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Základní údaje o škole

a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Podolí, příspěvková organizace
Sídlo  :          Podolí 53
                      686 04 Podolí

Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70 99 38 91
IZO: 600 124 142
Kontakt na zařízení: tel.: 572 574 139
                                 e-mail: zspodoli@uhedu.cz

b) Zřizovatel: Obec Podolí, okres uherské Hradiště

c) Ředitel školy: Mgr. Martina Kozelková

d) Součásti školy a jejich kapacita: mateřská škola (40 dětí)
                                                          základní škola (50 žáků)
                                                          školní družina (25 žáků)  
                                                          školní jídelna (150 porcí)

e) Počty tříd, ročníků, žáků, strávníků, oddělení ŠD, 

Počet 
tříd

/skupin

Počet 
žáků

1. stupeň 2 22
Školní družina 1 21
Mateřská škola 2 39
Školní jídelna x 58

f) Počet pracoven: 4 ( 2 třídy, 1 tělocvična -  místnost ke cvičení, 1 počítačová učebna) pro 
ZŠ, 3 ( 2 třídy, 1 herna ) pro MŠ

                                 II.          Přehled oborů vzdělávání 

a) Vzdělávací program:
                                                                      ŠVP ZŠ Podolí ve 4.  ročníku
                                                                      ŠVP ZŠ Podolí v  5.  ročníku

mailto:zspodoli@uhedu.cz


 Přehled pracovníků školy

a) Počet pracovníků: 10 ( 6 pedagogických a 4 nepedagogičtí pracovníci)

b) Údaje o pedagogických pracovnících

Ped. pracovníci Pracovní zařazení, 
funkce

Úvazek Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor, 

aprobace
- poř.číslo

1 ředitelka ZŠ 1,0 učitelka, 1. st. ZŠ, VŠ
 2 učitelka ZŠ 1,0 učitelka, 1. st. ZŠ VŠ

3 učitelka ZŠ 0,59
vychovatelka,2xSŠ

+DPS

vychovatelka ŠD 0,36

vychovatelka, 
2xSŠ+DPŠ,studuje VŠ 

vychovatelství
4

 vedoucí učit. MŠ 1,0
učitelka MŠ, SPŠ, VŠ - 
speciální pedagogika

5
učitelka MŠ 1,0

učitelka MŠ, SPŠ, 
studium VŠ

6
učitelka MŠ 0,8 Učitelka MŠ, SPŠ

c)  Údaje o nepedagogických pracovnících

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, 
funkce

Úvazek Stupeň vzdělání, obor
- poř.číslo

1 školnice ZŠ 0,69 Střední odborná škola 
2 vedoucí ŠJ při MŠ       1,0 Střední odborné učiliště s maturitou
3 školnice MŠ 0,8 Střední odborné učiliště
4 pomocná kuchařka 0,6 učební obor 

d) Údaje o DVPP

Kurz, seminář
Počet 

účastníků Účastníci
     

Inventarizace 1  Kozelková
Školení zástupců 1        Srncová

Na hřišti i ve vodě, být s dětmi vždy v pohodě, BOZP ve 
škole 2

 Kozelková, 
Srncová 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 2 Juráková, 



Srncová

Čtenářské dovednosti 1     Kozelková
Komunikativní dovednosti 1 Podškubková

                            
EVVO – školní environmentální program 1      Kozelková

Evropské jazykové portfolio 1 Kozelková

Zpráva o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
za školní rok 2011/2012

V minulém školním roce jsme se vzdělávaly především v oblasti vzdělávání managementu 
škol, v nových metodách práce.

Další oblast vzdělávání byla zaměřena na matematické dovedností,
             na výuku jazyka anglického, jazyka českého.

   .

V neposlední řadě jsme se zabývaly realizací ŠVP a také projektem „EU peníze školám.“

V rámci samostudia se vyučující zaměřily na čtení s porozuměním, na rozvoj logického 
myšlení, na poznávání naší vlasti (příprava exkurzí) a také na přípravu Digitálních 
výukových materiálů, vyučující si třídily témata, která budou zpracovávat. Vyhledávaly si 
materiály k těmto tématům jak na internetu, z vlastních zdrojů či v knihovně.

