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1. Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o škole 

 

 

 

Název školy 

 

Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno – 

venkov, příspěvková organizace 

 

Adresa školy Školní 80, 664 46 Radostice 

Ředitelka školy Mgr. Barbora Křížová 

Identifikátor právnické osoby 600 110 648 

IČO 709 95 141 

Bankovní spojení hlavní účet: 218 213 076 / 0300 

FKSP:         218 213 447 / 0300 

Číslo organizace 3252 

Telefon ZŠ:   725 960 108 

MŠ:  725 729 593,  606 062 293 

email zsradostice@radostice.cz 

Adresa internetové stránky zs.radostice.cz 

Právní forma Příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obec Radostice, Sokolská 11, IČO: 00 487 520 

Součásti školy Základní škola, Školní 80, IZO: 102 179 531 

Mateřská škola, Školní 80, IZO: 107 603 721 

Školní družina, Školní 80, IZO: 118 300 482 

Školní jídelna, Školní 80,  IZO: 103 091 530 

Vedoucí hospodářští 

pracovníci 

Vedoucí školní jídelny, hospodářka: Jana Davidová 

Mzdová účetní: Andrea Gavandová, VIM Brno ( SSS Brno) , 

finanční účetní: Renata Kaňová, VIM Brno ( SSS Brno) 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, 

mateřské školy, školní družiny a školní jídelny. Její činnost 

je vymezena zákonem č. 561 / 2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(zkráceně Školský zákon), zejména pak příslušnými 

ustanoveními a prováděcími předpisy ke školskému zákonu. 

 

 

1.2 Součásti školy 

 

Součásti školy kapacita  

Základní škola 55 

Mateřská škola 34 

Školní družina 50 

Školní jídelna 100 

 

 

mailto:zsradostice@radostice.cz
http://www.zsamsprstice.cz/
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1.3 Školská rada 

 

Údaje o školské radě Podle §167 a §168 školského zákona proběhly volby do 

Školské rady. Za členy ŠR byli zvoleni či jmenováni        

1 zástupce rodičů, 1 zástupce zřizovatele a 1 zástupce 

školy. 

Datum zřízení 14.9.2020 ( tříleté volební období ) 

Složení školské rady Zástupce rodičů:  MVDr. Veronika Fajtová 

Zástupce zřizovatele: Ing. Michael Ondrášek 

Zástupce školy: Bc. Zuzana Dvořáková do 2.5.2022, 

od 2.5.2022 Jana Kratochvílová 

 

 

1.4 Hospodaření školy 

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je 

zpracována výroční zpráva školy.  

 

 

 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 

Přímé výdaje na vzdělávání 

ÚZ 33 353 

 

Závazné 

ukazatele 

Přímé NIV celkem 8 450 918,00 

 

z toho 

Platy 5 995 846,00 

OON 115 151,00 

Limit počtu zaměstnanců 13,69 
 

Orientační 

ukazatele 

Odvody – pojištění 2 028 618,00 

FKSP 120 570,56,00 

ONIV 190 732,44 

Prostředky poskytnuté a stanovené zřizovatelem Stanoveno rozpočtem 
 Příspěvek na provoz 680 000,00 
 Příspěvek na investice 0,00 

 

Do orientačních ukazatelů ONIV je zahrnuta dotace na učební pomůcky ve výši 

119.599,54Kč  a ochranné pracovní pomůcky ve výši 2.662,- Kč. 

 

Dále byly škole poskytnuty tyto finanční prostředky: 

1. účelová dotace MŠMT – „Národní plán obnovy návratu do škol“ (doučování) ve 

výši 5.264,-Kč již zahrnuta v ÚZ 33353. 

2. účelová dotace z prostředků SZIF (Státní zemědělský investiční fond) na realizaci 

projektu „Zdravá školní jídelna ZŠ a MŠ Radostice“ (rekonstrukci a vybavení 

školní jídelny) ve výši 154.807,-Kč. 

3. účelová dotace Jihomoravského kraje na realizaci projektu „Zdravá školní zahrada 

na ZŠ a MŠ Radostice“ ve výši 140.105,-Kč (spoluúčast obce ve výši 70.105,-Kč) 

4. účelová dotace EU Šablony III ve výši 502.158,-Kč. 
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Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a o 

orgánech 

§ 160, § 161, § 178 a § 180 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 25 až § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových  a v některých dalších organizací 

Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

 

1.5 Materiálně – technické podmínky školy 

 

Materiálně – technické podmínky školy  

Učebny, herny ZŠ - 3 učebny, 1 herna ŠD, kabinet, ředitelna 

MŠ - 2 učebny 

Školní jídelna 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

Kabinet pro učitele, knihovna. 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Zahrada a hřiště MŠ a ZŠ. 

Sportovní zařízení Sokolovna (poskytnutí prostor). 

Dílny a pozemek Školní pozemek - zahrada při ZŠ. 

Žákovský nábytek Vyhovující. 

Vybavení učebními pomůckami a hračkami. Vyhovující, je třeba však průběžně 

obnovovat. 

Vybavení sportovním nářadím a náčiním. Menší objem sportovního vybavení, je třeba 

doplňovat. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty MŠMT, obec, vlastní - průběžně 

obnovováno. 

Vybavení kabinetů, laboratoří, učeben 

pomůckami 

Průběžně doplnit a obnovit stávající inventář 

dle požadavků RVP 

Vybavení školy audiovizuální technikou a 

výpočetní technikou 

18 PC, 2 notebooky,  

Konica Minolta - multifunkční kopírovací 

stroj, 2 x černobílá tiskárna  HP, 1 x 

černobílá tiskárna Canon, 1x barevná 

tiskárna Epson  

2 x radiopřehrávač JVC,  

4 interaktivní tabule, 27 ks tablet ( Lenovo, 

G-smart) 

 

 

 

Komentář ředitele školy 

Plán nutných oprav a návrh na zlepšení materiálně – technického vybavení školy  je součástí 

plánu práce školy. 

