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Základní údaje o škole 
 

 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola, Podolí,  
příspěvková organizace 

 
Sídlo školy:    Základní škola, Podolí 53, 686 04 pošta Kunovice 
  
Odloučené pracoviště:  Mateřská škola, Podolí 244, 686 04 pošta Kunovice 
 
IČO:    709 93 891 
 
Právní forma:   příspěvková organizace 
 
Ředitelka školy:  Ing. Jana Buršová, jmenována 01.08.2013 
 
Kontakt:    telefon: 572 574 139 
    www.zsmspodoli.cz 
    e-mail: zspodoli@zsmspodoli.cz 
 
Identit. zařízení  IZO 600 124 142   
 
Součásti školy:  základní škola   kapacita  50 žáků 
    mateřská škola  kapacita  40 žáků 
    školní družina  kapacita  25 žáků 
    školní jídelna   kapacita  150 porcí 
 
Zřizovatel:   Obec Podolí, Podolí 190, pošta Kunovice,  

okres Uherské Hradiště 
    Starostka obce: Bc. Jana Rýpalová 
    www.obecpodoli.cz 
    telefon: 572 574 130 
 
Školská rada:   předsedkyně školské rady -  PhDr. Tatiana Perničková 
 

http://www.zsmspodoli.cz/
mailto:zspodoli@zsmspodoli.cz
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I. Základní údaje za školní rok 2014/2015 

 
 

 
Počet tříd/skupin Počet žáků 

1. stupeň 2 18 

Školní družina 1 18 

Mateřská škola 2 40 

 
Základní škola je neúplnou základní školou s 1. stupněm, který je tvořen 4. a 5. 
ročníkem. Mateřská škola je složena ze dvou tříd. 
 
 

Školní jídelna Strávníci ZŠ Strávníci MŠ Počet pracovníků 

Mateřská škola 17 40 1,6 

 
Počet pracovníků je přepočtený na plně zaměstnané. 
Školní jídelna se nachází v budově Mateřské školy, Podolí 244, 686 04. 
 
 

Pracovny Počet Poznámka 

Základní škola 4 2 třídy, 1 tělocvična, 1 učebna pro školní 
družinu 

Mateřská škola 3 2 třídy, 1 herna 

 

 

II. Vzdělávací program školy  

 
Vzdělávací program: všichni žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího 

programu pro Základní škola Podolí (ŠVP ZŠ Podolí), 
zpracovaný na základně RVP pro základní školy, ve znění 
dodatku od 01.09.2013 

 
 
 



III. Údaje o pracovnících školy 

 
Pracovníci ve školním roce 2014/2015  
 

Počet pracovníků Pedagogičtí Nepedagogičtí Celkem 

Základní škola 3 1 4 

Mateřská škola 3 3 6 

Celkem 6 4 10 

 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 
 

Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikovanost 

1. ředitelka ZŠ 1 VŠ ekonomické, DPS, 2 semestry 
Speciální pedagogika - učitelství 

2. učitelka MŠ 1 SPŠ 

3.  učitelka ZŠ 1 VŠ učitelství 1. stupeň 

4.  učitelka MŠ 1 VŠ pedagogika, SPŠ 

5.  učitelka ZŠ 0,5 VŠ vychovatelství, 2x SŠ, DPS 
* VŠ speciální pedagogika 
předškolního věku, 2 semestry 
Speciální pedagogika - učitelství 

 vychovatelka 0,36 VŠ vychovatelství, 2x SŠ, DPS 
*VŠ speciální pedagogika 
předškolního věku, 2 semestry 
Speciální pedagogika - učitelství 

6. učitelka MŠ 1 VŠ speciální pedagogika, SPŠ 

*V průběhu školního roku nastala personální změna v základní škole a školní 
družině. 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 
 

Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek  Stupeň vzdělání, obor 

1. vedoucí ŠJ 0,2 SOU s maturitou 

 kuchařka  0,8 SOU s maturitou 

2. školnice ZŠ 0,69 SOŠ 

3. pomocná kuchařka 0,6 SOU 

4. školnice MŠ 1 SOU 

 
 