 Školní zralost 1 Srncová
Vzdělávání managmentu škol a šk. zařízení 1      Kozelková

Metody aktivizace a motivace v matematice na 1. stupni 1     Kozelková

Financování regionálního školství 2
Kozelková, 

Křižka

Angličtina – metodické školení 2
Kozelková, 
Jančářová

Čeština nemusí být nuda 1 Jančářová
Hudebně-pohybová výchova 1 Juráková

Tóny jara 1 Podškubková
Logopedická exkurze 1 Srncová



                                  IV.        Výsledky vzdělávání:

a) Udělení pochval
Ve školním roce 2011/2012 byly uděleny 3  pochvaly (za vzornou reprezentaci školy a za 
obětavou pomoc při akcích školy, za pracovitost). 

b) Úspěchy
Naši žáci se v loňském školním roce zapojili do nejrůznějších soutěží (literární, matematická, 
výtvarná, sportovní). Největšího úspěchu jsme dosáhli v plaveckých závodech, kde jsem 
získali 1. místo v soutěži jednotlivců, a 4. místo ve štafetách.

Mimo jiné byla naše škola také přihlášena do soutěže České televize – Nejlepší česká škola, 
kde jsme dosáhli velmi kladné hodnocení odbornou porotou, která nám také posléze udělila 
mimořádnou cenu pro nejsympatičtější školu. 

c) Výchovné problémy
Ve školním roce 2011/2012 byla udělena 2 napomenutí třídního učitele (4., 5. tř.) 

d) Údaje o integrovaných žácích

Ve školním roce 2011/2012 byli evidováni celkem 6 žáků s vývojovými poruchami učení a 
jejich výuka probíhala v souladu se zpracovanými individuálními vzdělávacími plány a také 
pravidelně navštěvovali dyslektický kroužek vedený Mgr. Helenou Jančářovou a Mgr. 
Martinou Kozelkovou. 

e) Migrace žáků

Do ZŠ Podolí nastoupilo ve šk. roce 2011/2012  do 4. třídy 9 žáků ze ZŠ Popovice, jeden žák 
se přestěhoval ze Štítné nad Vláří a to do 4. ročníku, celkem bylo vzděláváno 22 žáků.
 Z 5. ročníku odešlo na 2. st. ZŠ 13 žáků.

Mateřskou školu navštěvovalo 39 dětí.

f) Školní úrazy

Ve školním roce 2011/2012 nedošlo k žádným vážným školním úrazům.

g) Prevence sociálně patologických jevů – realizace preventivního plánu

V rámci preventivního programu byli žáci celoročně vedeni ke správnému životnímu stylu, 
k ochraně zdraví a k aktivnímu naplnění volného času.

ŠD – při činnostech školní družiny dbala celoročně paní vychovatelka Monika Mitanová na 
správná pravidla chování a bezpečnosti nejen ve škole, ale i při různých sportovních a 
kulturních akcích (plavání, turistika, cyklistika, bruslení, kino, divadlo…), naváděla je na 
zdravý životní styl – dodržování pitného režimu, dostatek pohybu.



V rámci výuky

Vlastivěda (Monika Mitanová)
• diskuse na téma rasismus, kultury jiných národů, zvyky, náboženství
• vlastivědné vycházky po okolí spojené s dopravní výchovou
• Listina základních práv a svobod – práva každého člověka

Informatika (Monika Mitanová)
• Kyberšikana, nebezpečí internetu

Přírodověda (Helena Jančářová)
• Návykové látky, drogy, alkoholismus (video) – informace o nebezpečí, škodlivosti 

organismu
• Péče o zdraví, o chrup
• Vyvážený jídelníček – pestrá strava
• Dospívání
• Hygiena

Čtení (Martina Kozelková)
• Zásady slušného chování
• Čtení cizí korespondence
• Uchovávání tajemství
• Kamarádské vztahy
• Nadávky a omluvy
 

Hudební výchova (Martina Kozelková)
• Vztah k lidovým tradicím a jejich udržování pro další generace
• Lidová moudra a pranostiky

Ve školním roce probíhala návštěva knihovny, ukázky resuscitace, první pomoci, návštěva 
dopravního hřiště, poučení o bezpečném provozu, dopravní soutěž.

