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1. Základní údaje o škole 

 

 

1.1 Škola 

název školy 
Základní škola a Mateřská škola Kněždub, okres 

Hodonín, příspěvková organizace 

adresa školy Kněždub 148, 696 64 Kněždub 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75020009 

IZO ZŠ 102 379 921 

IZO MŠ 107 607 000 

IZO ŠJ 103 155 953 

IZO ŠJ - VÝDEJNA 150 075 855 

IZO ŠD 118 600 192 

identifikátor školy 600115739 

vedení školy 

ředitelka: 

Mgr. Lenka Miklíková 

statutární zástupce: 

Mgr. Olga Chrenčíková 

vedoucí učitelka MŠ.: 

Jarmila Frolková 

vedoucí školní jídelny: 

Pavlína Máčalová 

kontakt 

tel.:+420 739 334 196 (ZŠ) 

+420 604 318 380 (MŠ) 

+420 739 354 424 (ŠJ) 

e-mail: zsknezdub@centrum.cz 

msknezdub@centrum.cz 

sjknezdub@centrum.cz 

www.zsknezdub.cz 

mailto:msknezdub@centrum.cz
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1. 2 Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Kněždub 

adresa zřizovatele Kněždub 140, 696 64 Kněždub 

kontakt 
tel.: +420 530 332 731 

e-mail:ouknezdub@knezdub.cz 

1. 3 Součásti školy kapacita 

Mateřská škola 50 

Základní škola 120 

Školní družina 25 

Školní jídelna MŠ neuvádí se 

Školní jídelna ZŠ neuvádí se 

1. 4 Základní údaje o součástech školy (stav k 30. 6. 2017) 

Součást školy 
Počet 

oddělení 
Počet dětí/ žáků 

Počet dětí/žáků 

na ročník 

Mateřská škola 1 27 27 

1. stupeň ZŠ 3 47 9,4 

2. stupeň ZŠ x x x 

Školní družina 1 25 25 

Školní jídelna MŠ x 27 x 

Školní jídelna ZŠ x 38 x 
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 1.5 materiálně-technické podmínky školy 

 Učebny, herny  ZŠ – kmenové třídy 3, ŠD -1 

 Odborné pracovny, knihovna, multimediální     

 učebna 

 1- počítačová učebna: 1 interaktivní tabule, 12       

 počítačů) 

 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště 

 Víceúčelové hřiště, venkovní kreslící tabule,   

 venkovní učebna, dráha a doskočiště, ohniště s  

 lavičkami 

 Sportovní zařízení  Upravený prostor sloužící k výuce Tv 

 Žákovský nábytek  Obnovuje se, nově skříně se šuplíky 

 Vybavení učebními pomůckami, hračkami,   

 sportovním nářadím apod. 

 Každoročně se doplňuje, obnovuje 

 

 Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty  Každoročně se doplňují učebnice 

 Vybavení  učeben pomůckami 
 Pokračuje se v modernizaci SW, 2 IT + 1   

 dotyková IT, nově – výukové programy, office 

 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní  

 technikou 

 Na škole je jedna učebna ICT s internetem 

 (10 počítačů), 11 notebooků, v MŠ  3 PC, v  

 jednotlivých třídách 1-2 počítače, 3  

 interaktivní tabule, 1 tablet, nově PC ve 

sborovně ZŠ a MŠ 

  Investiční rozvoj 

 ŠJ- vymalování  stěn, mrazící box, plynový kotel 

 ZŠ – nátěry dveří a zárubní, nábytek do tříd 

 MŠ – šatní skříňky, obnova hraček, skříňka  

 ŠD – deskové a logické hry 

 

 1.6 Údaje o školské radě 

 Datum zřízení  14. 12. 2005 

 Počet členů školské rady   9 

 Kontakt  Jana Uřičářová 

 

 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole – Klub přátel školy z.s. 