Během školního roku je průběžně aktualizován. 
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Plán nutných oprav a návrh na zlepšení materiálně technického vybavení školy 
 

 

Základní škola: 

 
Úkol Zajistí Realizace Splněno 

Školní kuchyně –obnova 

vybavení- rýžovar, ruční 

mixér, kuchyňský robot, 

profesionální myčky na 

nádobí. 

Ředitelka. Dotace SZIF na 

myčky nádobí. 

 

Průběžně dokupovat učební 

pomůcky pro integrované žáky 

a žáky s SPU. 

Ředitelka 

školy se 

speciální 

pedagožkou. 

Průběžně.  

Obnova a rozšíření PC pro 

žáky. 

Ředitelka.   

Školní zahrada-chybějící 

lavičky, stoly. 

Ředitelka, 

zřizovatel. 

Zapůjčení vybavení 

od obce. 

Venkovní lavičky- 

z dotace JmK. 

Ano. 

Kontrola a oprava 

hromosvodů. 

Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Venkovní informační vitrína. Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Čipové zabezpečení vstupu ZŠ. Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

Fa Radovan Chromý Ano. 

 

Mateřská škola: 

 
Úkol Zajistí Realizace Splněno 

    

Obnova hraček, hrací koutky. Ředitelka, 

učitelky MŠ 

Průběžně doplňovat Ano. 

Úprava školní zahrady. Ředitelka 

školy se 

zřizovatelem. 

Průběžně obnovovat.  

Vytvoření zázemí pro 

pedagogy. 

Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Vybudování nového sociálního 

zařízení pro druhou třídu MŠ. 

Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Oprava oplocení a zdi na 

školním hřišti. 

Zřizovatel.   



Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020 / 2021 

 

 

 6 

 

Instalace hracích prvků před 

budovou školy pro potřeby 

MŠ. 

Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Vybudování bezbariérových 

vstupů do MŠ. 

Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

Venkovní informační vitrína. Ředitelka ve 

spolupráci se 

zřizovatelem. 

  

 

 

2. Personální údaje 

 

2.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 15 (1 osoba plní funkci vychovatelky ŠD a zároveň 

asistentky pedagoga, jedna osoba plní funkci 

vychovatelky ŠD a zároveň vedoucí ŠJ) 

učitelů ZŠ 4 

vychovatelů ŠD 2 

asistentek pedagoga 3 

učitelek MŠ 4 

správních zaměstnanců ZŠ a MŠ 2 

správních zaměstnanců ŠJ 3 

zaměstnanců na MD 1 

 

 

2.2 Přehled pedagogických pracovníků 

Jméno Pracovní 

zařazení 

Pracovní 

úvazek 

Ped. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Kvalifikace Rok 

ukončení 

Jana 

Davidová 

vedoucí ŠJ 

 

vedoucí 

vychovatelka 

ŠD 

0,75 

 

0,75 

1 

 

20 

SŠ Studium 

celoživotního 

vzdělávání-

Vychovatelství 

PdF MU Brno 

2011 

 

Mgr. 

Drahoslava 

Drábková 

 

učitelka ZŠ 

 

1,0 

 

40 

 

VŠ – Mgr. 

 

Učitelství pro 1. 

stupeň ZŠ 

Ostravská 

univerzita PdF 

 

1985 

Olga 

Dvořáková 

asistent 

pedagoga ZŠ 

0,5 42 SŠ SPgŠ Boskovice 1978 

Bc. Zuzana 

Dvořáková 

učitelka MŠ, 

vedoucí 

učitelka MŠ 

(od 1.3.2022) 

1,0 15 VŠ – Bc. Učitelství pro 

mateřské školy 

Ostravská 

univerzita PdF 

2018 

Bc. Žaneta 

Holcmannová 

vedoucí 

učitelka MŠ, 

MD od 

1.3.2022  

1,0 

 

 

13 VŠ - Bc. Učitelství pro 

mateřské školy 

Ostravská 

univerzita PdF 

2017 
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Jana 

Kratochvílová 

asistentka 

pedagoga 

 

vychovatelka 

ŠD 

0,50 

 

 

0,71 

3 

 

 

5 

SŠ Studium 

celoživotního 

vzdělávání- 

Vychovatelství 

PdF MU Brno 

2019 

Mgr. Barbora 

Křížová 

 

ředitelka školy 

 

1,0 

 

16 

 

VŠ – Mgr. 

Učitelství pro 1. 

stupeň  

PdF MU Brno 

2002 

Lucie Kupská asistentka 

pedagoga MŠ 

0,637 0 SŠ   

Mgr. Soňa 

Lázničková 

učitelka ZŠ 1,00 22 VŠ Učitelství pro 1. 

stupeň  

PdF MU Brno 

2002 

Miroslava 

Pešková 

učitelka MŠ 

(od 1.2.2022) 

1,0 0 SŠ Gymnázium 

Rosice 

2019 

Bc. Hana 

Poláková 

učitelka MŠ 

(do 31.1.2022) 

1,0 3 VŠ - Bc. Učitelství pro 

mateřské školy 

Univerzita 

Palackého 

Olomouc PdF  

2018 

Mgr. Hana 

Toflová 

učitelka ZŠ 1,0 39 VŠ – Mgr. Speciální 

pedagogika  

PdF MU Brno 

2006 

Lenka 

Urbanová 

učitelka MŠ  1,0 

 

4 SŠ Cyrilometodějské 

gymnázium a 

střední odborná 

škola pedagogická 

Brno 

2019 

Tereza  

Večeřová 

učitelka MŠ 

(od 1.3.2022) 

1,0 0 SŠ Gymnázium 

Židlochovice 

2020 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let 55 let - důch. 

věk 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 3 0 6 0 1 0 2 0 1 0 13 
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2.3 Přehled nepedagogických pracovníků 

 

Jméno Pracovní zařazení Pracovní 

úvazek 

Stupeň 

vzdělání 

pozn. 