                                  V.         Prezentace a aktivity školy na veřejnosti



a)  Zájmové kroužky:

kroužky v rámci ŠD:
název

vyučující

Informatika Monika Mitanová

Hrátky s angličtinou Monika Mitanová
Sportovní hry

Monika Mitanová
Rukodělná činnost

Monika Mitanová
              
Individuální kroužky:
Dyslektický kroužek – Mgr. Helena Jančářová
Dyslektický kroužek – Mgr. Martina Kozelková

Kroužky v MŠ:

Kroužek angličtiny – Monika Mitanová
Kroužek flétny – Adéla Juráková
Logopedický kroužek  - Mgr. Kateřina Srncová

b) Přehled akcí ZŠ 

Září
• Návštěva knihovny Uh
• Projektový den Na Sv. Matouše, každý jablko rád okouše
• ŠD – sběr jablek, jablečný mošt

Říjen
• Sběr papíru
• ŠD – plavání
• Spaní ve škole

Listopad
• Dýňování
• Drakiáda
• Návštěva dopravního hřiště
• ŠD – sběr kaštanů, výroba podzimáčků

Prosinec



• Výroba adventních věnců
• Návštěva  Prahy
• Filmové představení
• Vánoční besídka
• ŠD – výroba dárečků pro důchodce

Leden
• Amfík Popovice – Učíme se hrou
• Tříkrálová sbírka
• Návštěva knihovny UH
• ŠD – turnaj ve stolním tenise, bobování

Únor
• Karnevalová show
• Fašanková obchůzka
• ŠD – fašankové tradice

Březen
• Filmové představení  West Side Story
• Matematický klokan
• Zazpívej slavíčku
• Beseda s Rumpoldem
• Tvořivé odpoledne

Duben
• Návštěva dopravního hřiště
• Jízda zručnosti
• Výukový program – Všechno lítá co má peří
• ŠD – cyklovýlet
• Filmové představení – Podmořský svět

Květen
• Literární kavárnička - Kytice
• Tvořivé dopoledne
• Brno – Exkurze, hvězdárna, Brněnské podzemí
• Testování žáků 5. tříd
• Focení

Červen
• Sběr papíru
• Den s policií
• Plavecká soutěž
• Slavnostní akademie školy
• Exkurze do skláren v Květné
• Ukázky 1. pomoci

Přehled akcí MŠ



Září- leden: předplavecký výcvik

Říjen- červen: individuální logopedická péče

kroužek flétny

kroužek angličtiny

ZÁŘÍ

 Maňáskové divadlo
 Třídní schůzky
 Logopedická depistáž

ŘÍJEN

• Návštěva Muzea lidových krojů v Popovicích
• Návštěva Knihovny v Podolí- program Jede vláček pohádka

LISTOPAD

• Předplavecký výcvik
• Kroužek angličtiny
• Individuální logopedická péče

PROSINEC

• Mikulášská nadílka v MŠ
• Vánoční tvořivá dílnička
• Divadlo v MŠ
• Vánoční besídka v MŠ
• Vánoční vystoupení dětí na Kulturním domě v Podolí

LEDEN

• Návštěva betléma a ZŠ v Popovicích
• Informační schůzka rodičů s ředitelem ZŠ Popovice



ÚNOR

• Zápis dětí do ZŠ Popovice
• Fašankový průvod obcí

BŘEZEN

• Karneval v MŠ
• vzdělávací program- Poznej svého psa
• beseda- Učíme se třídit odpady (Rumpold)

DUBEN

• návštěva oveček a jehňátek u občanů Podolí
• Velikonoční hrkání po obci
• Zápis dětí do MŠ
• Focení dětí- individuální i skupinové
• Návštěva knihovny – Moje zvířátko

KVĚTEN

•
• Kouzelné divadlo Karla Maixnera v MŠ
• Besídka ke Dni matek
• Dětská party s Tupperwarem na školní zahradě
• Školní výlet- Dinopark Vyškov

ČERVEN

• Den dětí („prčózní“ hry)
• Zahradní slavnost s rozloučením s předškolními dětmi a opékáním špekáčků
• Školní akademie ke 130. výročí školy



b) Spolupráce s jinými organizacemi

   Velmi aktivní je spolupráce s Klubem dobré pohody,  ( besedy pro důchodce, Mikulášská
nadílka, Vánoční dílničky či besídky, Fašank, Karneval show, Hody…), s obecní knihovnou, 
taktéž s OÚ Podolí.
 
