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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
A. 1 Škola 
 
Název školy Základní škola a Mateřská škola Stařeč, okres Třebíč, 

příspěvková organizace 
Adresa školy Jakubské nám. 56 

675 22 Stařeč 
Právní forma Příspěvková organizace 
IČO  70887926 
IZO 102 655 367 
Identifikátor školy 600 122 000 
Vedení školy  
     Ředitel Mgr. Kateřina Zlámalová 
    Zástupkyně ředitele pro zařízení MŠ Marie Řídká 
Kontakt tel.: 568 852 202, 568 852 600 
 fax: 
 e-mail: zsstarec@seznam.cz 
 www.zsstarec.cz 
  
A. 2 Zřizovatel 
 
Název zřizovatele Městys Stařeč 

 
Adresa zřizovatele Jakubské nám. 50 

675 22 Stařeč 
 

kontakt tel.: 568 852 257 
fax: 
e-mail: podatelna@mestys-starec.eu 

IČO 00290491 
Starosta Čestmír Linhart 
 
 
A. 3 Školská rada 
 
6 členů 
Zástupci zřizovatele: Ing. Jan Václavek, Ing. Pavel Sedlák  
Zástupci rodičů: Mgr. Jana Matoušková, Bc. Petra Zmátlová 
Zástupci pedagogů: Mgr. Milena Nováčková, Mgr. Lenka Bartíková 
Volby do školské rady proběhly 6.10.2015 
Datum zřízení: 1. 9. 1997 
 
A. 4 Součásti školy 
 kapacita 
Mateřská škola 57 dětí 
Základní škola 110 žáků 
Školní družina 50 žáků 
Školní jídelna 231 jídel 
 

mailto:zsstarec@seznam.cz
http://www.zsstarec.cz/
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A. 5 Základní údaje o součástech školy 
 

Součást školy Počet 
tříd/oddělení 

Počet žáků/dětí Počet dětí/žáků 
na třídu 

Počet žáků na 
pedagoga 

Mateřská škola 3 57 19 11,4 

Základní škola 5 91+2* 18,2 11,4 

Školní družina 2 50 25 25 

Školní jídelna X 147 X X 
* žáci, kteří plní školní docházku v zahraničí 

 

Třída 
ZŠ 

Počet žáků Vyučující 

Celkem Chlapců Dívek 

1.tř. 17 6 8 Mgr. Radka Husáková, AP Lucie Večeřová 

2.tř. 18+2* 9+1* 9+1* Mgr. Zdenka Kolářová 

3.tř. 18 8 10 Mgr. Milena Nováčková 

4.tř. 18 12 6 Mgr. Lenka Bartíková 

5.tř. 20 7 13 Mgr. Soňa Klumparová 

celkem 90+2* 45+1* 45+1*  

* žáci, kteří plní školní docházku v zahraničí 

 

Obec Počet žáků ZŠ Počet dětí MŠ Celkem 

Stařeč 

79+2* 34 115 Červená Hospoda 

Kracovice 

Mastník 5 4 9 

Čechočovice 2 12 14 

Ostatní 5 7 12 

Celkem 91+2* 57 150 

 

Třída MŠ Počet dětí Chlapců Dívek Paní učitelky 

1. Mravenečci 24 11 13 Jaroslava Kubíčková 
Jarmila Ferdová 

2. Berušky 17 7 10 Marie Řídká 
Pavla Pokorná 

3. Sluníčka 16 7 9 Zdenka Strejčková 
Alena Coufalová - chůva 

Celkem 57 25 32  

 

Žáci odcházející po 5. ročníku 

Gymnázium Třebíč 1 

Katolické gymnázium Třebíč 2 

ZŠ Třebíč, Bartuškova 16 

ZŠ TGM Třebíč 1 

Celkem 20 

 



5 
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Stařeč 2016/2017 

  
A. 6 Materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny ZŠ využívá 5 prostorných kmenových tříd 

Oddělení ŠD využívá nástavbu nad ŠJ a přilehlou třídu. 
MŠ užívá celkem 3 třídy s hernami 

Odborné učebny, knihovna, 
multimediální učebna 

ZŠ má 1 počítačovou učebnu, která je vybavena 
odpovídajícím nábytkem. V roce 2012 byla učebna PC 
vybavena 11 novými počítači a serverem. 
V roce 2014 byla vybudovaná knihovna nad ŠJ, byla 
vybavena odpovídajícím nábytkem a slouží k individuální a 
skupinové výuce žáků. Obsahuje jednotlivé tituly a mnoho 
sad knih pro společnou četbu. Celkem 935 položek. 
V budově MŠ je umístěna vypalovací keramická pec. 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště ZŠ má k dispozici venkovní prostor využitelný k trávení 
volného času a relaxaci dětí. Relaxační zóna vznikla 
úpravou malého dvorku u budovy ZŠ. K výuce TV využívá 
škola travnaté hřiště TJ Sokola Stařeč. 
MŠ využívá dětské hřiště a zahradu u své budovy na Horní 
ulici, které je vybaveno průlezkami, skluzavkou a 
pískovištěm – k obnově zařízení došlo v podzimních 
měsících roku 2016.  Dále využívá dětské hřiště v blízkosti 
budovy ZŠ. 

Sportovní zařízení ZŠ k výuce TV využívá víceúčelovou halu vzdálenou cca 
200m od budovy školy. 

Dílny a pozemky ZŠ nemá k dispozici pozemek ani dílny. 
Žákovský nábytek ZŠ – všechny třídy jsou vybaveny výškově nastavitelným 

žákovským nábytkem. Všechny třídy jsou vybaveny novým 
nábytkem. 
MŠ – všechny třídy jsou vybaveny nábytkem odpovídajícím 
hygienickým předpisům. 

Vybavení učebními pomůckami, 
hračkami, sportovním náčiním apod. 

Kabinet pomůcek ZŠ je dostatečně vybaven pomůckami 
pro všechny vzdělávací oblasti a je pravidelně doplňován o 
nové aktuální pomůcky. 
MŠ a ŠD nakupuje pravidelně nové didaktické pomůcky a 
hry, které rozvíjí schopnosti a vědomosti dětí. 
Drobné TV náčiní je ve vlastnictví školy (míče, švihadla, 
obruče, tyče, florbalové hokejky apod.), dále využíváme 
sportovní náčiní TJ Sokola Stařeč. 

Vybavení žáků učebnicemi a 
učebními texty 

Všichni žáci mají k dispozici schválené učební texty a PS. 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

V ZŠ je 16 PC – 11 v PC učebně, 5 v jednotlivých třídách, 
ředitelka ZŠ a všechny učitelky ZŠ mají notebook a tablety. 
Ve čtyřech třídách je instalovaná interaktivní tabule. Během 
školního roku 2016/2017 byly instalovány dvě nové 
interaktivní tabule – 1x sponzorský dar, 1x zakoupena 
z prostředků školy. V MŠ 4 PC – 1 v kanceláři školy a 3 ve třídě 
dětí. V ZŠ je 1 LCD televizor a DVD přehrávač. V MŠ 2 
televizory a DVD přehrávač.  
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B) PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 
B. 1 Přehled oborů základního vzdělání 
 

Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola RVP 5 

 
 
B. 2 Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program Zařazené 
třídy 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZV (č.j. 31504/2004-22) 
„TVOŘIVÁ A ZVÍDAVÁ ŠKOLA“ č.j. ZŠ a MŠ -78/2013, 1.9.2013 

5 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PV (úprava platná k 1.9.2017) 
„KAŽDÝ DEN S ÚSMĚVEM“ č.j. ZŠ a MŠ Sta-94/2017, 1.9.2017 

3 

 
C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
C. 1 ZÁKLADNÍ údaje o pracovnících školy 
 
Počet pracovníků celkem 25 
Počet učitelů ZŠ 8 
Počet asistentů pedagoga 2 
Počet vychovatelů ŠD 2 
Počet učitelek MŠ 5 + 1 chůva 
Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 
Počet správních zaměstnanců MŠ 2 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 4 
 
C. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce Úvazek Počet roků 
ped. praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 učitelka ZŠ 1,00 27 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

2 učitelka ZŠ 1,00 26 VŠ  spec.pedagogika 

3 učitelka ZŠ 1,00 38 VŠ + DPS 1. -5. r. ZŠ 

4 učitelka ZŠ 1,00 19 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

5 učitelka ZŠ 1,00 17 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

6 učitelka ZŠ 1,00 24 VŠ 1. -5. r. ZŠ 

7 učitelka ZŠ 0,27 12 VŠ (Bc.) Aj + literatura 

8 speciální pedagog 0,50 1 VŠ spec.pedagogiky 

9 asistent pedagoga 0,5 1 VŠ spec.pedagogiky 

10 asistent pedagoga 0,5  VŠ + DPS  

11 vychovatelka ŠD 0,7 24 SŠ  vychovatelka 

12 vychovatelka ŠD 0,65 10 SŠ + DPS vychovatelka 

13 učitelka MŠ 1,00 40 SŠ uč. MŠ 

14 učitelka MŠ 0,90 39 SŠ  uč. MŠ 

15 učitelka MŠ 1,00 38 SŠ uč. MŠ 
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16 učitelka MŠ 1,00 39 SŠ uč. MŠ 

17 učitelka MŠ 1,00 32 SŠ  uč. MŠ 

18 chůva MŠ 0,50 10 SŠ + DPS Vychovatelka 

Komentář:  
Spec.pedagog vykonává i funkci AP, vychovatelka ŠD vykonává také funkci chůvy v MŠ. 