Jana Davidová vedoucí ŠJ, 

hospodářka 

0,75 SŠ  

Zdeňka Drábková kuchařka 1,00 SŠ  

Jitka Kocúrová hlavní kuchařka 1,00 SOU  

Tomáš Chrást školník 0,375  SOU  

Simona Minarčíková uklízečka  

(od 1.10.2021) 

1,00 SOU  

 

 

 

2.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

2.4.1 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a kurzy 

 

Jméno Účast na školení Termín  

Jana  

Davidová 
 Jak správně vypočítat spotřební koš 

 Workshop „Metodika konceptu šijeme 

v družinách“ 

 Nakládání s odpady ve školní jídelně 

podle nového zákona 

 Školní stravování- legislativa, provoz a 

financování 

 Workshop zdravé svačiny 

14.9.2021 

6.10.2022 

 

17.2.2022 

 

22.3.2022 

 

6.6.2022 

Drahoslava 

Drábková 
 --- --- 

Olga  

Dvořáková 
 Setkání asistentů pedagoga 

 

2.11.2021 

Zuzana 

Dvořáková 
 Setkání vedoucích pracovníků MŠ 

 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky 

 Minikonference pro ředitele MŠ 

 Tvoříme s úsměvem II. 

13.-14.1.2022 

1.4.2022 

 

5.4.2022 

21.-22.4.2022 

Žaneta 

Holcmannová 
 Podávání léků a léčebných přípravků 

pro děti v MŠ 

10.3.2022 

Jana 

Kratochvílová 
 Workshop k turnaji v logických a 

deskových hrách 

10.11.2021 

Barbora  

Křížová 
 Právní poradna - platové poměry 

pedagogických pracovníků 

 Financování pedagogické intervence 

 Správní řízení v praxi ředitelů 

základních škol 

19.1.2022 

 

26.1.2022 

7.3.2022 
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 Jak předcházet agresi ve školním 

prostředí-jak na ni reagovat, jak s ní 

pracovat následně 

 Plánování rozpočtu školy od A do Z 

 Workshop zdravé svačiny 

21.4.2022 

 

 

31.5.2022 

6.6.2022 

Soňa  

Lázničková 
 Venkovní učení-ZŠ Blažovice 

 Rozvoj digitální gramotnosti na 1.stupni 

5.10.2022 

31.3.2022 

Hana  

Poláková 
 Práva a povinnosti učitele MŠ 

 Oblastní workshop PV 

23.11.2022 

29.11.2022 

Hana  

Toflová 
 Venkovní učení – ZŠ Blažovice 

 Jedlá zahrada 

5.10.2021 

4/2022 

Lenka  

Urbanová 
 Respirační onemocnění-rýma, kašel u 

dítěte v MŠ aneb jak se k tomu má MŠ 

postavit 

 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky 

 Tvoříme s úsměvem II. 

11.10.2021 

 

 

1.4.2022 

 

21.-22.4.2022 

Lucie  

Kupská 
 Setkání asistentů pedagoga 

 Setkání asistentů pedagoga 

2.11.2021 

25.5.2022 

Miroslava 

Pešková 
 Setkání asistentů pedagoga 25.5.2022 

Tereza  

Večeřová 
 Zdravé štístko-prevence ploché nohy u 

dětí 

31.5.2022 

Jméno Účast na školení Zaměření kurzu  

Zdeňka  

Drábková 
 Hygienické minium pro pracovníky 

v ŠJ 

 Workshop zdravé svačiny 

 

8/2021 

 

6.6.2022 

Jitka  

Kocúrová 
 Hygienické minium pro pracovníky 

v ŠJ 

 Workshop zdravé svačiny 

 

8/2021 

 

6.6.2022 

 

 

7.2 Samostudium 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 2 Časově tematické plány 

učiva, příprava na distanční 

výuku 

ŘV 16.11.2021 1 Příprava literární a výtvarné 

soutěže 

Vánoční prázdniny 4 Skutečně zdravá škola-

seznámení s náplní projektu 

Jarní prázdniny 5 Školní akce, školní výlet-

příprava programu 
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Komentář ředitele školy: 

Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

přísluší pedagogickým pracovníkům volno pro samostudium v rozsahu až 12 pracovních dnů 

ve školním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody (§24 odst. 7 zákona). 

 

 

 

3. Vzdělávací program školy 

 

3.1 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání  

„Škola hrou“ 

1., 2., 3., 4., 5. 

Školní vzdělávací program pro zájmové 

vzdělávání 

1., 2., 3., 4., 5. 

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání „Svět kolem nás“ 

předškolní vzdělávání 

 

 

3.2 Učební plán školy 

 

Škola hrou ŠVP ZŠ Radostice – vyučuje se v 1., 2., 3., 4 a 5. ročníku  

Předmět - ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 7+1 7+1 7+1 7 7 

Angličtina 0+2 0+2 3 3 3 

Matematika 4+1 4+1 4+1 4 4 

Prvouka 1 2 2 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 1+1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1+1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika - - - - 1 

Týdenní dotace 

(povinné + disponibilní) 

18+3 

celkem 21 

18+4 

celkem 22 

21+3 

celkem 24 

23+1 

celkem 24  

24+1 

celkem 25 
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3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

Název kroužku Vedení kroužku 

Angličtina  Zajišťuje jazyková škola PARK Brno 

Lektor Eric Daly 

Keramika Zajišťuje SVČ Ivančice  

Sportovní hry Zajišťuje Sokol Radostice 

Mgr. Jan Slanina, Mgr. Jozef Žúbor 

Lego kroužek / Tvoření Vedla Mgr. Barbora Křížová 

Šití v družině Vedla Jana Davidová 

Sbor Vedla Mgr. Soňa Lázničková 

 

 

 

4. Výsledky vzdělávání 
 

4.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch, chování 

Prospěch: 

ročník prospěli s 

vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

1. 13 - - 

2. 11 - - 

3. 3 - - 

4. 7 - 1 

5. 5 3 - 

Celkem 39 3 1 

 

Chování: 

ročník velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

1. 13 - - 

2. 11 - - 

3. 3 - - 

4. 8 - - 

5. 8 - - 

Celkem 43 0 0 

 

4.2 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm,  

slovně, kombinací obou způsobů) 

ročník hodnocení 

klasifikačním 

stupněm 

hodnocení slovní kombinace slovního 

hodnocení 

 s klasifikačním 

stupněm 

1. 12 - 1 

2. 11 - - 

3. 3 - - 

4. 7 - 1 

5. 8 - - 

celkem 42 0 1 
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4.3 Výchovná opatření – pochvaly, napomenutí, důtky 

ročník pochvala třídního 

učitele 

pochvala ředitele 

školy 

1. – 5. 5 2 

celkem 5 2 

 

ročník napomenutí 

třídního učitele 

důtka třídního 

učitele 

důtka ředitele školy 

1. – 5. - - - 

celkem 0 0 0 

 

 

4.4 Opakování ročníku 

ročník žák neprospěl žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 

zdravotní 

důvody 

pozn. 