   Snažíme se o prohloubení spolupráce a společných akcí především se školami ZŠ Popovice 
(odkud přicházejí žáci do naší školy) a ZŠ Kunovice U Pálenice, ZŠ Červená cesta (kam naši 
žáci odcházejí z 5. ročníku) – adaptační pobyt, seznamovací návštěvy. Těší nás zpětná vazba 
od vyučujících (např. loňských absolventů 5. třídy), kteří byli velmi kladně hodnoceni – jak 
v chování, tak výbornými znalostmi, jejich jména se také objevují v Kunovském zpravodaji, 
kam zasílají obě školy svoje příspěvky o úspěších žáků v nejrůznějších soutěžích.
    
Také MŠ Podolí spolupracuje s MŠ Popovice – společné plavání, divadelní představení či 
vystoupení v kulturním domě.  Děti se tak seznamují dříve, než zasednou do společných lavic 
v 1. ročníku ZŠ Popovice.

      Dále škola spolupracuje se střediskem výchovné péče HELP, s pedagogicko-
psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, s knihovnou BBB Uh. Hradiště a Dopravním 
hřištěm v Uh. Hradišti, s hasiči z Uherského Hradiště a Kunovic.

   Díky sponzorským darům se nám opět podařilo vylepšit materiální zázemí v ZŠ i MŠ. 

  

VI. Výsledky kontroly ČŠI, Finanční kontroly a kontroly OSSZ a VZP

   Ve školním roce 2011/2012 byla ze strany České školní inspekce provedena kontrola 
pedagogické dokumentace, jejímž výsledkem bylo kladné hodnocení bez nedostatků.  

Finanční kontrola ze strany zřizovatele probíhala na jaře roku 2012 (duben – červen), 
výsledky kontroly jsou v protokolu FK.

V květnu 2012 proběhla kontrola Státního archívu, její výsledky jsou v protokolu kontroly.

V červnu 2012 proběhla kontrola OSSZ, jejímž výsledkem bylo kladné hodnocení bez 
nedostatků.
V červnu 2012 proběhla kontrola VZP, jejímž výsledkem bylo kladné hodnocení bez 
nedostatků.



VII. Závěr

Celým vyučovacím procesem se prolínalo uplatňování mezilidských vztahů a základy 
slušného chování ve škole i na veřejnosti. Žáci byli vedeni k estetickému cítění, pracovní 
činnosti, ekologickému myšlení a k péči o vlastní zdraví a zdraví jiných.
Těmito směry byly vedeny i aktivity naší školy.
Navštívili jsme několik  filmových představení, výstavy, výukové programy, exkurze.
K pracovním návykům byli žáci vedení při práci na školní zahradě při sběru jablek, zakládání 
vlastních políček s plodinami, hrabání listí, péčí o květinový záhon.
V rámci ekologie sbírali starý papír, staré baterie, elektroodpad. Ve škole také třídíme plasty a 
papír. Ve škole měli žáci také možnost navštěvovat kroužek Orientálních tanců pod vedení 
paní Veroniky Zapletalové, kde se učili základním krokům a prvkům, s jejími tanečními 
choreografiemi potom také vystupovali na školní akademii.

Těší nás, že naše snaha je velmi kladně hodnocena, jak ze strany vyučujících z okolních škol, 
tak rodičů a samozřejmě i žáků. 

Personální změny proběhly v MŠ – učitelka Štěpánka Podškubková se vrátila zpět po 
rodičovské dovolené. Velmi kladný ohlas má nový kroužek angličtiny pod vedením p. uč. 
Monika Mitanové,  dále kroužek Flétničky, který vede Adéla Juráková a logopedie s 
odborným vedením Mgr. Kateřiny Srncové.

V průběhu celého roku se zapojujeme do kulturního dění v obci, díky tomu  se blíže 
poznáváme nejen s našimi žáky, prohlubuje se spolupráce s rodiči, ale i obyvateli obce Podolí, 
sponzory a dalšími přáteli škol. 

V Podolí dne 30. 8. 2012              

     Výroční zprávu vypracovala:               Mgr. Martina Kozelková

      Výroční zprávu schválila:  Mgr. Helena Jančářová
Ředitelka školy
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