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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ŠKOLNÍ ROK 2018/19 
 

Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková 

organizace 

Adresa školy: 

 

Razová 353, 792 01 Razová okr. Bruntál 

IČO školy: 75026554 

Telefonní kontakt: 

 

554 765 010, 606 620 189 

e-mail: 

 

zs.razova@seznam.cz 

Webové stránky školy: 

 

www.zsrazova.net 

 

Zřizovatel školy: 

 

Obec Razová 

Ředitel školy: 

 

Mgr. Jiří Chmelík 

Zástupce ředitele, který trvale 

zastupuje ředitele v plném 

rozsahu jeho řídící činnosti: 

________________ 

Zástupce ředitele školy: 

 

_______________ 

Výchovný poradce: 

 

_______________ 

Školní speciální pedagog: 

 

________________ 

Školní psycholog: 

 

_______________ 

Vedoucí učitelka mateřské školy: 

 

Stanislava Talčíková 

Vedoucí vychovatelka školní 

družiny: 

Marcela Bedáňová 

Složení školské rady: 

 

 

 

E Melčáková – předsedkyně 

S.Hovadíková 

B.Gavendová 

M.Bedáňová 

Š. Páleníková 

Z.Pavlíčková 

Ing., Bc. L. Lazarová 

Ing. M. Zlámalová 

M.Složilová 
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Charakteristika školy: 

 

 

 

 

ZŠ má tři třídy s pěti ročníky, 1. – 3., 2. ročník a 4. – 5. 

ročník. Ke škole patří ŠD a MŠ v Razové a 

odloučeným pracovištěm v Leskovci nad Moravicí. 

 

 

 

Část II. 
Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

(v souladu se zápisem ve školském rejstříku) 

 

Základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní 

školy. „Živá škola“ 

 

Předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program „Žijeme zdravě“ 

 

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti školy: 

Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle 

příslušných vzdělávacích programů. 

Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu organizace je poskytování předškolního a 

základního vzdělávání. 

 

Charakteristika školy: 

 

Základní škola je organizována pro 1. až 5. ročník základní školy jako malotřídní škola. 

Kapacita školy činí 55 žáků. 

Vzhledem k demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní 

vzdělávání bez zaměření na určitou vzdělávací oblast. 

Kapacita MŠ je 50 dětí, kapacita ŠD je 55 dětí a kapacita jídelny – výdejny je 105 

stravovaných. 

Ve školním roce 2018/2019 finálně 2 oddělení MŠ, 5 ročníků ve 3 třídách a 1 oddělení školní 

družiny. 
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Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti organizace 

 
  Druh činnosti 

a   

Kód druhu činnosti MŠ ZŠ  ŠD ŠJ Celkem 

Počet zaměstnanců 
průměrný přepočtený počet 4,2833 7,2055 1,1400 1,9800 14,6088 

fyzické osoby - průměrný stav 6,0000 7,7500 1,2500 2,0000 17,0000 

      

pedagogičtí 
pracovníci 

průměrný přepočtený počet 3,7033 5,0133 1,1400 0,0000 9,8566 

      

      

učitelé 
průměrný přepočtený počet 3,7033 3,1800 0,0000 0,0000 6,8833 

      

vychovatelé 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,8900 0,0000 0,8900 

      

učitelé odbor. výcviku 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      

asistenti pedagoga 
průměrný přepočtený počet 0,0000 1,8333 0,2500 0,0000 2,0833 

      

speciální pedagogové 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      

psychologové 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      

trenéři 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      

ostatní pedagogové 
průměrný přepočtený počet 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

      

nepedagogičtí 
zaměstnanci 

průměrný přepočtený počet 0,5800 2,1922 0,0000 1,9800 4,7522 

      

      

 

(vyplněno podle čtvrtletního výkazu P1-04 k 30. 6. 2019) 

 

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků k 01. 09. 2018 z 10 

pedagogických pracovníků splňovalo 8 předpoklady pro výkon činnosti pedagogického 

pracovníka na základě § 3 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů.  

Z 5 zaměstnanců základní školy splňují požadavek odborné kvalifikace pedagogických 

pracovníků dle § 7, § 8, § 14 a § 20 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 

změně některých zákonů 3 zaměstnanci.  

V mateřské škole ze 4 pedagogických pracovníků splňují 4 učitelé požadavek odborné 

kvalifikace dle § 6 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů.  