 Registrace  22. 2. 2016 

 Zaměření  Mimoškolní činnost 

 Kontakt  Pavla Hrbáčková 
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2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program V ročníku Platný od 

ŠVP ZŠ Kněždub 1.- 5. 1. 9. 2007 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 15 

Počet učitelů ZŠ 4 

Počet vychovatelů ŠD 1 

Počet asistentů pedagoga 1 

Počet školních asistentů 2 

Počet učitelek MŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 2 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet zaměstnanců ŠJ 4 

 

3. 2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí pracovníci Funkce Třídnictví Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Lenka Miklíková ředitelka  1,0 VŠ I. stupeň 

Mgr. Olga Chrenčíková učitelka ŠMP I. třída, 1. roč. 1,0 VŠ I. stupeň 

Mgr. Jana Piškulová učitelka VP 
II. třída, 2. roč. a 4. 

roč. 
1,0 VŠ I. stupeň 

Mgr. Jana Vařechová učitelka III. třída, 3. a 5. roč. 0,60 VŠ I. stupeň 

Eva Štípská, DiS. 

vychovatelka, 

asistentka 

pedagoga 

školní družina 
0,53 

0,5 
VOŠ soc. ped. 

Jarmila Frolková učitelka MŠ  1,0 ÚSO  
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Františka Uřičářová učitelka MŠ  1,0 ÚSO  

3. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

   Učitelé 1. stupně 100 

   Učitelky MŠ 100 

   Vychovatelka ŠD 100 

3. 4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v ZŠ (včetně ŠD; bez MŠ) 

do 35 let 35 – 50 let nad 50 let 
pracující 

důchodci 

rodičovská 

dovolená 
celkem 

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

0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 

3. 5 Údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ a MŠ 

Ostatní pracovníci Funkce 

Pavlína Máčalová vedoucí školní jídelny 

Blanka Mirošová kuchařka 

Marcela Rybnikářová pomocná kuchařka 

Simona Pavková pomocná kuchařka/uklízečka 

Alena Mirošová domovnice/uklízečka 

Anna Matyášová domovnice/uklízečka 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do víceletých gymnázií 

      

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

4.1 Zápis ve školním roce 2016/2017 k povinné školní docházce 

počet prvních tříd 
počet dětí přijatých 

do první třídy 

z toho počet dětí 

(nástup po odkladu) 
počet odkladů 

1 4 0 4 

4. 2 Výsledky přijímacího řízení  

a) na víceletá gymnázia přijato: 

  

z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 2 0 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků  

Přehled o prospěchu a chování 

Třída Počet žáků 
Prospělo 

s vyznam. 

 

Prospělo 

 

 

Neprospělo 

 

Opakují 

1. 11 11 0 0 0 

2. 6 6 0 0 0 

3. 9 8 1 0 0 

4. 16 12 4 0 0 

5. 5 3 2 0 0 
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5. 3 Údaje o integrovaných žácích: 

1 integrovaný žáka – poruchy chování ve 2. ročníku, asistent pedagoga 

 

 

Celkem 47 40 7 0 0 

Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet žáků 

1 47 

2 0 

3 0 

Další výchovná opatření 

Napomenutí tř. učitelky 0 

Důtka tř. učitelky 0 

Důtka řed. školy 0 

Pochvala tř. učitelky 0 

Pochvala řed. školy 0 

5. 2 Údaje o zameškaných hodinách 

 Omluvené Neomluvené 

I. pololetí 1220 0 

II. pololetí 1819 0 

Počet celkem 3039 0 
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků  

 

6.1 DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků – školní rok 2016 -2017 

4. 4. 2017 Práce s krásnou literaturou v praxi Vařechová 

10. 4. 2017 Vedení obtížných rozhovorů Vařechová 

15. 2. 2017-22. 2. 2017 Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů Uřičářová 

10. 4. 2017 Vedení obtížných rozhovorů Uřičářová 

11. 1. 2017-16. 1. 2017 Základní norma zdravotnické znalosti pro ped. pracovníky Štípská 