Údaje o dalším vzdělávání 
 

 Název akce Počet 

1. Jóga pro děti 1 

2. Metody vyučování čtení 3 

3. Výtvarné inspirace hrátky s drátky 1 

4. Výuka angličtiny ve věkově smíšených skupinách 1 



5. Angličtina na 1. stupni ZŠ 1 

6. Nápadník do hodin matematiky 1 

7. Reedukace specifických poruch učení 1 

8. Pedagogická propedeutika 1 

9. Metoda dobrého startu  1 

10. Specifické poruchy učení – základní kurz 1 

11. Výtvarné inspirace 1 

12. Projekt v environmentální edukaci 1 

13. Interes: Co máme — seminář na práci se stávajícím technickým 
vybavením 

3 

14. Interes: Co chceme – seminář k práci s novým zařízením 4 

15. Interes: Jak učit s dotykovým zařízením 3 

16. Interes: Oborové didaktiky 3 

17. Interes: Ředitel ve škole 21. století 1 

18. Setkání metodiků prevence 1 

19. Metodické setkání ředitelů 1 

20.  Školení BOZP pro vedoucí pracovníky 1 

21.  Školení pro vedoucí školních jídelen 1 

22. Školení PO pro vedoucí pracovníky 1 

 
Byly využity nabídky vzdělávacích agentur a především projektu Interes. 
V tomto školním roce jsme se vzdělávaly především v oblasti výpočetních technologií 
(v rámci projektu s Masarykovou univerzitou Interes Informační technologie 
realizované spoluprací, CZ.1.07/1.3.00/51.0035), v oblasti BOZP a v nových 
metodách práce při výchovně-vzdělávacím procesu. Připravovaly jsme se na výuku 
v budoucí 1. třídě. 
Dvě pedagogické pracovnice si doplňují kvalifikaci studiem na VŠ. 
V rámci samostudia se vyučující zaměřily na čtení s porozuměním, na rozvoj 
logického myšlení, rozvoj finanční gramotnosti na poznávání naší vlasti (příprava 
exkurzí) a také pokračovaly v přípravě digitálních výukových materiálů a s tím 
spojené vyhledávání zdrojů z internetu, knihovny a vlastních zdrojů. 

 
 

IV. Údaje o dětech a žácích 
 
 

 Základní škola Mateřská škola 

Počet dětí/žáků 18 40 

 
 

Mateřská škola Splnění předškolní docházky Odklad školní docházky 

Počet 16 3 

 

Základní škola Přestup ze ZŠ Popovice Přestup na ZŠ Kunovice 

Počet 9 9 

 
Jedna žákyně přišla do 4. třídy z Ukrajiny. Rodiče jednoho žáka požádali o přestup 
syna na základní školu v Otrokovicích. 



 
Zápis do prvního ročníku na školní rok 2015/2016 
 
Zápis proběhl dne 19. 1 .2015. 
Počet zapsaných žáků: 14 
Odklad školní docházky: 2 
Celkem bylo pro školní rok 2015/2016 zapsáno do 1. ročníku 12 žáků. 
Budoucím prvňáčkům jsme nabídli po celé pololetí jednou týdně předškoličku.  
 
Výsledky vzdělávání 
 
Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2014/2015 (stav k 31.08.2015) 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo 

4. 10 6 4 0 

5. 9 5 4 0 

 
K datu 31. 08. 2015 prospěli všichni žáci.  
 
 
Udělení pochval 
 
Ve školním roce bylo uděleno 5 pochval (za reprezentaci školy v literární soutěži, za 
studijní výsledky ve škole). Žákům byly předány knižní odměny.  
Žáci Josef Jošek, Patrik Bublík, Jiří Richtr získali první místa v literární soutěži.  
 
 
Udělení výchovných opatření 
 
Ve školním roce nebylo uděleno výchovné opatření. 
 
Integrovaní žáci 
 

 Počet Důvod integrace IVP 

Základní škola 2 Zdravotní znevýhodnění 
Zdravotní postižení 
 

ano 
ano 

Mateřská škola 1 Zdravotní postižení ano 

 
U integrovaných žáků probíhala výuka v souladu s vypracovanými vzdělávacími 
plány, žák se zdravotním postižením navštěvoval dyslektický kroužek. V MŠ integraci 
zajišťovala učitelka mateřské školy. 
 