Ve školní družině vyučuje 1 zaměstnanec, který splňují požadavek odborné kvalifikace dle § 

16 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 
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Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce, 

k docházce do mateřské školy 

 

a) Základní škola 

Kapacita 

školy 

Počet 1. tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

žáků 

Z toho počet žáků 

nepatřících do 

spádového obvodu 

školy 

Počet 

přijatých 

žáků 

Počet  

1. tříd 

k 1. 9. 2019 

55 1 7 0 

 

7 1 

K zápisu, který proběhl 11.4.2019 se dostavilo 7 dětí. Do 1. Třídy ve školním roce 2019/2020 

nastoupí dle vydání rozhodnutí o přijetí a přestupu ke dni 2.7.2019 8 žáků. 

 

a) Mateřské škola 

Kapacita 

školy 

Počet tříd 

k 1. 9. 2018 

Počet 

zapsaných 

dětí 

Počet 

přijatých 

dětí 

Počet tříd 

k 1. 9. 2019 

Počet 

volných míst 

25 (R)        

25(L) 

2 6 6 2 16 

 
K zápisu, který proběhl dne 15.5. 2019, se dostavilo 6 dětí, ostatní zákonní zástupci podali žádost o 

přijetí k základnímu vzdělávání mimo termín zápisu. Posuzovaným žádostem na základě §34, §165 

odst. 2 písm.b), §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s předem stanovenými 

kritérii pro školní rok 2018/2019 bylo vyhověno. 

 

 

 

 

Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

a) Prospěch žáků na základní škole 

Ročník 

Počet 

žáků 

Prospělo 

s vyznamenáním 

 

Prospělo 

 

Neprospělo 

1. 3 3 0 0 

2. 9 9 0 0 

3. 5 4 1 0 

4. 5 4 1 0 

5. 4 3 0 1 

Celkem za 1 st. 26 23 2 1 

 

Kmenové učebny jsou vybaveny dataprojektory, první ročník pak interaktivní tabulí. 

V učebnách všech ročníku jsou umístěny a zapojeny do sítě PC stanice, v učebně pátého 

ročníku je umístěno více PC stanic, kde probíhá výuka předmětu ICT pro 5. ročník.  

Nově došlo k zasíťování a připojení k internetu všech místností ve druhém patře. 

Herna školní družiny se nachází ve druhém patře naproti učebny ŠD.  

Průběžně probíhá modernizace nábytku ZŠ, MŠ a ŠD. 
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Škola disponuje laminátorem, řezačkou, skartovačem a kroužkovým vazačem. 

Škola má v majetku tiskárny KONICA MINOLTA pro barevnou i černobílou kopii. Tyto 

pomůcky a zařízení nám usnadňují kvalitnější plnění cílů dle ŠVP a následných evaluací. 

Výuka je podporována potřebnými pomůckami, nově zakoupenými sadami učebnic. V rámci 

svých finančních možností i z prostředků ONIV se snažíme o obnovu didaktických pomůcek, 

které jsou již staršího charakteru. 

Učebny jsou vybaveny židlemi a lavicemi splňujícími hygienické požadavky na výškově 

nastavitelný nábytek. 

Výdejna stravy je vybavena nerezovým nábytkem, lednicí a potřebným gastro vybavením. 

Všechna sociální zařízení splňují hygienické požadavky.  

Prostor žákovských šaten je vybaven lavičkami a věšáky. Šatna slouží i pro potřeby ŠD. 

K informovanosti veřejnosti slouží pravidelně aktualizované webové stránky 

http://zsrazova.net/, kde jsou rodiče informováni o akcích a na stránky 

https://zsrazova.edupage.org, kde jsou informováni o případných změnách rozvrhu a dalších 

dílčích provozně technických informacích včetně rozvrhu, prospěchu a chování. 

 

b) Počet žáků se sníženou známkou z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

Procento 

z celkového počtu žáků 

2. 0 0 

3. 0 0 

 

c) Celkový počet neomluvených hodin 

Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka 

0 0 0 

 

 

 K 30.6. 2019 bylo celkem evidováno 5 žáků se SVP. Čtyři z nich s PO 2. stupně a 

jeden s PO 4. stupně (všichni byli s požadavkem na zvýšené výdaje z prostředků MŠMT). 

S těmito žáky pracovali Bc. Yvona Rotterová, Dagmar Němcová, Mgr. Karel Mašlík a Mgr. 

Jiří Chmelík. 