 
C. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanou ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanou ve 
výuce 

% 

učitelky 1. stupně ZŠ 100% učitelky 1. stupně ZŠ 100% 

učitelky MŠ 100% učitelky MŠ 100% 

vychovatelky ŠD 100% vychovatelky ŠD 100% 

 
C. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35-45 let 45-55 let Nad 55 do 
důch. věku 

V důchodovém 
věku 

Celkem 

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

0 1 0 2 0 5 0 6 1 0 1 15 

 
C. 5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Vedoucí kuchařka 1,00 SOU 

2 Pomocná kuchařka 1,00 SOU 

3 Pomocná kuchařka 0,80 SOU 

4 Ved. školní jídelny 0,60 SŠ 

5 Školnice ZŠ 1,00 OU 

6 Školnice MŠ 1,00 OU 

7 Uklízečka MŠ 1,00 OU 

Komentář: vedoucí školní jídelny pracuje i jako pomocná kuchařka s úvazkem 0,3 

 
D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA 
 
D. 1 Zápis k povinné školní docházce 
 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 
do 1. třídy 

Z toho dětí starších 6 
let (nástup po 
odkladu) 

Počet odkladů pro 
školní rok 2016/2017 

1 17 4 1 

 
D. 2 Zápis k předškolnímu vzdělání 
 

Počet dětí k zápisu Počet přijatých dětí Počet dětí přijatých 
dodatečně 

Počet nepřijatých 
dětí 

22 22 0 0 
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D. 3 Výsledky přijímacího řízení 
 
Na víceletá gymnázia přijato: 
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

Gymnázia zříz. krajem 1 - 

Soukromá gymnázia 0 - 

Církevní gymnázia 2 - 

 
E) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

 
E. 1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Přehled prospěch 1. stupeň 
 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo 
s vyznamenáním 

Neprospělo Žáci 
s dostatečnou 

Nehodnoceno 

I. 17 0 17 0 0 0 

II. 18 0 18 0 0 0 

III. 18 2 16 0 0 0 

IV. 18 5 13 0 0 0 

V. 20 6 14 0 2 0 

Celkem 91 13 78 0 2 0 

 
Přehled chování 
 

Třída Počet 
žáků 

Pochvaly 
TU 

Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí 
TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ Snížený 
stupeň 

I. 17 5 0 0 0 0 0 

II. 18 9 0 0 0 0 0 

III. 18 5 0 5 4 0 0 

IV. 18 5 0 0 0 0 0 

V. 20 5 0 0 0 0 0 

Celkem 91 29 0 5 4 0 0 

 
E. 2 Údaje o zameškaných hodinách 
 

 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

Celkem  
1. stupeň za celý 

školní rok 
4 335 47,6 0 0 
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E. 3 Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči - - 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami učení - - 

Autismus 1.,5. 2 

Poruchy chování, pozornosti 1. 1 

Komentář: ve škole jsou evidováni žáci s mírnými projevy SPU, které 
nevyžadují integraci PO 1,2 

 
F) VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ – VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

 
Rozvrh hodin 
Vyučování začíná v 8,00. Přestávky jsou desetiminutové, druhá přestávka je dvacetiminutová. V pátém 
ročníku je mezi dopoledním a odpoledním vyučováním přestávka 30 minut. 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve škole je 20 žáků, kteří byli vyšetřeni v PPP. Z výsledků vyšetření vyplývá, že žádný žák netrpí vážnou 
formou SPU, jedná se jen o lehčí formy vývojových poruch učení. Nebo poruchy pozornosti či chování. 
S žáky pracují paní učitelky podle doporučení PPP. Dále žákům se slabším prospěchem nabízíme kroužek 
Doučování, kde probíhá reedukace specifických poruch učení a procvičování probíraného učiva. 
Vzdělávání mimořádně nadaných žáků 
V tomto školním roce nebyl v naší škole evidován mimořádně nadaný žák. Metody a formy práce 
s nadanými žáky jsou podrobně popsány v našem ŠVP ZV „Tvořivá a zvídavá škola“. 
Školní a klasifikační řád 
Školní i klasifikační řád jsou v platnosti od 1. 9. 2008. Schválila jej rada školy. Žáci jsou ve výukových 
předmětech hodnoceni známkou (průběžně i na vysvědčení) a ve výchovných předmětech motivačními 
obrázky (průběžně) a slovním hodnocením na vysvědčení. 
Za 1. pololetí  je žákům vydáván výpis z vysvědčení, na konci školního roku kompletní vysvědčení list A a 
2x list B. 
S klasifikačním řádem jsou rodiče seznámeni na první rodičovské schůzce. Klasifikační řád je k nahlédnutí 
a volně přístupný při vstupu do budovy školy, zároveň se školním řádem, ŠVP ZV a výroční zprávou školy. 
Základní informace pro rodiče a žáky ze školního řádu mají žáci v Knížce žáka a jsou podepsány rodiči i 
žáky na začátku školního roku. Žáci jsou se školním i klasifikačním řádem seznámeni v prvních dnech 
školního roku a je o této skutečnosti proveden zápis do třídní knihy. 
Informační systém vůči žákům a rodičům 
U vchodu do budovy je informační tabule, kde jsou základní informace k chodu školy. U vchodu je také 
umístěn stojan s ŠVP ZV, školním a klasifikačním řádem a výroční zprávou školy. Průběžné informace 
jsou žákům a rodičům zasílány písemně v tištěné podobě nebo zapisovány do KŽ. Vyučující pravidelně 
kontrolují podpisy rodičů v KŽ. Rodiče mohou využívat e-mailové adresy a www stránky naší školy. 
Důležité informace jsou rodičům zasílány pomocí hromadných e-mailů. 
Činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC 
V této oblasti naše škola spolupracuje se SPC Jihlava a PPP Třebíč. Pravidelně před zápisem do 1. třídy 
organizujeme besedu se speciálním pedagogem na téma „Školní zralost dětí“ pro rodiče předškoláků. 
Tato aktivita je ze strany rodičů hodnocena velice kladně. V průběhu celého šk. roku na škole působil 
školní psycholog. V rámci projektu „EU peníze do škol – šablony“ na naší škole v tomto školním roce 
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pracoval speciální pedagog - 0,5 úvazku. Za pomoci tohoto projektu proběhly čtyři besedy pro rodiče na 
témata: 
1. Emoční a sociální zrání dětí mladšího školního věku 
2. Sociální zralost dětí mladšího školního věku 
3. 16 maličkostí, na které bychom neměli zapomínat při výchově dítěte 
4. Komunikace, vztahy a role v rodině 
Asistent pedagoga 
V tomto školním roce byla zřízena funkce asistenta pedagoga v 1. Ročníku i ve školní družině. Funkci AP 
zastávají dva pedagogové, každá s úvazkem 0,5.
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F. 1 Hodnocení plánu aktivit environmentální výchovy ve školním roce 2016/2017 

Vypracovala: Mgr. Zdenka Kolářová 
 
Splněné aktivity: 
 
16. 9. 2016 Výlet na Pekelňák, vycházka, rozhledna 2. – 4. třída 
Zahájení sběru starého papíru    všichni 
„Ovoce do škol“  - pravidelný odběr ovoce, zeleniny všichni  
Sazka olympijský víceboj – „Česko sportuje“  1. – 5. třída 