 
Školní úrazy 
 
Ve školním roce došlo ke 2 školním úrazům – jedna žákyně základní školy, 1 dítě 
z mateřské školy. Dořešení školního úrazu v následujícím školním roce 2015/2016. 
 
 



Prevence sociálně patologických jevů – realizace preventivního plánu 
 
V oblasti zdraví jsme se zaměřili na sportovní aktivity, kde týmová spolupráce a péče 
o naše zdraví, jsou prvořadým úkolem.  
Dalším důležitým prvkem je udržování našich lidových tradic, péče o ně, nacvičujeme 
na vystoupení na hody, pro důchodce, besídky pro rodiče, žáci tančí v krojích.  Téma 
domov, rodina, vztahy a soužití s lidmi se prolínalo každodenní výukou, nejčastěji v 
hodinách slohu a čtení. V rámci vlastivědy jsme navštívili letecké muzeum v 
Kunovicích a městský památkový domek. Každoročně se na podzim a na jaro 
účastníme výuky na dopravním hřišti, kde se žáci seznamují jak s teorií, tak s 
praktickým provozem na pozemní komunikaci.  
V přírodovědě se žáci seznamovali se zdravou výživou, životosprávou, nesprávnými 
návyky, zapojili jsme se do přírodovědné soutěže Vůně medu, kde jsme každý měsíc 
vypracovávali úkoly. V rámci Dne země jsme pomohli pouklízet v obci. Na školní 
zahradě jsme sbírali jablka, ze kterých se dělala šťáva pro žáky. Také jsme koncem 
školního roku revitalizovali naši školní zahradu, proběhla výsadba stromů, keřů, 
rostlin, na čem se podíleli všichni žáci i učitelé.  
V tělesné výchově také se základy osobní hygieny, s pojmem fair play a se zásadami 
první pomoci. Navštívili jsme hasičskou zbrojnici v Kunovicích.  
V rámci projektu Ovoce do škol se žáci naučili rozlišovat mezi pochutinami a 
potravinami pro naše tělo prospěšnými, roli vitamínů pro náš organismus.  
S návykovými látkami – alkoholem, kouřením, drogami aj. se žáci seznámili 
především prostřednictvím brožur a materiálů, které k těmto tématům škola získává. 
Během roku se ve škole konala přednáška paní Šabatové z Polici ČR, která žáky 
seznámila s projevy internetové kriminality, s trestní odpovědností, s výhodami, ale i 
úskalími sociálních sítí a informací, které zde člověk zadává. Škola se zapojila do 
celostátního projektu Policejní pohádky.  
Žáci se zúčastnili preventivního programu Klima ve třídě, výsledky v jedné třídě byly 
velice zajímavé. Ukázalo se, jak jsou žáci této třídy velmi sociálně empatičtí. 
V mateřské škole každoročně probíhá logopedická depistáž dětí. 
Předškoláci z mateřské školy absolvovali plavecký výcvik v Uherském Hradišti. 
 
 



V rámci výuky probíhala prevence sociálně patologických jevů: 
 

Předmět Téma 

Vlastivěda Rasismus 
Kultury jiných národů 
Zvyky 
Náboženství 
Vlastivědné vycházky po okolí v rámci dopravní výchovy 
Listina základních práv a svobod 

Informatika Kyberšikana 
Nebezpečí internetu 
Zásady poskytování první pomoci při zasažení elektrickým 
proudem 

Přírodověda Návykové látky, drogy, alkoholismus – vliv na zdraví člověka 
Péče o zdraví, o chrup  
Vyvážený jídelníček, pestrá strava 
Dospívání, hledání partnera 
Hygiena 
Poskytování první pomoci 
Ochrana životního prostředí 

Čtení Zásady slušného chování 
Čtení cizí korespondence 
Uchovávání osobního tajemství 
Kamarádské vztahy 
Návyky a omluvy 

Tělesná výchova Zdravý životní styl 
Osobní hygiena 

Hudební výchova Vztah k lidovým tradicím a jejich dodržování pro další 
generace 
Lidová moudra a pranostiky 

 
 
Zájmové kroužky 
 
V tomto školním roce probíhaly v základní škole tyto kroužky: 
 
Základy znakového jazyka (pouze 1. pololetí školního roku) 
Zajímavá matematika 
Dyslektický kroužek 
 
V rámci školní družiny se žáci zúčastnili výtvarných činností (malování na hedvábí, 
tvorba bižuterie, ozdobných spon a jiných činností), sportovních her. 
 