 

 

Část VI. 
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Činnost na úseku prevence kriminality  

a protidrogové prevence 

Počet 

akcí 
Počet zúčastněných 

žáků pedagogů 

Když do školky přijde policie 1 31 4 

Bezpečně s internetem 1 4 2 

Dopravní výchova - den bezpečnosti na silnici 1 31 4 

Den Země 1 25 5 

Exkurze 2 25 5 

Kulturní pořady 3 26 4 

Knihovnické lekce 2 25 3 

Přednášky, besedy 3 26 5 

Školní výlet 1 25 6 

Třídnické hodiny 10 26 3 

http://zsrazova.net/
https://zsrazova.edupage.org/
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Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu 

Počet zúčastněných 

pedagogů 

Abaku do škol – moderní matematika 4 

Rozvoj předmatematických představ v MŠ 2 

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 1 

Matematická pregramotnost 2 

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 2 

Jazyková podpora dětí s odlišným mat. jazykem v MŠ 2 

Enviromentální vzdělávání na ZŠ 1 

Seminář pro asistenty pedagoga a pedagogické pracovníky 1 

Aktivní učitel. Tipy pro učitele matematiky 1 

Regionální setkání asistentů pedagoga a školních asistentů 1 

Asistent pedagoga mezi paragrafy 2 

Přírodovědný seminář pro učitele 1 

Jak se nenudit v geometrii 1 

Matematická pregramotnost-rozvoj předčíselných představ 3 

Didaktické hry a objevování v matematice 1 

Jak na matematickou gramotnost u dětí mladšího školního věku 2 

 

 

Další informace: 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají přístup ke všem vzdělávacím nabídkám, mohou 

se v daných termínech přihlásit. Účast je projednávána s vedením školy a jsou brána v 

úvahu kritéria uvedená v plánu DVPP, který je vydán v souladu s § 24 zákona č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a na 

základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, o 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků a byl projednán 

dne 28. 08. 2018. Na základě jednání pracovníků a vedení školy je stanoven společný 

závěr. Pracovníci mohou předkládat i jiné, samostatně vyhledané nabídky. Vedení 

školy předkládá vhodné nabídky jednotlivým pedagogickým pracovníkům v souladu s 

plánem celkového rozvoje a zaměření školy. Na základě Zprávy o vlastním hodnocení 

školy a v rámci šablon byl stanoven minimální časový rozsah absolvovaných školení 

pro školní rok 2018/2019. Účastníci všech forem dalšího vzdělávání poskytují vedení 

školy i spolupracovníkům zpětnou vazbu, předávají informace, navrhují možnosti 

využití ve vyučovacím procesu, doporučují účasti na kurzech. 

Samostudium pedagogických pracovníků DVPP je realizováno také jako samostudium 

[§ 24 odst. 4 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících]. Oblasti samostudia 

vycházejí z individuálních potřeb pedagogických pracovníků. Předmět a způsob studia 

určuje zaměstnanec. Proto prostřednictvím samostudia nelze plánovat dosažení cílů v 

oblasti DVPP. Rovněž ze strany vedení či spolupracovníků mohou vycházet náměty 

pro samostudium. Dalšími oblastmi samostudia bylo nastudování materiálů 

souvisejících s realizací autoevaluačního plánu, především dílčích předmětů:  

1. Společné vzdělávání,  

2. Efektivita primárně preventivních aktivit,  

3. Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, 

   informační a jazykové gramotnosti. 
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Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

a) Akce organizované ve spolupráci s ostatními složkami obce 

 

• Slavnostní zahájení školního roku 

• Rozsvěcení vánočního stromu –kulturní program – obec 

• Vánoční vystoupení v KD v Leskovci nad Moravicí 

• Vánoční jarmark v Leskovci nad Moravicí 

• Vítání občánků 

• Vystoupení dětí MŠ pro důchodce v Komunitním bydlení Razová 

• Adventní vystoupení v kostele 

• Mikulášská nadílka v Centru Slezská Harta 

• Tříkrálová sbírka 

• Den matek 

• Maškarní bál 

• Vánoční jarmark, Adventní spirála – Razová 

• Slavnostní ukončení školního roku v Centru Slezská Harta 

• Sázení památné lípy na hřišti MŠ Razová 

 

b) Akce organizované ve spolupráci ZŠ + MŠ 

 

• Škola nanečisto – setkání předškoláků se školáky – 3 části 

• Poselství křesťanských Vánoc 

• Vánoční besídky 

• Školní akademie 

• Maškarní ples 

• Vánoce pod hvězdami – planetárium Ostrava, naučný pořad 

• Adventní spirála a Jarmark 

 