- projekt na podporu zdrav. živ. stylu 

Září 2016 – společná schůze s rodiči     všichni 
Září – červen 2016 – sběr víček od PET lahví  všichni 
Výlety na kolech – okolí Starče    1. – 5. ročník 
20. 9. Evropský den bez aut – beseda   všichni 
     - náměty pro VV, PČ 
4. 10. Školení ESKO-T, třídička plastů, exkurze  Kolářová, Klumparová 
4. 10. 2016 Hořák – zvířata, předvádění, beseda  1. – 5. ročník 
    - záchranná stanice 
6. 10. 2016 Běh naděje   - spojené s vycházkou  2. ročník  
za změnami v podzimní přírodě 
 - humanitární akce 
4. 10. Světový den zvířat – tvořivé náměty   učitelé VV, družina 
Říjen 2016 -  Dopravní hřiště     4. ročník 
 - dopravní výchova v podzimní přírodě 
 - výlet na kolech, procházka 
Drakiáda – pobyt v přírodě, hry    1. – 5. ročník 
+ opékání špekáčků      (nabídka pro rodiče s dětmi) 
Úklid a úprava zelených ploch v okolí školy   všichni 
Výsadba a přesazování pokojových rostlin   Nestrojilová 
Třídění odpadů ve třídách     všichni  
16. říjen – Světový den výživy – využití témat  2. – 4. ročník 
v literární výchově a slohu 
17. – 18. 10. Podzimní sběr starého papíru   všichni    
Soutěž s panem Popelou .A.S.A.    1. – 5. ročník 

- ekologická výchova 
- soutěž ve sběru druhotných surovin 

19. 10. Knihovna v Borovině – výuka ČJS   3. třída   
20. říjen – Den stromů     všichni 
- propagace, nástěnky, besedy, tvořivé náměty 
Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole  Kolářová 
 
Tvořivé náměty s tematikou ovoce, zeleniny  všichni 

- tvorba nástěnky 
20. 10. ČNB Brno, podzimní metropole   5. třída 
- návštěva Brna – rozdíl vesnice x město 
Příprava prací na výstavu – ovoce, zelenina   všichni 
Výstava ovoce a zeleniny       obec 
- ukázky, předvádění 
7. 11. Vzpoura úrazům     všichni  
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16. 11. Den bez cigaret  - přednáška o škodlivosti  Klumparová, Bartíková 
kouření  - 4., 5. ročník 
Vystoupení u pomníčku, vycházka    všichni 
23. 11. Knihovna v Borovině – výuka ČJS   3. třída  
Plavání  - plavecký výcvik v Třebíči    1. – 2. třída 
Spaní ve škole       1. třída 
Konzultace rodič + dítě, seznámení s akcemi  všichni 

- prezentace aktivit 
Zimní sporty – bruslení, bobování    všichni 

- pobyt v zimní přírodě 
Vánoční trhy, vánoční tvoření    všichni 

- zimní tematika, tradice, besídky 
Kino v Třebíči – zimní vycházka    všichni 
Plavání – plavecký výcvik v Třebíči    3. – 4. ročník 
Ochrana člověka za mimořádných událostí   1. - 5. ročník 

- vyučovací hodiny v prvouce, přírodovědě 
- živelné pohromy, povodně, sesuv půdy, 
- vichřice, bouřky, požár lesa atd. 

Co rádi jíme – anketa      všichni 
Třídění odpadů ve třídách     všichni 
Čertovský den – celoškolní projekt, vycházka  všichni 
Balónky přání       rodiče s dětmi 
Zábavní park Robinson Jihlava    všichni 

- procházka zimním městem 
Staré obaly – využití ve VV     učitelé VV 
Závody v bobování a sáňkování – změny v zimní  Coufalová 
přírodě 
Školní svačiny – průzkum ve třídách    všichni 
Intervenční program      3. – 5. ročník 
„Já básnička“ recitační soutěž    1. – 5. ročník 

- třídní i školní kolo 
Sběr starého papíru – pokračování akce   Nestrojilová 
Konzultace rodič + dítě, seznámení s akcemi  všichni 

- prezentace aktivit 
Intervenční program      3. – 5. ročník 
Školní projekt OSV      všichni 
Knihovna Třebíč – Borovina – spojené s vycházkou  2. – 3. ročník 
21. 3. První jarní den  - vycházky do přírody   všichni 
Velikonoce –  tradice      všichni 
Vítání jara – třídní projekty     všichni 
22. 3. Světový den vody – náměty pro VV, PČ  učitelé VV, PČ 

- tvorba nástěnky 
Informace o činnosti v oblasti EVVO na škole   Kolářová 

- třídní schůzky 
1. 4. Den ptactva – vycházka spojená s pozorováním učitelé ČJS, PŘ 
ptactva v přírodě   
Pasování na čtenáře, knihovna v Borovině   1. třída 

- vycházka jarní přírodou 
7. 4. Světový den zdraví – besedy ve třídách na dané  všichni 
téma 
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22. 4. Den Země – celoškolní projekt   všichni 
  - úklid v okolí školy, Starče 
Cyklovýlety do okolí Starče     1. - 5. ročník 
Dopravní hřiště      4. ročník 
 - dopravní výchova v jarní přírodě 
 - výlet na kolech, procházka 
Turnaje – přehazovaná, florbal    4. – 5. ročník 
Olympiády – v Třebíči, v Tasově    1. – 5. ročník 
Sběrový týden      Nestrojilová 
Soutěž s panem Popelou .A.S.A.    1. – 5. ročník 

- ekologická výchova 
- soutěž ve sběru druhotných surovin 

Kino v Třebíči – spojené s letní vycházkou   všichni 
Škola v přírodě – školní ozdravný výlet na 3 dny  všichni 
- poznáváme letní přírodu, soutěže, hry 
 
 
Nesplněné aktivity: 
 
Jalovec – lyžařský výcvik – zrušeno, nepřízeň počasí 
Cyklovýlet s projížďkou na koních – jiné výlety na kolech 
Hasiči v Třebíči – akce zrušena       
Srpen 2016 – LT Skřípina - akce bude nabídnuta v následujícím školním roce 
Sportovní den – nahrazeno – Den s fotbalem 
    
Aktivity navíc: 
 
Les – FG, úkoly v lese (1. třída) 
Poznáváme Třebíč – Třebíčská věž, divadelní představení (1., 2. třída) 
Hry v přírodě, špekáčky – pobyt v přírodě (4. třída) 
Návštěva ZD – hospodářská zvířata (1., 2., 4. třída) 
Praha – poznávací výlet (4., 5. třída)      
Spaní ve škole – sportovní aktivity v přírodě na farní zahradě (2. – 5. třída) 
Putování po Třebíči (5. třída) 
Jarní tvoření v DDM a vycházka (1., 2. třída) 
Branný závod – sportování v přírodě (všichni) 
Turistický výlet – Čechočovice, zimní vycházka na Pekelný kopec (1. třída) 
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FF..  22  HHooddnnoocceenníí  pplláánnuu  pprroottiiddrrooggoovvéé  pprreevveennccee  aa  ššiikkaannyy  šškkoollnníí  rrookk  22001166//22001177  

VVyypprraaccoovvaallaa::  MMggrr..  MMiilleennaa  NNoovvááččkkoovváá  

  
Září:  
1. Na základě získaných informací ze seminářů a z dostupné literatury (časopis Prevence ) byl sestaven 
plán na školní rok 2016/2017. 
2. V každé třídě byla sestavena pravidla třídy, znovu se žáky pohovořilo o školním řádu.  
3. Na společné poradě učitelů byly podány informace jak postupovat při zjištění šikany ve třídě. 
4. Na první rodičovské schůzce se hovořilo s rodiči o vzájemné spolupráci a řešení problému. 
5. Výlet na Pekelňák – vycházka, rozhledna.  
6. Cyklovýlety do okolí. 
7. Dotazník pro 2. třídu – žáci věděli, jak se zachovat při styku s cizími lidmi. 
8. Sklenice důležitosti – co je pro mě důležité, velmi důležité, nedůležité – názory se lišily. 
9. Sazka olympijský víceboj – Česko sportuje – projekt na podporu zdravého životního stylu – akce 
proběhla během celého roku. 
10. Široká nabídka zájmových kroužků – organizace volného času dětí. 
11. Podpora i jiných zájmových organizací – hasiči, sportovní kluby. 
12. Závody dvojic na dětském hřišti – akce se uskutečnila. 
 