V mateřské škole probíhaly kroužky: 
Kroužek angličtiny 
Kroužek flétny 
 
 
 
 



Přehled akcí 
 

Termín  Poř. č. Akce 

Září 2014 

1. Dopravní hřiště 

2. Vzdělávací program Vůně medu 

3. Na kole do školy 

Říjen 2014 

4. Nácvik na kulturní program k hodům 

5. Hodové vystoupení 

6. Sběr papíru 

7. Tetiny v kuchyni 

8. Podzimní projektový den Halloween 

9. Včeličkový den v MŠ 

10. Dýňování v MŠ 

Listopad 2014 

11. Výukový program Mravenci 

12. Beruškový den v MŠ 

13. Divadelní představení 

14. Vystoupení pro důchodce 

Prosinec 2014 

15. Bruslení ZŠ 

16. Mikuláš v MŠ 

17. Vánoční dílničky pro rodiče a děti 

18. Rybičkový den 

16. Vánoční besídka pro rodiče 

Leden 2015 

17. Divadélko 

18. Den otevřených dveří 

19. Zápis do 1. třídy 

20. Preventivní program Naše třída 

21. Bílý den v MŠ 

22. Vysvědčení ve Smajlíkově 

Únor 2015 

23. Vystoupení kouzelníka 

22. Fašanková obchůzka 

23. Předškolička 

24. Modrý den v MŠ 

25. Beseda s Policií ČR 

26. Karneval 

Březen 2014 

26. Divadelní představení pro předškoláky ve Slováckém divadle 

27. Oranžový den v MŠ 

28. Čtení policejních pohádek 

29. Velikonoční dílničky pro děti a rodiče 

30. Zápis do MŠ 

Duben 2015 

31. Hrkání po obci 

32. Beseda se spisovatelem Vondruškou 

33. Dopravní hřiště 

40. Den Země – úklid obce 

Květen 2015 

46. Jarní brigáda v MŠ 

47. Besídka ke dni matek  

48. Draví ptáci 

49. Zpívánky – hudební program  



Červen 2015 

50. Dětský den v MŠ a ZŠ 

51. Výlet MŠ na Modrou  

52. Veřejná cyklotour Na kole dětem 

53. Pasování předškoláků na školáky 

54. Setkání s partnerskými školami - Popovice, Kunovice 

55. Sběr papíru 

56. Rozloučení s páťáky 

57. Předání vysvědčení na Buchlově 

 
 
Spolupráce s pedagogy a dalšími spolupracujícími subjekty 
 
Konzultace zejména se třídními učitelkami se týkaly řešení výukových a výchovných 
potíží žáků, vztahů v třídním kolektivu, koordinace odborné péče o žáky ve 
spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními a OSPOD.  
Individuální konzultace s rodiči se konaly formou osobních a telefonických pohovorů 
nebo mailem. Mezi nejčetnější problémy patřily: školní neúspěch, potíže žáků ve 
vztahu k pedagogům a spolužákům, osobní problémy, zdravotní problémy. 
Spolupracujeme s Klubem dobré pohody (besedy pro důchodce, Mikulášská nadílka, 
Vánoční dílničky či besídky, Fašank, Karneval show, Hody…), s obecní knihovnou, 
taktéž s OÚ Podolí.  
Po dohodě nám paní knihovnice vyšla vstříc a přizpůsobila otevírací dobu dětem tak, 
aby mohly místní knihovnu navštěvovat v rámci ŠD. 
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 po 5. ročníku) – seznamovací návštěvy.  
Také MŠ Podolí spolupracuje s MŠ Popovice – společné plavání, divadelní 
představení či vystoupení v kulturním domě. 
Dále škola spolupracuje se střediskem výchovné péče HELP, s pedagogicko-
psychologickou poradnou v Uherském Hradišti, s knihovnou v Podolí, knihovnou BBB 
Uherské Hradiště a Dopravním hřištěm v Uherské Hradišti, s hasiči z Uherského 
Hradiště a Kunovic, s Památníkem Velké Moravy ve Starém Městě, SVČ Klubko ve 
Starém Městě a centrem ekologické výchovy Trnka.  
V tomto školní roce jsme navázali přeshraniční spolupráci se základní školou na 
Slovensku. Jedná se o Základnu školu s materskou školou Častovce, nedaleko 
Trenčína.  
Všechny akce školy a školky jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách 
školy. 
V letošním školním roce jsme získaly finanční grant z Nadace Synot ZŠ z kulturního 
grantu 2014 na pořízení šatních skříněk do mateřské školy (8 000,-).  
 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené kontroly ČŠI, veřejnoprávní kontrola  
 