1. - - - - 

2. - - - - 

3. - - - - 

4. 1 - - - 

5. - - - - 

Celkem 1 0 0 - 

 

4.5 Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

ročník 

počet omluvených 

hodin 

průměr na 

žáka 

počet neomluvených 

hodin 

průměr na 

žáka 

1. 621 51,75 - - 

2. 468 117 - - 

3. 259 32,38 - - 

4. 484 60,5 - - 

5. 180 30 - - 

Celkem 2012 52,95 

 
4.6 Úspěchy našich žáků  

Naši žáci se během školního roku zapojili do různých soutěží a získali v nich velmi dobrá 

umístění či ocenění. 

 

Žáci 2.-5. ročníku se zúčastnili podzimního šampionátu v angličtině s aplikací Wocabee a žáci 

5.ročníku vyhráli 1.místo v okrese Brno – venkov. 

 

MAS Bobrava vyhlásila literární a výtvarnou soutěž, které jsme se i letos zúčastnili a  

dále jsme se zúčastnili celostátních matematických soutěží Pangea a Klokánek, Cvrček. 

Rovněž jsme se připravovali na soutěže umělecké. V recitační soutěži Dětská scéna v Tišnově 

reprezentovali naši školu žáci Samuel R., František K., Ondřej L. Klára K. a Amálie F. 

V pěvecké soutěži Karlovarský skřivánek postoupili do celostátního finále v Karlových 

Varech naši žáci František K. a Klára K. 
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5. Počty žáků, údaje o zápisu žáků do ZŠ a do MŠ 

 
Zápis do 1.ročníku ZŠ se konal za přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Opět jsme 

vytvořili na webových stránkách školy rezervační systém pro rezervaci termínů. Zápis 

probíhal dne  6.dubna 2022. 

 
Počty žáků základní školy: 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek z toho 

integrovaní 

1. 13 7 6 0 

2. 11 7 4 0 

3. 3 3 0 0 

4. 8 6 2 0 

5. 8 4 4 0 

Celkem 43 27 16 0 

 

Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy: 

Počet dětí přijatých do 1. ročníku  počet odkladů pro školní rok 2020 /2021 

2 0 

 

Žáci nově přijati do vyšších ročníků základní školy 

Ročník 2. 3. 4. 5. 

Počet žáků 0 0 0 0 

 

Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy: 

 Chlapci  dívky Celkem žáků Úspěšnost 

přijetí  

Počet 

přihlášených 

žáků 

0 0 0  

Počet přijatých 

žáků 

0 0 0 0% 

 

Počty žáků mateřské školy: 

Docházka počet žáků Z toho integrovaní 

celodenní 32 1 

s omezenou docházkou 0 0 

Celkem žáků 32 1 

 

Počty žádostí o přijetí do mateřské školy: 

  z toho s trvalým pobytem v 

Radosticích 

Počet žádostí 12 6 

Počet přijatých 5 5 
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Školní družina: 

Oddělení Počet žáků pravidelná 

docházka 

Počet žáků nepravidelná 

docházka 

1.  

(1., 2.ročník) 

16 0 

2.  

(3., 4., 5.ročník) 

13 0 

 

Školní jídelna: 

Stravovací zařízení Počet strávníků (včetně 

zaměstnanců) 

Školní jídelna –výdejna ZŠ 

 

50 

Školní jídelna MŠ 

 

37 

§20 a 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

 

 

 

 

6. Prevence rizik a školní úrazy 
 

Počet záznamů v knize úrazů 22, včetně MŠ 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

 

Vyhodnocení úrazů ZŠ 

Místo úrazu Počet úrazů 

Vyučovací hodiny 4 

Přestávka 0 

Praktické vyučování 0 

Tělesná výchova-skupinová činnost 3 

Tělesná výchova-individuální činnost 3 

Školní výlet 0 

Sportovní akce a soutěže 0 

Kurzy plavání, lyžování apod. 0 

Jiné činnosti 12 

 

Prevence rizik 

Prohloubení prevence rizik, které škola přijala 

Pravidelné poučení žáků se zápisem do třídních knih, průběžné sledování a odstraňování 

rizikových faktorů, dozory učitelů, důsledné dodržování pravidel chování dle školního řádu, 

minimální preventivní program, proškolení pedagogů, preventivní program o šikaně ve 

spolupráci s Policií ČR. 
§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků, studentů 
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7.  Spolupráce školy s rodiči 
 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada Vyjadřuje se ke vzdělávacímu programu školy, 

schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní 

řád, pravidla pro hodnocení, podílí se na 

koncepčním rozvoji školy, projednává návrh 

rozpočtu, inspekční zprávy. 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče Pravidelně po čtvrtletích, mimořádné TS , 

konzultace dle domluvy individuálně. Účast 

rodičů je vysoká, spolupráce funguje. 

Webové stránky školy, informační 

nástěnky 

Organizace školy, informace o důležitých 

sděleních pro rodiče, jídelníček, fotogalerie, akce 

školy, kalendárium. 

Mobilní rozhlas – od srpna 2020 Informování rodičů o naléhavých událostech 

formou sms nebo emailu. 
 

§ 21 a § 22 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 36 a § 37 zákona č. 

91/1998 Sb., o rodině.  

Metodický pokyn MŠMT ČR č.j.: 28 275/2000-22 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení.  