Říjen:  
1. Dopravní výchova 4. třída. 
2. V hodinách přírodovědy ve 4. a 5. třídě se podaly žákům stručné informace o návykových látkách a 
jejich účincích – popř. video.  
3. Výstava ovoce a zeleniny. 
4. Běh naděje. 
5. Drakiáda, opékání špekáčků. 
6. Pan Hořák – záchranná stanice – zvířata. 
7. Knihovna v Borovině – 3. třída.  
8. Sběr papíru. 
9. ČNB Brno – 5. třída. 
10. Vystoupení u pomníčku. 
Všechny plánované akce v říjnu proběhly. 
 
Listopad:  
1. Proběhla schůzka s kolegy, případně se řešily problémy v jednotlivých třídách, podaly se nové 
informace.  
2. Proběhly besedy ve třídách o dodržování třídních pravidel, řešení problémů. 
3. Vzpoura úrazům – akce proběhla ve sportovní hale. 
4. Spaní ve škole – 1. třída. 
5. Den bez cigaret – 16. 11. – přednášku o škodlivosti kouření si učitelé udělali ve svých třídách – 4., 5. 
třída. 
6. ŠD – deskové hry. 
 
Prosinec:  
1. Robinson – zábavní park – akce proběhla až v lednu. 
2. Kino Třebíč. 
3. Slohová práce pro žáky 4. ročníku: Můj nejlepší a nejhorší den – RWCT – žáci se zamýšleli nad svými 
pocity. 
4. Výroba dárečků pro své nejbližší, kamarády – vánoční besídky v jednotlivých třídách.  
5. Balónky – přání. 
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6. Čertovský den. 
7. Vánoční tvoření. 
8. Vánoční trhy a zpívání koled u kostela. 
Všechny ostatní akce se uskutečnily. 
 
Leden:  
1. Výtvarná soutěž – žáci vytvořili plakát o škodlivosti kouření a alkoholu, 5. třída. 
2. Proběhla beseda ve třídách – zažil jsem šikanu, jak jsem se cítil, varovné signály, ohrožená místa ve 
škole (chodby, záchody, šatny…).  
3. Na společné poradě učitelů byly zhodnoceny výsledky besedy, řešily se problémy, dozory na chodbách 
a jejich dodržování.  
4. Jalovec – lyžařský výcvik – akce neproběhla, nebyl sníh. 
5. Odpolední akce pro děti – závody na saních – ŠD – akce neproběhla, nebyl sníh. 
6. Uskutečnily se intervenční programy – 3., 4., 5. třída. 
 
Únor:  
1. Komunitní kruh ve třídách – žáci se zamýšleli nad tím, kdy se mi dařilo, kdy jsem někomu pomohl(a). 
2. Florbalový turnaj – proběhl. 
3. Třídní a školní kolo – Já básnička – se uskutečnilo. 
4. ŠD – bruslení – neuskutečnilo se. 
 
Březen:  
1. Na společné poradě se podaly informace o problémech ve třídách, o klimatu ve škole.  
2. Moje kartička úspěchů a neúspěchů – děti samostatně prácovaly v hod. ČJ.  
3.Turnaj přehazovaná se neuskutečnil. 
4. Školní projekt – OSV – proběhl. 
5. ŠD – švihadlový král – akce se uskutečnila. 
 
Duben:  
1. Den Země – proběhl den v zeleném (projektové vyučování), malování na chodníku - ŠD.  
2. Světový den zdraví – 7. 4. – besedovalo se ve třídách. 
3. Velikonoční tvoření proběhlo ve třídách. 
4. Knihovna – 1. třída, pasování na čtenáře. 
5. Kuličkiáda – ŠD. 
6. Můj mazlíček - ŠD. 
 
Květen:  
1. Dopravní hřiště – 4. třída. 
2. Divadlo Radost v Brně – akce rodiče a děti – neuskutečnila se. 
3. Sběr papíru. 
4. Hasiči Třebíč – neuskutečnila se. 
5. VV – ve všech třídách: Můj koláč pocitů, proběhla následná beseda. 
6. ŠD – závody na koloběžkách – proběhly. 
7. Výlet rodiče a děti – Moravský kras – neuskutečnila se. 
 
Červen:  
1. Exkurze Praha – 4. a 5. třída 
2. Anketa ve všech třídách: Co se za tento školní rok změnilo v naší třídě, škole?  
3. Proběhlo vyhodnocení ankety a seznámení kolegů s výsledky.  
4. Návštěva kina v Třebíči. 
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5. Letní ozdravné pobyty. 
6. Letní tábor Skřipina – srpen – neuskutečnil se. 
7. Cyklovýlety. 
8. Sportovní olympiády – Tasov, Třebíč. 
9. Spaní ve škole. 
10. Loučení s páťáky. 
11. Sportování v přírodě. 
12. ŠD – malování na silnici. 
Všechny ostatní akce v měsíci červnu se uskutečnily. 
 
Sexualní výchova je zařazována dle věku v přiměřené míře ve vzdělavácí oblasti Člověk a jeho svět ve 3., 
4.a 5. ročníku. 
 
Na první rodičovské schůzce byli rodiče seznámeni s možností pořídit si knihu Příručka pro rodiče – jak 
zajistit bezpečnost dětí na internetu – dostupná na internetu. 
Dále byli obeznámeni s tím, že jsou oprávněni upozornit na závadné chování dětí i jejich rodičů dle §7 
zákona 359/1999 Sb. a to nejlépe na MěÚ Třebíč, oddělení sociálně-právní ochrany dětí. 

 
F.3. Klima školy 
Všichni pracovníci se snaží navodit přátelské, bezpečné a otevřené klima vůči dětem i rodičům. Dle 
výsledků různých dotazníků se nám tato práce z velké části daří. 
Přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu 
Dětem jsou podle potřeby udělována výchovná opatření dle klasifikačního řádu. Vyučující se však snaží 
vždy vše včas řešit ve spolupráci žák-rodič-učitel, abychom nemuseli přistupovat k razantním opatřením.  
Pozitivní klima podporujeme i účastí v preventivních programech, které na naší škole realizujeme ve 
spolupráci s Diecézní charitou Brno – oblastním pracovištěm Třebíč. Programy jsou velice kvalitní, jejich 
obsahová náplň odpovídá věku žáků, žáci se velice aktivně v programech zapojují. V tomto školním roce 
byly uskutečněny tyto programy: 
2. třída „Zdravý životní styl“ 
3. třída „Pohodová třída“ 
4. třída „Až do dna“ 
5. třída „Bezpečně online“ 
 
Průběh a výsledky vzdělávání 
Soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělání 
Soulad s cíli základního vzdělávání 
Výuka v 1. -5. ročníku probíhala podle ŠVP ZV „Tvořivá a zvídavá škola“, který je v souladu s RVP ZV.  
Vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních 
vzdělávacích potřeb žáků 
Vyučující sestavují vždy na školní rok aktuální plány učiva dle rozvrhu školního roku a dle potřeb žáků 
třídy a individuálním zvláštnostem žáků s SPU. 
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F. 4 Materiální podpora výuky 
Vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům výuky a k výukovým činnostem 
Žákům je k dispozici PC učebna s 11 PC pracovními stanicemi, které jsou připojeny k Internetu. Učebna je 
využívána při výuce a v odpoledních hodinách pro kroužek PC a pro trávení volného času žáků a 
k přípravě na vyučování. Čtyři kmenové třídy jsou vybaveny PC, také s připojením k Internetu. Ve čtyřech 
učebnách je umístěna interaktivní tabule, kterou používají všechny pí. učitelky i žáci. Všechny učitelky 
mají notebook a tablet. P. učitelky i žáci využívají tato zařízení ve výuce, jako doplňkové nebo motivační 
zařízení. 
Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem, nastavitelnými žákovskými sestavami. Lavice jsou 
sestaveny klasicky nebo ve skupinách podle toho jakou formou probíhá výuka. 
Podnětnost učeben vzhledem k podpoře a seberealizace a identity žáků 
Třídy jsou účelně vybaveny pomůckami a nástěnnými obrazy. Nástěnky jsou obnovovány a aktualizovány 
pracemi žáků. 
Účelnost využití pomůcek, učebnic a didaktické techniky 
Výukové pomůcky jsou účelně využívány ve výuce. Žáci jsou vybaveni schválenými učebnicemi, které 
jsou vhodně doplňovány PS a dalšími materiály a pracovními listy, které vytvářejí vyučující podle 
aktuálních potřeb žáků. Ve škole je 1 LCD televizor a DVD přehrávačem a 16 PC připojených k Internetu a 
čtyři interaktivní tabule. 
Vyučovací formy a metody práce 
Ve výuce jsou využívány klasické i moderní vyučovací metody – skupinové, projektové i tematické 
vyučování. Krátkodobé, dlouhodobé, třídní i celoškolní projekty, dále prvky RWCT (Čtením a psaním ke 
kritickému myšlení), tvořivé učení, klademe důraz na rozvoj matematické i čtenářské gramotnosti. 
Při práci s kolektivem třídy využíváme poznatků metod „Respektovat a být respektován“ (např. 
komunitní kruh). 
Žáci se učí vlastnímu hodnocení výsledků své práce a chování, učí se hodnotit a oceňovat práci druhých. 
Interakce a komunikace 
Všichni vyučující se snaží ve třídách podporovat klidné, vstřícné, bezpečné a pohodové klima. Na začátku 
školního roku si sami žáci stanovují třídní pravidla, na jejichž dodržování dohlíží jak sami žáci tak i 
vyučující. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektování a k toleranci. Žáci mají možnost vyjádřit vlastní 
názor, argumentovat i účastnit se diskuse. Žáci mají možnost k samostatným řečovým projevům a je 
podporován rozvoj komunikačních dovedností. 
Hodnocení žáků 
Při hodnocení žáků je kladen důraz na věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení, jsou respektovány 
individuální schopnosti žáků. Využíváme vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků. 
Jasná pravidla hodnocení jsou zakotvena v klasifikačním řádu. 
 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 
Výčet kurzů a seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce 2015/2016 
 