 

c) Další akce ZŠ a MŠ 

 

• Projektový den – příroda v našem okolí 

• Sportovní dopoledne 

• Projektový den „Halloween“ 

• Projektový den Svatý Václav 

• Adventní spirála 

• Vánoční jarmark 

• Zábavná matematika – „Abaku“ 

• Poselství Velikonoc 

• Mikulášské a čertovské harašení MŠ 

• Vánoční posezení s rodiči 

• Zápis do 1. třídy ZŠ 

• Zápis do MŠ 

• Barevný týden v MŠ 

• Staleté kořeny – projekt ke stému výročí vzniku republiky 
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• Výtvarné dílny 

• Den vědy – gymnázium Bruntál – projekt MAS 

• Hry na sněhu 

• Lazy goat -divadelní představení v angličtině 

• Za zvířátky v zimě 

• Netradiční olympijské hry družin Brantice 

• Karneval v MŠ 

• Společné divadelní představení pro děti MŠ  

• Den zdraví 

• Soutěž „Šikulové“ Bruntál 

• Toulky za zvěří – okresní soutěž 

• Okresní turnaj ve vybíjené Krnov 

• Plavecký výcvik 

• Výlet do Zoo – MŠ 

• Návštěva U6 – modul antropolog a dopravní výchova – Ostrava, hrazeno 

OKAP 

• Motani – Florida a havaj na Havaji – cestopisný pořad, Bruntál 

• Kino Bruntál 

• Projektový den Finanční gramotnost pro žáky 4. a 5. ročníku 

• Exkurze Landek, Darkovičky 

• Na kole dětem – Leskovec nad Moravicí 

• Hipoterapie a projížďka lodí na Hartě 

• OVOV Odznak všestrannosti olympijských vítězů – celoroční sportovní 

soutěžení 

• Turnaj v deskových hrách – 2. místo Bruntál 

• Čertovské pohádky -6. místo v krajské soutěži Moravskoslezského kraje 

• Hravě žij zdravě – celorepubliková soutěž, 1. místo v Moravskoslezském 

kraji. 

• Turnaj v deskových hrách – 2. místo v okresním kole Bruntál 

 

Škola se dále zapojila do charitativního projektu fondu Sidus a do tříkrálové sbírky. 

Žáci i zaměstnanci školy se také zapojili do soutěže ve sběru papíru a sběru kaštanů. Utržená 

částka bude použita na aktivity žáků v rámci SRPDŠ. 

 

 

 Mimorozpočtové zdroje 

Finanční prostředky 

v Kč  

Celkem využité 

poskytnuté granty Podpora výuky plavání, projekt „Halloween“ 42 000 42 000 

sponzoři Rodiče žákyně - dar 5 000 5 000 

ostatní ________________ 0 0 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V tomto roce nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. 

https://www.policie.cz/clanek/ovov-koncept.aspx
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Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy r. 2018  

  

                           Výnosy  

  
Celkové výnosy  8 044 571,60 Kč 
Dotace Moravskoslezského kraje   5 760 916,00 Kč 
                                         z toho    ÚZ 33353       5 748 736,00 Kč 

                                                      ÚZ 33070 (plavání) 12 180,00 Kč 

Projekt šablony  381 894,60 Kč 

Projekt MAS Hrubý Jeseník 31 526,00 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 459 904,00 Kč 
                  z toho příspěvek na provoz 1 306 600,00 Kč 

                            účelově vázané na mzdové prostředky 153 304,00 Kč 

Poplatky od rodičů, zák.zástupců dětí  377 802,00 Kč 
                  z toho úplata za vzdělávání (MŠ,ŠD) 50 410,00 Kč 

                              stravné 327 112,00 Kč 

                              úhrada za školní potřeby, sešity 280,00 Kč 

Čerpání fondů (rezervní fond-dary) 4 995,00 Kč 

Ostatní výnosy (pronájem, reklamace zboží) 27 534,00 Kč 

  

  

                           Náklady  

  
Neinvestiční náklady celkem 7 896 011,11 Kč 

Investiční výdaje (elektr.zabezpečovací systém) 59 021,00 Kč 
Mzdové náklady 4 718 619,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění 1 591 563,00 Kč 

Náklady na učební pomůcky, šk.potřeby 26 077,00 Kč 

Náklady na vzdělávání 24 780,00 Kč 

Ostatní provozní náklady 1 534 972,11 Kč 

  