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25. 

 

 

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
 

Ve školním roce 2020/2021 naši školu nenavštívila ČŠI. 
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9. Akce školy 

 
Tento školní rok jsme již mohli realizovat většinu našich aktivit bez větších omezení.  

Zprávy o našich aktivitách jsme pravidelně prezentovali na webových stránkách školy, které 

jsou průběžně aktualizovány. 
 

Naše škola pokračovala i v tomto roce v recyklování odpadů. Je zapojena do 

dlouhodobého projektu „Recyklohraní“, který si klade za cíl pomocí pravidelných úkolů 

vysvětlit dětem důležitost recyklace a třídění odpadů, zejm. v oblasti třídění elektrospotřebičů. 

 

„Ovoce a zelenina do škol“ a  „Mléko do škol“ jsou projekty EU, jejichž cílem je 

přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a mléčných výrobků, vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě dětí, a tím bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou jsou 

žáci 1. až 5. ročníku ZŠ, kterým je zdarma 4x měsíčně dodáváno čerstvé ovoce a zelenina 

nebo ovocné a zeleninové šťávy a také 4x měsíčně děti dostávají mléčné výrobky. 

 

Akce školy v roce 2021/ 2022 
 

Datum 

 

Název akce Účast ZŠ nebo MŠ 

září   

7.9. Hasiči Střelice-ukázka techniky, preventivní 

program 

ZŠ 

30.9. Výlet-Rajhrad záchranná stanice-projektový 

den šablony 

ZŠ 

říjen   

5.10. Entomologický program- ZŠ Želešice ZŠ - 5.ročník 

7.10. Divadlo Rolničky MŠ, 2.ročník 

23.10. Brigáda na školní zahradě rodiče ZŠ 

 Wocabee-šampionát ZŠ - 2.-5.ročník 

listopad   

8.11. Miniwocabee šampionát ZŠ - 1.ročník 

prosinec   

1.12. Vánoční focení 

Vánoční prodejní výstava u školy 

MŠ, ZŠ 

ZŠ 

3.12. Mikulášská nadílka ve škole ZŠ 

16.12. Vánoční besídka ve škole ZŠ 

21.12. Zpívání v radostickém kostelíčku MŠ, ZŠ 

22.12. ND Brno, Janáčkovo divadlo- opera Ferda 

mravenec 

ZŠ 

leden   

 Výtvarná a literární soutěž MAP Šlapanice  ZŠ 

21.1. Bruslení-hala Rosice ZŠ 

24.1. Pěvecká soutěž- školní kolo 

 

ZŠ 

únor   

1.2., 8.2., 15.2., 22.2. Plavecký výcvik Kohoutovice MŠ, ZŠ 
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9.2. Den bezpečnějšího internetu ZŠ - 4.-5.ročník 

14.2. Recitační soutěž-školní kolo ZŠ 

15.2. Krajské kolo pěvecké soutěže ZŠ - vybraní žáci 

17.2. Netradiční zimní olympiáda ZŠ 

21.2. Karnevalový den ZŠ 

březen   

1.3., 7.3. Plavání Kohoutovice MŠ, ZŠ 

16.3. Návštěva předškoláků ve škole MŠ, ZŠ - 1.ročník 

18.3. Matematická soutěž „Klokánek a Klokan“ ZŠ -2.-5.ročník  

21.3. Celostátní kolo pěvecké soutěže ZŠ - vybraní žáci 

22.3. Okresní kolo recitační soutěže 

Turnaj v deskových hrách 

ZŠ - vybraní žáci 

ZŠ-4.-5.ročník 

28.3. Dobronauti – preventivní program ZŠ 

30.3. Jarní dílna pro děti a rodiče 

Den otevřených dveří 

ZŠ 

duben   

 Zdravé zoubky – preventivní program 2.ročník 

6.4. Zápis do 1.ročníku ZŠ  

7.4. Jarní focení MŠ, ZŠ 

8.4. Výlet Náměšť na Hané – Barevné velikonoce ZŠ 

21.4. Papageno hraje na kouzelnou flétnu – dětská 

opera, divadlo Reduta Brno 

ZŠ 

27.4. Entomologický program - ZŠ Želešice ZŠ - 4., 5.ročník 

květen   

 Matematická soutěž Pangea ZŠ - 4., 5.ročník 

 Srovnávací testování žáků ČŠI – ČJ, M, 

všeobecný přehled 

ZŠ – 5.ročník 

3.5. Zápis do MŠ MŠ 

9.5. Focení tříd ZŠ 

24.5. Závěrečné setkání - entomologie ZŠ Želešice ZŠ – 5.ročník 

červen   

3.6. Den dětí – projektový den šablony MŠ, ZŠ 

6.6. Workshop Zdravé svačinky MŠ, ZŠ 

17.6. Školní akademie ZŠ 

23.6. Výlet – ZOO Hodonín, Strážnice-projektový 

den šablony 

ZŠ 

28.6. Atletický víceboj- ZŠ Radostice, ZŠ Prštice, ZŠ 

Silůvky 

ZŠ 

 

 

Září 

Na Záchranné stanici dravých ptáků v Rajhradu  nás ochránci přírody při 

prohlídce seznámili s místními zachráněnými ptáky a podali nám rozsáhlý výklad o 

mnohých nebezpečích, které ptákům a divokým zvířatům hrozí vlivem lidské činnosti. 
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Říjen 

Naše škola spolupracuje jako partnerská škola se ZŠ Želešice, která naše žáky 

pravidelně zve na přírodovědně výukové programy. 

Při výuce anglického jazyka používáme aplikaci Wocabee, která je vynikající 

pomůckou při domácí přípravě a upevňování učiva. Žáci 5.ročníku se účastnili 

soutěže, jejímž cílem bylo dosáhnout nejvyššího průměrného bodového zisku pro 

třídu, přičemž body se získaly za plnění cvičení v aplikaci. Naši žáci v této soutěži 

vyhráli okresní kolo. 