Semináře k prohlubování odborné kvalifikace 

Pracovník Termín kurzu Vzdělávací instituce Název akce Financování 

Celý pedagogický 
sbor ZŠ  
 

prosinec 2016 Mgr. Jana Špulířová Rodiče a škola 12 000,- 

Celý pedagogický 
sbor ZŠ  

březen 2017 VysEdu Jihlava Videotrénink jako 
možnost evaluace ve 
vzdělávání 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Kateřina říjen 2016 NIDV Jihlava Procesy zrání mozku 500,- 
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Zlámalová dítěte 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

listopad 2016 NIDV Jihlava Komunikace pro vedoucí 
pracovníky 

600,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

listopad 2017 NIDV Jihlava Specifika dětské psychiky 600,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

leden 2017 NIDV Jihlava Třídní učitel jako tvůrce 
třídního kolektivu 

550,- 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

duben 2017 VysEdu Jihlava Videotrénink v praxi školy 
ZŠ Náměšť nad Oslavou 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Kateřina 
Zlámalová 

květen 2017 VysEdu Jihlava Párové vyučování 
ZŠ Dobronín 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Lenka Bartíková březen 2017 VysEdu Jihlava Videotrénink v praxi školy 
ZŠ Náměšť nad Oslavou 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Soňa 
Klumparová 

březen 2017 VysEdu Jihlava Videotrénink v praxi školy 
ZŠ Náměšť nad Oslavou 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Soňa 
Klumparová 

říjen 2016 ESKO-T Odpady a obaly pro 
pedagogy ZŠ a MŠ 

zdarma 

Mgr. Zdenka 
Kolářová 

říjen 2016 ESKO-T Odpady a obaly pro 
pedagogy ZŠ a MŠ 

zdarma 

Mgr. Zdenka 
Kolářová 

únor 2017 VysEdu Jihlava Úvodní konference 
projektu „Učící se 
malotřídky“ 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Milena 
Nováčková 

únor 2017 VysEdu Jihlava Úvodní konference 
projektu „Učící se 
malotřídky“ 

OP VVV 
ESF 

Mgr. Milena 
Nováčková 

říjen 2016 VysEdu Třebíč Zážitkově s dětmi 
předškolního a mladšího 
školního věku 

550,- 

Mgr. Lucie Večeřová listopad 2016 VysEdu Třebíč AJ pro dyslektiky 550,- 

Mgr. Lucie Večeřová listopad 2016 VysEdu Třebíč Hry na rozvoj pozornosti a 
paměti v ZŠ 

600,- 

Mgr. Lucie Večeřová duben 2017 VysEdu Třebíč Jak hodnotit žáky, jejich 
dovednosti, jejich práci 

600,- 

Mgr. Lucie Večeřová srpen 2017 VysEdu Jihlava Mentoring jako forma 
kolegiální podpory 

OP VVV 
ESF 

Alena Coufalová říjen 2016 VysEdu Třebíč Zážitkově s dětmi 
předškolního a mladšího 
školního věku 

550,- 

Alena Coufalová listopad 2016 VysEdu Třebíč Hry na rozvoj pozornosti a 
paměti v ZŠ 

600,- 

Hana Chňoupková listopad 2016 VysEdu Třebíč Výtvarné inspirace podzim 
a Vánoce 
 

650,- 

Hana Chňoupková březen 2017 VysEdu Třebíč Velikonoční krásličení 650,- 

Jaroslava Kubíčková březen 2017 VysEdu Třebíč Velikonoční krásličení 650,- 

Jaroslava Kubíčková duben 2017 VysEdu Třebíč Zážitkově s dětmi 
předškolního a mladšího 
školního věku 

550,- 

Jaroslava Kubíčková duben – VysEdu Třebíč Malý čitálek aneb OP VVV 
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červen 2017 s knížkou v ruce ESF 

Jarmila Ferdová březen-duben 
2017 

VysEdu Třebíč Primární logopedické 
prevence 

„Šablony“ 
ESF 

Marie Řídká březen – září 
2017 

VysEdu Třebíč Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ 

„Šablony“ 
ESF 

Zdenka Strejčková březen – září 
2017 

VysEdu Třebíč Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ 

„Šablony“ 
ESF 

 
VZDĚLÁVÁNÍ PED. PRACOVNÍKŮ K DOPLNĚNÍ POTŘEBNÉ KVALIFIKACE 
V rámci doplnění potřebné kvalifikace 1 p. učitelka dokončila v říjnu 2016 magisterské studium speciální 
pedagogiky s učitelstvím na Dolnoslezské vysoké škole Wroclaw a p. učiteka AJ navazuje magisterským 
studiem ,Anglického jazyka a literatury při Slezské univerzitě Opava, doplnění své kvalifikace. Paní 
ředitelka v rámci celoživotního vzdělávání pokračuje ve studiu  rozšiřujícího programu Speciální 
pedagogiky pro poradenská zařízení na MU Brno. 
 
H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 
H. 1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
1. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“, OPVVV 
 Realizace projektu 9/2016 – 8/2018 
Šablony realizované naší školou: 
MŠ 
I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ (dokončena) 
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 
I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 
I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 
ZŠ 
II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (dokončeno) 
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (dokončeno) 
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v ZŠ (dokončeno) 
Finanční podpora pro naši školu činí 736 600,- 
2. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč"  
Ředitelka školy je členkou řídícího výboru.  
3. „Učící se malotřídky“  1/2016 – 8/2020 
V rámci projektu budou realizované aktivity pro MŠ i ZŠ zaměřené na kolegiální podporu mezi školami i 
jednotlivými učiteli. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské pregramotnosti, individualizaci v MŠ, na 
čtenářskou a matematickou gramotnost v ZŠ a dále na videotrénink jako formu účinné evaluace 
výchovně vzdělávacího procesu. Aktivita probíhají v pěti regionálních centrech kraje Vysočina. Do 
projektu je zapojeno 31 malotřídních škol našeho kraje. 
Ve všech těchto projektech je naše škola partnerem projektu. 
 
Dále je škola zapojena do projektů: „Ovoce a zelenina do škol“, „Dotované mléko“, Recyklohraní, 
Soutěž s panem POPELOU. 
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H. 2 Významné akce školy ve školním roce 2016/2017 

 
Akce Mateřské školy Stařeč 

 
Září: 

 Schůzka rodičů 
 
Říjen: 

 Výchovně vzdělávací pořad o ptácích pana Hořáka společně se ZŠ ve víceúčelové hale.  

 Maňásková pohádka divadla R. Horákové z Hodonína „Zvířátka jdou do školy“. 

 Výstava obrázků a výrobků dětí na zahrádkářské výstavě.  

 Tvoření z keramické hlíny pro předškoláky od října do června pod vedením p. učitelky Ferdové a 
Kubíčkové. 

 
Listopad: 

 Vystoupení dětí ze třídy Berušek na vítání nových občánků na radnici. 

 Dramatický příběh černého divadla „Na kouzelném paloučku“ v divadle Pasáž v Třebíči. 