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 148 560,49 Kč 

  

Běžné účty k 31.12.2018  
běžný účet  1 511 650,10 Kč 

běžný účet FKSP 53 129,20 Kč 

  

Pokladna k 31.12.2018 32 702,00 Kč 

  

Fondy k 31.12.2018  
fond odměn 115 000,00 Kč 

fond rezerv  157 633,61 Kč 

fond rezerv tvořený z darů 18 008,28 Kč 

investiční fond 331 817,00 Kč 

 

 

Poznámky 

Organizace má vypracované vnitřní směrnice pro vedení účetnictví. 
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Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Název programu Způsob zapojení 

Počet zúčastněných 

žáků 

(dětí) 
pedagogů 

ostatních 

zam. 
Finanční zajištění překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů se 

zohledněním provozu mateřských 

škol 

navýšení úvazku ped. 

zaměstnanců 

17 2 0 

 

 

Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

 

 Mimoškolní akce pořádané 

školou (přednášky, kurzy, 

semináře, ...) 

Obsahová náplň a cíle 

vzdělávacího procesu 

Počet zúčastněných na 

vzdělávání 

žáků 

(dětí) 
pedagogů ostatních  

0 0 0 0 0 

 

 

 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

 

 
Název projektu 

Finanční prostředky 

v Kč  

celkem využité 

státní fondy 0 0 0 

programy EU OKAP ( odborné, kariérové a polytechnické 

vzdělávání v MSK) – návštěva a doprava U6 

Ostrava 

cca 

20.000,- 

20 000,- 

projekty KÚ MSK Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické 

činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských 

škol 

122 046,- 122 046,- 

projekty MŠMT Podpora výuky plavání na ZŠ 12 180,- 12 180,- 

jiné projekty Halloween 30 000,- 29 616,- 

 

 

Další informace: 

Škola je od 1.9.2017 je zapojena do Programu Šablony v rámci OP VVV s projektem Projekt 

ZŠ a MŠ Razová. Částka, která je v rámci jednotlivých aktivit alokována pro ZŠ a MŠ činí 

552 335,- Kč. Dále jsme podali žádost do Programu Šablony II v rámci OP VVV s projektem 

Šablony II Razová na celkovou částku 906 445,- Kč 
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Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Organizace, s kterou PO 

spolupracuje (HZS, městská 

policie, střední školy....)  

Obsahová náplň a cíle vzdělávacího procesu 

Počet 

zúčastněných 

žáků (dětí) 

Policie ČR Když do školky přijde policie 31 

MAS HJ Den vědy – Gymnázium Bruntál 25 

MAS HJ Hipoterapie 26 

MAS HJ Turnaj v deskových hrách 4 

ZŠ Brantice Olympiáda školních družin 6 

ZŠ Krnov Žižkova Turnaj ve vybíjené 12 

OÚ Razová Poznáváme Slezskou Hartu na vodě 26 

OÚ Leskovec nad Moravicí Na kole dětem 42 

OVOV 
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 

26 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Jiří Chmelík 

Dne: 19.8. 2019 

 

 

 

        …………………………………. 

         ředitel školy 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018/2019 byla projednána pedagogickou radou dne 26.8.2019 

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli – Obci Razová 

 

V Razové dne 28.8.2019    ………………………. 

         Ivan Fehérvári 

         Starosta Obce Razová 

https://www.policie.cz/clanek/ovov-koncept.aspx
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Schválení výroční zprávy školskou radou při základní škole 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována a předložena ke schválení školské radě v 

souladu s ustanovením §10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s §7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem : B.Gavendová, Simona Hovadíková,  

                                                                         

Člen školské rady zvolený zákonnými zástupci žáků: Eva Melčáková, Lenka Lazarová,  

                                                                                     Miroslava Zlámalová, Monika Složilová 

 

Člen školské rady zvolený zaměstnanci školy: Zdeňka Pavlíčková, Marcela Bedáňová, 

                                                                           Šárka Páleníková 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2018/2019 dne 

27.8.2019 a schvaluje ji k předložení zřizovateli a zveřejnění na webových stránkách školy a 

na přístupném místě ve škole. 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2018/2019 byla schválena školskou radou radou dne 27.8.2019 

 

Dne 27.8.2019         ……………………….. 

        Eva Melčáková 

        předsedkyně školské rady 

 

 

 

 