V říjnu jsme se pustili do výsadby na školní zahradě, jejíž financování zajistila 

dotace Jihomoravského kraje a Obce Radostice. Rodiče žáků základní školy, 

pedagogický sbor a školník zajistili přípravné práce, vykopali jámy a připravili terén. 

Spolupracující zahradnická forma potom brigádníky organizovala a vedla práce 

výsadby ovocných stromků, keřů a léčivých bylin. 

 

Listopad 

 

Také pro prvňáčky byla vyhlášena soutěž v aplikaci Wocabee, kterou se naši 

žáci zúčastnili. 

Během listopadu jsme také pilně vyráběli výrobky na vánoční jarmark. 

 

Prosinec 

Jelikož se kvůli epidemiologickým opatřením neuskutečnil obecní Vánoční 

jarmark, uspořádali jsme prodejní výstavku přímo u školy. 

Před Vánocemi jsme tradičně navštívili radostický kostelík a za zvuku místního 

historického harmonia jsme si zazpívali vánoční koledy. 

22.12. jsme ještě stihli navštívit Janáčkovo divadlo v Brně, které uvádělo 

dětskou operu brněnského skladatele Evžena Zámečníka Ferda mravenec. Seděli jsme 

v prvním pořadí, a proto jsme měli jako na dlani bohatou výpravu a krásné kostýmy 

zpěváků a herců. Národní divadlo Brno poskytovalo dotaci na dopravu na představení 

a díky tomu jsme hradili pouze vstupenky, což znamenalo pro rodiče  našich žáků 

velkou finanční úlevu. 

 

Leden 

 

MAS Bobrava opakovaně vyhlašuje literární a výtvarnou soutěž, které jsme se 

letos podruhé účastnili a zasílali jsme výtvarné a literární výtvory našich žáků na téma 

„Můj oblíbený literárání hrdina“ a „Mám kolem sebe spoustu přátel“. 

Na zimním stadionu v Rosicích jsme si domluvili pronájem a letos poprvé jako 

celá škola se vydali na výcvik bruslení. Ačkoli jsme měli naplánované 2 výjezdy na 

bruslení, kvůli velké nemocnosti  a mnoha karanténám našich žáků jsme byli nuceni 

druhý výjezd odvolat. 

Na koci ledna jsme uspořádali školní kolo pěvecké soutěže, kdy 3 nejlepší 

zpěváci jednotlivých ročníků byli odměněni diplomem. 

 

 

Únor 

V únoru jsme jezdili každé úterý na plavecký výcvik na plavecký stadion 

v Brně Kohoutovicích. Instruktoři Plavecké školy v Brně se našim žákům věnují ve 3 

výkonnostně rozdělených skupinách a výcvik má velice vysokou úroveň. 
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Také proběhlo školní kolo recitační soutěže, ve kterém si nejlepší recitátoři 

z každého ročníku poměřili své recitátorské dovednosti. Dále se dva naši žáci 

zúčastnili krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek a postoupili do 

celorepublikového finále. 

Inspirovaní probíhající olympiádou v Pekingu jsme uspořádali školní 

netradiční zimní olympiádu. Děti soutěžili v disciplínách jako je kutáling, pozemní 

hokej nebo tance na hřišti. Všichni olympionici byli odměněni pamětním listem a 

sladkou odměnou.  

A protože byl čas masopustu a děti milují převleky, uspořádali jsme si ve škole 

karnevalový den. 

 

Březen  

 

Březen byl opravdu nabitý aktivitami. Nejprve jsme dokončili jsme poslední 

lekci plavání a žáci za své plavecké výkony obdrželi „mokrá vysvědčení“. Dále jsme 

se v hodinách matematiky připravovali na celostátní  soutěž „Matematický Klokánek a 

Cvrček“, která je určena pro žáky 2. – 5. ročníku.  

Také jsme se účastnili soutěží uměleckých- okresního kola recitační soutěže 

„dětská scéna“, kterou letos hostilo město Tišnov a také jsme jeli napříč republikou až 

do Karlových Varů na celostátní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. 

MAS Bobrava uspořádala pro školy v regionu Turnaj v deskových hrách, 

kterého se zúčastnili naši vybraní žáci ze 4. a 5.rončíku. Turnaj hostila nebovidská 

sportovní hala a konkurence účastníků byla opravdu silná. 

Březen byl tedy dosti náročný, ale naši žáci všechny akce zvládli velmi dobře a dělali 

naší škole výborné jméno. 

Také jsme se vzdělávali duševně  a žáci 1.-5.ročníku se účastnili výukového 

preventivního programu „Dobrounauti“, který je učil, jak reagovat v různých 

nepříjemných situacích, kdy jsou svědky nebo účastníky například šikany nebo 

nelehké  životní situace. Žáci si v modelových situacích vyzkoušeli, co by mohli 

udělat a jak by mohli sobě nebo jiným pomoci. 

Blížící se jaro nám dalo podnět k uspořádání jarní dílny pro rodiče a děti ZŠ. 

Vyráběli jsme origami motýlky, zápichy do květináče a jarní věnečky na dveře. 

 

Duben 

 

V dubnu se prvňáčci s paní učitelkou seznámili se správnou péčí o své zoubky 

během pravidelného vzdělávacího programu, který nám už několikátý rok poskytuje 

DM drogerie. 

Před velikonocemi jsme podnikli výlet na zámek Náměšť na Hané, ve kterém 

jsme si prohlédli krásné interiéry a také se děti zabavily při výrobě jarní dekorace.  

Opět jsme získali dotaci Národního divadlo Brno na dopravu na představení a 

tentokrát jsme navštívili divadlo Reduta a představení dětské opery Papageno hraje na 

kouzelnou flétnu. Přepracované pojetí Mozartovy kouzelné pohádkové opery děti 

nadchlo. 

 

Květen   

 

V květnu proběhla další celorepubliková matematická soutěž, Pangea, určená 

pro žáky 4.-5.ročníku, které jsme se také zúčastnili a bylo pozoruhodné, že žáci 
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4.ročníku v nejlepších výsledcích předčili svoje starší spolužáky. To ještě nebylo ale 

v testování vše, žáci 5.ročníku začali on-line vyplňovat státní srovnávací testy 

v oblastech český jazyk a literatura, matematika a všeobecné studijní předpoklady. 