 Tvoření rodičů a dětí z včelího vosku. 

 Vánoční výzdoba víceúčelové haly na ochutnávku cukroví.  
 
Prosinec: 

 Mikulášská nadílka ve spolupráci s žáky 5. třídy ZŠ. 

 Divadlo jednoho herce v ND v Třebíči „Vánoční kouzlo“. 

 Vánoční tvoření v ZŠ a zpívání koled před školou. 

 Posezení rodičů a dětí s vánočním programem, pohoštěním a předáváním dárků.  
 
Leden: 

 Výchovný program o třídění a recyklaci odpadu ve spolupráci s firmou ESKO-T.  

 Vystoupení Třebíčského cirkusu Milana Ošmery v divadle Pasáž pro starší děti. 
 
Únor: 

 Zahájení plaveckého výcviku předškoláků v Plavecké škole Laguna v Třebíči.  

 Společný karneval ve třídě Mravenečků s ochutnávkou dobrot připravených dětmi v jednotlivých 
třídách. 

 
Březen: 

 „Hudební pohlazení“ -  vystoupení Mgr. Břetislava Vojkůvky z Brna.  

 Pohádka v MŠ „Noční víla“ maňáskového divadla Hvězdička z Hodonína. 

 Sportovní dopoledne ve víceúčelové hale s trenéry fotbalu. 

 Ukázka první pomocí při zástavě dechu a přivolání pomoci s ohledem na vlastní 
bezpečnost. 

 
Duben: 

 Vystoupení nejstarších dětí na setkání seniorů v hale.  

 Kreslení křídami na silnici před školkou ke Dni Země. 
 
Květen: 

 Dopravní výchova předškoláků na dopravním hřišti v Borovině. 
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 Vzpomínková akce u pomníčku.  

 Den s fotbalem pro předškoláky na fotbalovém hřišti. 

 Výlet do ZOO do Jihlavy. 
 

Červen: 

 Oslava MDD koupením zmrzliny v místní cukrárně. 

 Pohádka „ Babička Chrota vypráví“ o vývoji hudebních nástrojů. 

 Odpolední výšlap s rodiči a dětmi na Pekelný kopec, výstup na rozhlednu a opékání špekáčků. 

 Půldenní vycházky do okolí Starče. 

 Výlet vlakem do „Mašínkárny“ v Moravských Budějovicích. 

 Rozloučení s žáky 5. třídy a pasování předškoláků na školáky ve víceúčelové hale. 

 Sportovní dopoledne na školní zahradě. 

 Rozloučení s předškoláky předáním knih s věnováním. 
 
Zpracovala Marie Řídká, zástupkyně pro předškolní vzdělávání 
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H. 3 Akce Základní školy Stařeč ve školním roce 2016/2017 
 

 Den s fotbalem 

 Běh naděje 

 Miniškolička – příprava předškoláků 

 Drakiáda 

 Zábavný park Robinson Jihlava 

 Den Země – sběr odpadků v okolí příjezdových silnic do Starče  

 Návštěva knihovny v Třebíči – Borovině 

 Dopravní hřiště 

 Pasování na čtenáře – 1.třída, knihovna Třebíč-Borovina 

 Výukový program „Netradiční zvířátka“ 

 Filmové představení 

 Sportovní olympiáda malotřídních škol 

 Turnaj ve florbalu 

 Vypouštění balónků přání „Český Ježíšek“ 

 Vánoční tvoření a zpívání koled na kostelních schodech 

 Vánoční trhy 

 Drátkování 

 Filmové představení 

 Vánoční trhy – kulturní program 

 Exkurze Brno – VIDA, ČNB 

 Recitační soutěž – školní, okresní kolo 

 Fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup 

 Vzpomínková akce u pomníčku k 72. výročí konce II. světové války 

 Vzpomínková akce u památníku I. světové války + lampionový průvod 

 Dopravní dopoledne 

 Spaní ve škole 

 Sportování v přírodě 

 Celoškolní projekt – Štěstí, zdraví, láska, přátelství, radost 

 Výlety na kolech 

 Výlet na Pekelňák 

 Ozdravné pobyty 

 Slavnostní loučení s páťáky 

 Sběr starého papíru – spolupráce s firmou A. S. A. 

 Vydávání časopisu KUBÍK 5x 

 Sazka Olympijský víceboj – účastnili se všichni žáci 

 Besedy pro rodiče Mgr. Jiří Halda – „Rodina, role, vztahy a komunikace“, „16 maličkostí na které 
bychom neměli zapomínat při výchově dětí“, „Sociální zralost dětí mladšího školního věku“, „ 
Emoční a sociální zrání dětí mladšího školního věku“ 

 Celý školní rok pracoval Žákovský parlament – tematické dny, pomoc při organizaci školních akcí. 
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H. 4 Projekty – třídní, celoškolní – za školní rok 2016/2017 
 

1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 

Pasování na 
čtenáře 
Les 
Poznáváme Třebíč 

Den Země 
Dopravní výchova 

Den Země Den Země Bezpečně online 
Karel IV. 
Toulání po Třebíči 
Karel IV. 

Celoškolní projekt DOPRAVNÍ DOPOLEDNE, ČERTOVSKÝ DEN + MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA, DEN ZEMĚ, 
MŮJ DOMÁCÍ MAZLÍČEK, „JÁ“ – radost, zdraví, láska, přátelství, štěstí 
Celoroční projekt ŠD  

 
 
H. 5 Akce Žákovského parlamentu 
 

 Spolupráce při organizaci celoškolních akcích: Barevný den, Den povolání, Můj mazlíček, 

Sportujeme pro radost, Tvoření rodiče a děti 

 Vyhlašování celoškolních akcí v obecním rozhlase 

 Tvorba plakátů při akcích 

 Organizace florbalového turnaje 

 Organizace ankety Mé oblíbené jídlo 

 V předvánočním týdnu rozsvěcování lampiček před školou 

 Na konci šk. roku účast na hodině bowlingu s trenérem 

 
Žákovský parlament pomáhá při organizaci celoškolních akcích vytvářením plakátů, vyhlašováním 
v obecním rozhlase a informováním spolužáků ve třídách. 
 
H. 6 Akce Školní družina a kroužků ZŠ Stařeč 

 Drakiáda 

 Vánoční tvoření rodiče, dětí, Zpívání koled před školou 

 Závody dvojic na dětském hřišti 

 Závody v sáňkování 

 Kuličkiáda 

 Závody koloběžek 

 Můj mazlíček 

 Švihadlový král 

 Turnaj v deskových hrách 

 Sportujeme pro radost každý měsíc 

 účast v Recyklohraní 

 Malování na silnici 
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H. 7 Účast žáků školy v soutěžích 
 

Název soutěže 1. kolo 2. kolo Úspěšní řešitelé/ 
účastníci 

Matematický oříšek 
5. roč. 

20 4 1 

Matematická 
olympiáda 4. roč. 

18 5 5 

Výtvarná soutěž SH 
Čech, Moravy a 
Slezska 

90 6 2 

Recitační soutěž 16 5  
Okresní přehlídka 
parketových tanců 

12  Nesoutěžní přehlídka 

 
 
H. 8 Účast žáků školy ve sportovních soutěžích 
 

Název soutěže Počet účastníků Výsledky 

Olympiáda malotřídních škol Třebíč 10 žáků 10 umístění 1.-3. místo 

Turnaj ve florbalu 1 družstvo 3. místo 

McDonald Cup 2 družstva 7. místo v okresním kole 
6. místo v okresním kole 

Soutěž mladých cyklistů 1 družstvo 7. místo okrskové kolo 

 
 
I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
Ve školním roce 2016/2017 neproběhla žádná kontrola ČŠI 
 
J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2017 
 

a) příjmy 
1. celkové příjmy 
2. poplatky od rodičů nebo jiných zákonných zástupců 
3. příjmy z doplňkové činnosti 
4. ostatní příjmy 

 
b) výdaje 
1. investiční výdaje celkem 
2. neinvestiční výdaje 

- náklady na platy pracovníků školy 
- ostatní osobní náklady 
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 
- stipendia 
- ostatní provozní náklady 
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Výroční zpráva o hospodaření školy 2016 
   

     Rozbor hospodaření   hlavní činnost doplňková činnost 

A. Náklady celkem   
    9 519 900,45 

Kč  
               77 295,00 

Kč  

     I. Náklady z činnosti      9 519 900,45 Kč                77 295,00 Kč  

1 čistící materiál            74 029,37 Kč                               -   Kč  

2 kancelářský materiál            48 867,64 Kč                               -   Kč  