V tomto školním roce inspekce neproběhla ani kontrola OSSZ a VZP. 
 
 
 
 
 



V. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní 
rok 2014 
 
 
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními 
prostředky získaných vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola, Podolí, 
získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze dvou zdrojů: 
 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní 
činnosti. Jde o účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na 
pracovní pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše 
rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2014 byly 
schváleny celkem přímé NIV ve výši 3 161 303,- Kč. 
 

2. Obec Podolí (zřizovatel) – provozní prostředky - tento příspěvek je určen 
k úhradě nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů 
neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku obce ve správě organizace. 
Na rok 2014 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 750 000,- Kč. 

 
 
Přehled výnosů 
 
Dotace v roce 2013 činila: 
 

Kraj – přímá neinvestiční dotace (státní rozpočet) 3 161 303,- 

Provozní dotace od zřizovatele    750 000,- 

Celkem 3 911 300,- 

 
 



Přehled nákladů 
 
Náklady čerpané ze státního rozpočtu (z kraje) 
 

Mzdy 2 233 235,- 

OON      70 000,- 

Ostatní neinvestiční náklady   858 068,- 

Celkem 3 161 303,- 

 
 
Náklady čerpané od zřizovatele  
 

účet   částka 

501 spotřební materiál 46135,59 
502 spotřeba energií 434920,94 
511 opravy a udržování 11438 
512 cestovné 6438 
513 náklady na kulturu 164 
518 služby 188691,15 
549 ostatní náklady 8473 
521 mzdové náklady 116191 
524 sociální pojištění 38111 

 
 
Pozn.: Z provozní dotace byl pořízen majetek v hodnotě 60 635,60 Kč účet 558. 
Provozní náklady Základní školy a Mateřské školy Podolí činily v roce 2014 celkem.  
911 201,28 Kč. Z dotace od zřizovatele byly pokryty náklady v celkové výši 750 000,-
 Kč zbývající provozní náklady ve výši 161 201,28 Kč byly pokryty z výnosů ze stravo
vání (režijní náklady). 
 
Celkový hospodářský výsledek 
 

 Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek 

Státní rozpočet 3 161 303,- 3 161 303,- 0,- 

Zřizovatel    750 000,-    840 000,- 0,- 

Interes    47 231,-    169 430,- 0,- 

Úplata   100 670,-   100 670,- 0,- 

Stravné a režie   322 701,-   322 701,- 0,- 

Čerpání f. darů     17 300,-     17 300,- 0,- 

Ostatní N a V       9 465,23       9 465,23 0,- 

 4 408 670,23 4 408 670,23 0,- 

 
 
 
 
 
 
 



 

VI. Závěr výroční zprávy 
 
 
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 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. Další dovednosti 
žáci uplatnily při veřejných vystoupeních. 
V letošním školním roce se povedlo školu ještě více zpřístupnit veřejnosti např. 
besídkami, dílničkami, veřejnými vystoupeními a možností navštívit školu kdykoliv 
v průběhu školního roku. 
Těší nás kladné hodnocení ze strany rodičovské veřejnosti, tak i ze strany 
spolupracujících organizací. 
V průběhu celého roku jsme se zapojovali do kulturního dění v obci, což v dětech 
upevnilo důvěru v sebe sama, schopnost vystupovat na veřejnosti a patriotismu. 
Veřejnost měla možnost aktivně pozorovat činnost a dění ve škole. 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:     9.10.2015 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 12.10.2015 
 
Předložení radě školy:     14.10.2015 
 
Podpis ředitelky a razítko školy:     Ing. Jana Buršová 
 
 
 
 
 
 
 