Každý test trval 60 minut a otázky byly zaměřené především na porozumění textu, 

schopnost úsudku, logické myšlení, prostorovou představivost a všeobecný kulturní 

s vědomostní přehled. 

 

Červen 

 

Den dětí pro nás znovu připravili výborní lektoři ze SVČ Ivančice, kteří žáky 

provázeli na desítce zábavných a sportovních stanovišť. Během dopoledne se k žákům 

ZŠ připojily také děti z MŠ a společně si zatancovali a zazpívali s Pavlem Novákem a 

jeho hudebním pořadem pro děti. 

Ve spolupráci se „Skutečně zdravou školou“ jsme pro rodiče našich dětí a žáků 

uskutečnili praktický a ochutnávkový workshop „Zdravé svačinky“. Rodiče měli 

možnost seznámit se s netradičními pokrmy a dochucovadly, které lze však běžně 

zakoupit. Lektorka připravila množství lákavých ochutnávek - pomazánek, sladkých a 

slaných svačinek a rodičům rozdala také zásobu receptů na tyto pokrmy. 

Na pátek 17.června jsme se pilně připravovali a nacvičili jsme závěrečné školní 

vystoupení. Děti předvedli svoje umělecké schopnosti a také mnohé sportovní a 

pohybové dovednosti. Za krásného letního počasí jsme se při této příležitosti rozloučili 

s našimi nejstaršími žáky, kteří po letních prázdninách budou pokračovat v 6.ročníku 

na nových školách. Také jsme se rozloučili s bývalou paní ředitelkou a učitelkou naší 

školy paní Mgr. Drahoslavou Drábkovou, která se rozhodla odejít do důchodu.  

23.6. jsme se vydali na celodenní výlet, při kterém jsme navštívili příjemnou 

malou ZOO v Hodoníně. Dále jsme se přesunuli do Strážnice a tam nejprve podnikli 

plavbu lodí po Baťově kanále a poté si procházkou prohlédli malebný skanzen. Děti si 

mohly osahat starodávné nástroje a poznat, jaký asi byl život na venkově před 

dávnými časy. 

Jelikož pravidelně a rádi spolupracujeme se školami v Pršticích a Silůvkách, 

navázali jsme letos na přerušenou spolupráci (z důvodu covidu) a uspořádali jsme 

společné sportovní klání – atletický víceboj. Žáci ze všech škol byli rozděleni podle 

ročníků a na chlapce a děvčata. Soutěžili ve čtyřech disciplínách- sprint 50m, skok do 

dálky, hod kriketovým míčkem (mladší tenisovým míčkem) a vytrvalostní běh na 

300m. Naši žáci nasbírali mnoho cenných kovů a jejich úspěch připojujeme v závěru 

tohoto dokumentu ve fotografiích.  

 

 

 

Podporujeme čtenářskou gramotnost, a proto udržujeme a průběžně doplňujeme žákovskou 

knihovnu a čtenářský koutek na horní chodbě ZŠ. Pravidelně odebíráme knihy nakladatelství 

Albatros a Fragment a děti mají možnost si knihy ve škole objednávat. 
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Spolupracujeme s místními spolky, které nás materiálně i finančně podporují: 

 TJ SOKOL Radostice 

 KŠSK Obce Radostice  

 

Spolupracujeme s MAP Šlapanice: 

 MŠ Radostice je v programu Technické školky 

 MŠ Bee-boti- hračka a pomůcka pro začátky programování 

 Literární a výtvarná soutěž 

 Venkovní učení 

 Vzdělávací aktivity pro pedagogy 

 Šijeme v družině 

 

 

 

10.  Činnost školní družiny  

Ve školním roce 2021/2022 pracovala školní družina ve dvou odděleních s celkovým počtem 

33 přihlášených žáků: 1.ročník – 100% žáků, 2. ročník – 100%, 3. ročník – 87%, 4. ročník – 

87%, 5. ročník – 50% 

Časové rozvržení práce v ŠD:                                                                                                                         

- ranní   6.30 – 7.45         (Do ranní družiny docházelo průměrně 15 žáků.)                                                                                                                                        

- odpolední  11.40 – 16.30  

Denní režim:                                                                                                                                                     

11.40 – 13.00: hygiena, oběd, odpočinkové činnosti: stolní hry, hry se stavebnicemi, četba… 

13.00 – 15.00: rekreační a zájmová činnost: činnosti zaměřené výtvarně, pracovně, 

tělovýchovně (pobyt venku), činnost kroužků 

15.00 – 16.30: příprava na vyučování, jiné činnosti: kreslení, četba, stolní hry, hry se 

stavebnicemi. 

Od 12. dubna navštěvovalo družinu celkem 20 dětí z 1. - 3. ročníku. 

Od 17. května navštěvovalo družinu celkem 24 dětí ze všech ročníků (byl umožněn nástup i  

žákům 4. a 5. ročníku).                                                                                                                          

Částka úplaty za zájmové vzdělávání činila 120,- Kč na příslušný kalendářní měsíc školního 

roku.                                                                                                                                                      

Během školního roku bylo odhlášeno 9 žáků z důvodu nejisté situace ohledně návratu žáků do 

škol, zákonným zástupcům byla vrácena poměrná část školného. 

Odhlášení žáci: 

1. ročník: 1 žák (od 4. 1.) 

2. ročník: 1 žák (od 12. 4.) 
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3. ročník: 1 žák (od 4. 1.) 

4. ročník: 3 žáci (od 12. 4.) 

5. ročník: 3 žáci (od 12. 4.) 

Umístění družin:                                                                                                                       

I. oddělení (třída 4.-5.ročníku), vychovatelka: Jana Davidová (zástupce ředitele pro ŠD),                                    

počet žáků 17 (3., 4. a 5. ročník). 

II.  oddělení (mezipatro-herna), vychovatelka: Jana Kratochvílová,                                                    

počet žáků 16 (1. a 2. ročník). 