3 technický materiál            14 537,70 Kč    -   Kč   

4 noviny, časopisy              5 255,00 Kč                               -   Kč  

5 odborné příručky, publikace                 329,00 Kč                               -   Kč  

6 výtvarný materiál            18 620,00 Kč                  1 388,00 Kč  

7 drobný hmotný majetek  - kategorie A              3 806,00 Kč                               -   Kč  

8 drobný hmotný majetek  - kategorie B            59 203,00 Kč                               -   Kč  

9 ochranné pomůcky                 702,40 Kč                               -   Kč  

10 nádobí              3 547,00 Kč    -   Kč   

11 učebnice            29 522,00 Kč                               -   Kč  

12 školní potřeby              3 400,00 Kč                               -   Kč  

13 učební pomůcky            59 671,00 Kč                  2 851,00 Kč  

14 knihy do učitelské knihovny              4 045,00 Kč                               -   Kč  

15 elektronika do počítače                 606,00 Kč                               -   Kč  

16 palivo              2 686,00 Kč                               -   Kč  

17 potraviny          647 676,00 Kč                               -   Kč  

18 ostatní materiál            42 874,13 Kč                  8 929,00 Kč  

1 spotřeba materiálu 501    1 019 377,24 Kč                13 168,00 Kč  

1 elektrická energie          109 982,00 Kč                18 750,00 Kč  

2 plyn          144 532,00 Kč                24 100,00 Kč  

2 spotřeba energie 502       254 514,00 Kč                42 850,00 Kč  

1 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                          -   Kč                              -   Kč  

3 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503                        -   Kč                              -   Kč  

1 prodané zboží                          -   Kč                             -   Kč  

4 prodané zboží 504                        -   Kč                               -   Kč  

1 aktivace dlouhodobého majetku                          -   Kč                               -   Kč  

5 aktivace dlouhodobého majetku 506                        -   Kč    

1 aktivace oběžného majetku                          -   Kč                              -   Kč  

6 aktivace oběžného majetku 507                        -   Kč    

1 změna stavu zásob vlastní výroby                          -   Kč                              -   Kč  

7 změna stavu zásob vlastní výroby 508                        -   Kč    

1 opravy a udržování            30 325,50 Kč                               -   Kč  

8 opravy a udržování 511          30 325,50 Kč                               -   Kč  

1 cestovné            15 959,00 Kč                               -   Kč  

9 cestovné 512          15 959,00 Kč                               -   Kč  

1 náklady na reprezentaci                 477,00 Kč                      612,00 Kč  

10 náklady na reprezentaci 513               477,00 Kč                      612,00 Kč  

1 aktivace vnitroorganizačních služeb                          -   Kč    -   Kč   

11 aktivace vnitroorganizačních služeb 516                        -   Kč                               -   Kč  
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1 známky do spotřeby              1 535,00 Kč                               -   Kč  

2 plavání žáků            41 250,00 Kč                               -   Kč  

3 prodloužení domény                          -   Kč                               -   Kč  

4 pronájem stroje            93 009,61 Kč                               -   Kč  

5 telefonní poplatky            14 962,48 Kč                               -   Kč  

6 připojení k internetu              7 200,00 Kč                               -   Kč  

7 technická podpora a servis            27 289,50 Kč                               -   Kč  

8 WEB hosting                 222,70 Kč                               -   Kč  

9 programy              5 136,50 Kč                               -   Kč  

10 vzdálená servisní podpora VIS              6 255,00 Kč                               -   Kč  

11 stočné            42 646,00 Kč                               -   Kč  

12 přeprava, dopravné                          -   Kč                               -   Kč  

13 náklady na softwarové služby            24 622,00 Kč                               -   Kč  

14 aktualizace příruček                 253,00 Kč                               -   Kč  

15 jízdné, přeprava žáků              8 459,00 Kč                               -   Kč  

16 aktulizace směrnic              3 000,00 Kč                               -   Kč  

17 náklady za bankovní poplatky            16 512,00 Kč                               -   Kč  

18 vstupné, stravování, ubytování                          -   Kč                               -   Kč  

19 svoz odpadu            10 108,00 Kč                               -   Kč  

20 kontrola hasících přístrojů            23 433,40 Kč                               -   Kč  

21 deratizace, desinsekce              4 830,00 Kč                               -   Kč  

22 zpracování mezd            50 293,00 Kč                               -   Kč  

23 zpracování účetnictví            63 200,00 Kč                               -   Kč  

24 ostatní služby            48 303,33 Kč                      420,00 Kč  

25 ostatní služby - DVPP jazyky                 550,00 Kč                               -   Kč  

26 ostatní služby - DVPP ostatní            53 780,00 Kč                               -   Kč  

12 ostatní služby 518       546 850,52 Kč                      420,00 Kč  

1 náklady na platy pracovníků      5 405 803,00 Kč                20 245,00 Kč  

2  ostatní osobní náklady          130 000,00 Kč                               -   Kč  

3 odstupné                          -   Kč                               -   Kč  

4 mzdový nárok náhrada při nemoci            13 833,00 Kč                               -   Kč  

13 mzdové náklady 521    5 549 636,00 Kč                20 245,00 Kč  

1  zákonné odvody zdravotní pojištění          493 177,00 Kč                               -   Kč  

2  zákonné odvody sociální pojištění      1 369 956,00 Kč                               -   Kč  

14 zákonné sociální pojištění 524    1 863 133,00 Kč                               -   Kč  

1 jiné sociální pojištění            22 782,00 Kč                               -   Kč  

15 jiné sociální pojištění 525          22 782,00 Kč                               -   Kč  

1 zákonné  sociální náklady            81 057,96 Kč                               -   Kč  

2 zákonné sociální náklady - náhrada za nemoc                 206,60 Kč                               -   Kč  

3 zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky            15 951,00 Kč                               -   Kč  

4 zákonné sociální náklady - preventivní zdravotní prohlídky                          -   Kč                               -   Kč  

16 zákonné sociální náklady 527          97 215,56 Kč                               -   Kč  

1 jiné  sociální náklady                          -   Kč                               -   Kč  

17 jiné sociální náklady 528                        -   Kč                               -   Kč  

1 daň silnični                          -   Kč    -   Kč   

18 daň silnični 531                        -   Kč                               -   Kč  

1 daň z nemovitosti                          -   Kč                               -   Kč  

19 daň z nemovitosti 532                        -   Kč                               -   Kč  
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1 jiné daně a poplatky                          -   Kč                               -   Kč  

20 jiné daně a poplatky 538                        -   Kč                               -   Kč  

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení                          -   Kč                               -   Kč  

22 smluvní pokuty a úroky z prodlení 541                        -   Kč                               -   Kč  

1 jiné pokuty a penále                 200,00 Kč                               -   Kč  

23 jiné pokuty a penále 542               200,00 Kč                               -   Kč  

1 dary                          -   Kč                              -   Kč  

24 dary 543                        -   Kč                               -   Kč  

1 prodaný materiál                           -   Kč                              -   Kč  

25 prodaný materiál 544                        -   Kč                               -   Kč  

1 manka a škody                          -   Kč                              -   Kč  

26 manka a škody 547                        -   Kč                               -   Kč  

1 tvorba fondů                          -   Kč                              -   Kč  

27 tvorba fondů 548                        -   Kč                               -   Kč  

1 odpisy dlouhodobého majetku            20 461,00 Kč                              -   Kč  

28 odpisy dlouhodobého majetku 551          20 461,00 Kč                               -   Kč  

1 zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného maj.                          -   Kč                              -   Kč  

29 prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552                         -   K                              -   Kč  

1 zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku                          -   Kč                              -   Kč  

30 prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553                        -   Kč                               -   Kč  

1 prodané pozemky                          -   Kč                              -   Kč  

31 prodané pozemky 554                        -   Kč                               -   Kč  

1 tvorba a zaúčtování rezerv                          -   Kč                               -   Kč  

32 tvorba a zaúčtování rezerv 555                        -   Kč                               -   Kč  

1 tvorba a zaúčtování opravných položek                          -   Kč                               -   Kč  

33 tvorba a zaúčtování opravných položek 556                        -   Kč                               -   Kč  

1 náklady z odepsaných pohledávek                          -   Kč                               -   Kč  

34 náklady z vyřazených pohledávek 557                        -   Kč                               -   Kč  