Obě vychovatelky mají odpovídající vzdělání (CŽV Vychovatelství při PdF MU). 

Činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, jiné činnosti, ale i příprava na vyučování 

vytvářely komplex výchovně-vzdělávacích činností školní družiny. Cílem těchto činností a 

celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou žáky naučit využívat volný 

čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci 

a odpočinku. Velký důraz je kladen také na upevňování své pozice v kolektivu. 

Při aktivitách venku jsme hojně využívali přilehlé školní hřiště (míčové hry, soutěže, 

pohybové hry) a školní zahrádku (prolézačky, skluzavka, pískoviště). Na zahrádce jsme si 

vyzkoušeli pěstovat různé bylinky, jahody, hrášek, rajčata. Při vycházkách jsme poznávali 

okolí naší školy a obce. Žáci se během školního roku zúčastnili nejen plánovaných akcí školní 

družiny, ale i akcí, ke kterým byl dán podnět během školního roku. V odpoledních aktivitách 

jsme v tomto školním roce byli v pořádání větších družinových akcí limitováni pořádáním 

zájmových kroužků ve škole, do kterých byla přihlášena většina žáků naší školy.  

Akce ŠD:  

Netradiční zimní olympiáda                                                                                                                      

Masopustní diskotéka 

Hledání velikonočního pokladu  
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11.    Činnost školní jídelny  

Školní jídelna je vývařovnou s kapacitou 100 obědů. V současné době neposkytuje stravování 

cizím strávníkům.  

V době obědů vydáváme stravu ve výdejně ZŠ, ve výdejně MŠ pro třídu Kuřátek a ve třídě 

MŠ pro třídu Motýlků.  

 

Školní jídelna připravuje dopolední a odpolední svačiny pro děti z MŠ a také připravuje 

v rámci doplňkové činnosti dopolední a odpolední svačiny pro žáky ZŠ. 

 

Zaměstnanci ŠJ 

Jitka Kocúrová Vedoucí kuchařka-úvazek 1,00 

Zdeňka Drábková Kuchařka - úvazek 1,00 

 

Jana Davidová Vedoucí ŠJ, hospodářka- úvazek 

0,75 

Zaměstnanci celkem 2,75 

 

Počet strávníků 

Děti MŠ 33 

Žáci ZŠ 41 

zaměstnanci 15 

Celkem strávníků 83 

 

Počet připravených pokrmů v období 9-2021 až 6-2022 

 celkem Z toho ZŠ 

dopolední přesnídávky 7974 4011 

obědy 12432 6807 

odpolední svačiny 5183 2369 

Celkem jídel 25589 13187 

 

Dodavatelé potravin 

Bidfood maso, ryby, mražená zelenina 

Beyer Hajany trvanlivé potraviny, čerstvá zelenina a ovoce, mléčné 

výrobky 

AG food čaje, nápojové koncentráty 

Brněnka Radostice pečivo, drobné nákupy 

SCUK-farmářské tržiště farmářské mléko, jogurty, tvaroh, smetana, probiotické 

nápoje, žitný chléb, vánočky, koláče, zelenina, ovoce, 

džemy, paštiky, suché plody, ovesné vločky 

  

Jsme zapojeni do projektu „Skutečně zdravá škola“, který nám poskytuje návod, jak kvalitněji 

a zdravěji připravovat školní stravu. 

 

Školní jídelna se řídí desaterem zdravého stravování (vaření ze základních surovin, 

minimalizace soli, cukru, umělých dochucovadel, instantních jídel a bílé mouky, žádné 

uzeniny, omezení polotovarů, používání lokálních a sezónních potravin, používání kvalitních 
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tuků, velké množství zeleniny a ovoce).  Díky tomu jsme pro školní jídelnu začali nakupovat 

kvalitní české potraviny od českých farmářů, a to prostřednictvím farmářského tržiště SCUK.  

 

Škola poskytuje prostory a materiální vybavení pro potřeby výdejního místa. Scuk Radostice 

organizuje a nákupy vydává paní Betty Del Favero a do nákupní skupiny se zapojilo více než 

60 místních obyvatel. 

 

Na školní zahradě jsme od letošního jara začali pěstovat drobnou zeleninu a bylinky, které 

paní kuchařky používají k dochucování pokrmů. 

 

Jídelníček školní kuchyně je pestrý, obsahuje denně zeleninu nebo ovoce, dbáme také na 

pravidelná jídla z ryb a luštěnin. Složení jídelníčku připravujeme tak, abychom plnili 

spotřební koš a zároveň přiváděli děti a žáky ke zdravým stravovacím návykům.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Radosticích dne 31.8. 2022           …………………………………… 

             Mgr. Barbora Křížová, ředitelka školy 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne: ………………….. 

Schváleno školskou radou při ZŠ a MŠ Radostice dne: …………………… 
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Příloha č. 1 

 

Fotogalerie školních akcí: 

Hasiči Střelice 

 
 

 

Záchranná stanice Rajhrad 
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Želešice – entymologie I 
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Helloween 

 
 

 

 

 

Vánoce ve škole 
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Janáčkovo divadlo - opera Ferda mravenec 

 
 

Školní kolo pěvecké soutěže 
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Školní kolo recitační soutěže 

 

 

 

 

Bruslení 

 



Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020 / 2021 

 

 

 30 

 

 

 

Plavání 

 
 

 

 

Družina 
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Netradiční zimní olympiáda 

 
 

Karneval ve škole 
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Karlovarský skřivánek 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dětská scéna – okresní kolo recitace 
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Turnaj v deskových hrách 

 
 

 

Družina- velikonoční poklad 
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Školní výlet- Náměšť na Hané 

 
 

 

Výukový program „Dobronauti“ 
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Divadlo Reduta – opera Papageno hrja ena kouzelnou flétnu 

 
 

 

 

 

 

 

Želešice- entymologie II 
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Želešice – entymologie III 

 
 

 

 

 

 

 

Den dětí 
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Školní akademie 

 
 

 

Školní výlet ZOO Hodonín, Strážnice 
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Atletický víceboj 
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