1 náklady z drobného dlouhodobého majetku            57 388,00 Kč                               -   Kč  

35 náklady z drobného dlouhodobého majetku 558          57 388,00 Kč                               -   Kč  

1 ostatní náklady z činnosti             41 581,63 Kč                               -   Kč  

36 ostatní náklady z činnosti 549          41 581,63 Kč                               -   Kč  

II. Finanční náklady                          -   Kč                               -   Kč  

1 prodané cenné papíry a podíly                          -   Kč                              -   Kč  

1 prodané cenné papíry a podíly 561                        -   Kč                               -   Kč  

1 úroky                          -   Kč                              -   Kč  

2 úroky 562                        -   Kč                               -   Kč  

1 kurzové ztráty                          -   Kč                              -   Kč  

3 kurzové ztráty 563                        -   Kč                               -   Kč  

1 náklady z přecenění reálnou hodnotou                          -   Kč                              -   Kč  

4 náklady z přecenění reálnou hodnotou 564                        -   Kč                               -   Kč  

1 ostatní finanční náklady                          -   Kč                              -   Kč  

5 ostatní finanční náklady 569                        -   Kč                               -   Kč  

III. Náklady na transfery                          -   Kč                               -   Kč  

1 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery                          -   Kč                              -   Kč  

2 náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 571                        -   Kč                               -   Kč  

1 náklady vybraných místních vládních institucí na transfery                          -   Kč                              -   Kč  

2 náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572                        -   Kč                               -   Kč  
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V. Daň z příjmů                          -   Kč                             -   Kč  

1 daň z příjmů                          -   Kč                              -   Kč  

1 daň z příjmů 591                        -   Kč                               -   Kč  

1 dodatečné odvody daně z příjmů                          -   Kč                              -   Kč  

2 dodatečné odvody daně z příjmů 595                        -   Kč                               -   Kč  

     B. Výnosy celkem       9 644 663,60 Kč                99 401,00 Kč  

     I. výnosy z činnosti         825 353,00 Kč                99 401,00 Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků                          -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje vlastních výrobků 601                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z prodeje služeb žáci           566 630,00 Kč                85 817,00 Kč  

2 výnosy z prodeje služeb dospělí            80 808,00 Kč                               -   Kč  

3 tržby z prodeje služeb kroužky                          -   Kč                               -   Kč  

4 tržby docházka do mateřské školy            87 960,00 Kč                               -   Kč  

5 tržby docházka do školní družiny            25 000,00 Kč                               -   Kč  

2 výnosy z prodeje služeb 602       760 398,00 Kč                85 817,00 Kč  

1 výnosy z pronájmu                          -   Kč                               -   Kč  

3 výnosy z pronájmu 603                        -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodaného zboží                          -   Kč                              -   Kč  

4 výnosy z prodaného zboží 604                        -   Kč                               -   Kč  

1 jiné výnosy z vlastních výkonů                          -   Kč                              -   Kč  

5 jiné výnosy z vlastních výkonů 609                        -   Kč                               -   Kč  

1 smluvní pokuty a úroky z prodlení                          -   Kč                               -   Kč  

6 smluvní pokuty a úroky z prodlení 641                        -   Kč    

1 jiné pokuty a penále                          -   Kč                              -   Kč  

7 jiné pokuty a penáe 642                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z vyřazených pohledávek                          -   Kč                              -   Kč  

8 výnosy z vyřazených pohledávek 643                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z prodeje materiálu            18 375,00 Kč                13 584,00 Kč  

9 výnosy z prodeje materiálu 644          18 375,00 Kč                13 584,00 Kč  

1 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku                          -   Kč                              -   Kč  

10 výnosy z prodejem dlouhodobého nehmotného majetku 645                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků                          -   Kč                              -   Kč  

11 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z prodeje pozemků                          -   Kč                              -   Kč  

12 výnosy z prodeje pozemků 647                        -   Kč                               -   Kč  

1 čerpání fondů            41 880,00 Kč                              -   Kč  

13 čerpání fondů 648          41 880,00 Kč                              -   Kč  

1 ostatní výnosy z činnosti              4 700,00 Kč                               -   Kč  

14 ostatní výnosy z činnosti 649            4 700,00 Kč                               -   Kč  

II. finanční výnosy                      0,33 Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                          -   Kč                              -   Kč  

1 výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661                        -   Kč                               -   Kč  

1 úroky                      0,33 Kč                              -   Kč  

2 úroky 662                    0,33 Kč                               -   Kč  

1 kurzové zisky                          -   Kč                              -   Kč  
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3 kurzové zisky 663                        -   Kč                               -   Kč  

1 výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          -   Kč                              -   Kč  

4 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664                        -   Kč                               -   Kč  

1 ostatní finanční výnosy                          -   Kč                              -   Kč  

5 ostatní finanční výnosy 669                        -   Kč                               -   Kč  

IV. výnosy z transferů      8 819 310,27 Kč                              -   Kč  

1 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů      1 300 000,00 Kč                               -   Kč  

2 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů            16 483,00 Kč                               -   Kč  

3 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů            15 000,00 Kč                               -   Kč  

5 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Kraj Vysočina      7 097 960,00 Kč                               -   Kč  

6 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Kraj Vysočina          196 474,00 Kč                               -   Kč  

7 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Šablony MŠ a ZŠ          164 384,27 Kč                               -   Kč  

9 výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Šablony MŠ a ZŠ            29 009,00 Kč                               -   Kč  

1 výnosy územních rozpočtů z transferů 672    8 819 310,27 Kč                               -   Kč  

VI. výsledek hospodaření        

1 výsledek hospodaření běžného účetního období          124 763,15 Kč                22 106,00 Kč  

2 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                          -   Kč                               -   Kč  

3 výsledek hospodaření předcházejících účetních období                          -   Kč                               -   Kč  

     

     I. Vlastní kapitál       

I. Jmění účetní jednotky         110 760,70 Kč                               -   Kč  

1 Jmění účetní jednotky          110 760,70 Kč                               -   Kč  

II. Fondy účetní jednotky         220 698,46 Kč    

1 fond odměn                 500,00 Kč    -   Kč   

2 fond kulturních a sociálních potřeb            20 570,74 Kč                               -   Kč  

2 rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření              1 307,72 Kč    -   Kč   

3 rezervní fond  z ostatních titulů          111 649,00 Kč    -   Kč   

4 fond reprodukce majetku, investiční fond            86 671,00 Kč    -   Kč   

     Stařeč dne 31. 12. 2016 
   

     Zpracovala:  Procházková Eva, účetní školy 
   

     Schválila: Mgr. Zlámalová Kateřina 
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K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 
Naše škola není zapojena v žádném rozvojovém ani mezinárodním programu. 
 
L) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH 
ZDROJŮ 
 
1. „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.“, OPVVV 
 Realizace projektu 9/2016 – 8/2018 
Šablony realizované naší školou: 
MŠ 
I/1.5 Chůva – personální podpora MŠ (dokončena) 
I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 
I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 
I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 
I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 
ZŠ 
II/1.2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ (dokončeno) 
II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (dokončeno) 
II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v ZŠ (dokončeno) 
Finanční podpora pro naši školu činí 736 600,- 
2. „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třebíč"  
Ředitelka školy je členkou řídícího výboru.  
3. „Učící se malotřídky“  1/2016 – 8/2020 
V rámci projektu budou realizované aktivity pro MŠ i ZŠ zaměřené na kolegiální podporu mezi školami i 
jednotlivými učiteli. Projekt se zaměřuje na rozvoj čtenářské pregramotnosti, individualizaci v MŠ, na 
čtenářskou a matematickou gramotnost v ZŠ a dále na videotrénink jako formu účinné evaluace 
výchovně vzdělávacího procesu. Aktivita probíhají v pěti regionálních centrech kraje Vysočina. Do 
projektu je zapojeno 31 malotřídních škol našeho kraje. 
Ve všech těchto projektech je naše škola partnerem projektu. 
 
M) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A 
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Na naší škole není odborová organizace. 
 
 
Výroční zpracovala Mgr. Kateřina Zlámalová, údaje o MŠ zpracovala Marie Řídká 
Školské radě předána dne: 5. října 2017 
Mgr. Kateřina Zlámalová 
ředitelka ZŠ a MŠ Stařeč 
 
 
Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za období 2016/2017 schválila dne:  
 
… října 2017 
Bc. Petra Zmátlová 
předsedkyně Školské rady při ZŠ a MŠ Stařeč
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