22. 3. 2017 Na slovíčko se šikanou Chrenčíková 

22. 3. 2017 Na slovíčko se šikanou Piškulová  

8. 3. 2017 Školní akce pod lupou Miklíková 

4. 4. 2017 Práce s krásnou literaturou v praxi Miklíková 

10. 4. 2017 
Tréning vyjednávání a komunikace s komplikovanými 

osobami 
Miklíková 

2. 6. 2017 Konzultace pro příjemce Šablon  OP VVV Miklíková 
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (září 2016 - červen 2017) 

7.1 Údaje o naplánovaných akcích, školních a mimoškolních aktivitách a soutěžích 

           Akce ZŠ 2016/2017 
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ZÁŘÍ 

1. 9. 2016 – slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 

21. 9. 2016 – sběr papíru 

26. 9. 2016 – Bible a my 

ŘÍJEN 

2. 10. 2016 -  dopravní výchova 

7. 10. 2016 – Kněždubský pohár  

25. 10. 2016 – Průvod světlušek 

LISTOPAD 

22. 11. 2016 – divadelní představení     

29. – 30. 11. 2016 – zdravé stravování 

30. 11. 2016  -  okresní kolo soutěže Bible a my 

PROSINEC 

5. 12. 2016 – Mikuláš, den otevřených dveří 

19. 12. 2016 – rozsvěcování vánočního stromečku 

19. 12. 2016 – vánoční koncert 

22. 12. 2016 – Čertovská pohádka s drumbeny 

LEDEN 

9. 1. 2017 – plavání 

11. 1. 2017 –  recitační soutěž  

16. 1. 2017 – plavání 

18. 1. 2017 – divadelní představení 

23. 1. 2017 – plavání 

30. 1. 2017 - plavání 

ÚNOR 

2. 2. 2017 – lyžování na Filipově 

6. 2. 2017 - plavání 

11. 2. 2017 – karneval 

13. 2. 2017 – plavání 

20. 2. 2017 – plavání 

27. 2. 2017 - plavání 

BŘEZEN 

6. 3. 2017 -  plavání 

9. 3. 2017 – bruslení v Uherském Ostrohu 

20. 3. 2017 - plavání 

21. 3. 2017 – soutěž Matematický klokan 

28. 3. 2017 – recitační soutěž 

29. 3. 2017 – přednáška Zdravé zuby 

31. 3. 2017 – Tvarožnolhotská olympiáda 

DUBEN 

12. 4. 2017 – Velikonoce - skanzen 

19. 4. 2017 – zápis do 1. roč. ZŠ 

21. 4. 2017 – dopoledne s armádou 

KVĚTEN 

10. 5. 2017 – sběr elektroodpadu a papíru 

14. 5. 2017 – Den matek 

19. 5. 2017 – dopravní hřiště 

ČERVEN 

1. 6. 2017 – Den dětí 
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7. 3 Zájmové kroužky realizované školou: 

- Hravá angličtina (1. a 2. ročník) 

- Keramika 1 

- Keramika 2 

- Flétna  

7.4  Poradenské služby ve škole 

Výchovný poradce      Mgr. Jana Piškulová (konzult. hodiny Po 13.00-14.00) 

Školní metodik prevence    Mgr. Olga Chrenčíková (konzult. hodiny Út 13.00-14.00) 

 

7.5 Vzdělávání dospělých 

V tomto období nebyl realizován žádný kurz pro dospělé. 

 

 

8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

7. 6. 2017 – návštěva hvězdárny ŠD 

20. 6. 2017 – Školní výlet 

21. 6. 2017 – preventivní program Hodonín 

23. 6. 2017 – Debrujáři 

30. 6. 2017 – slavnostní ukončení školního roku 2016/2017 

7. 2 Účast žáků ve vyšších kolech soutěží 

Název soutěže Počet žáků Umístění 

Bible a my 1žákyně okresní kolo 7. místo 

Matematická olympiáda 2 žáci okresní kolo 5., 24. místo 

Recitační soutěž 1 žákyně okresní kolo 4. místo 

Matematický klokan 
3., 4., 5. 

ročník 
- 
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Ve školním roce 2016/2017 byl PP zaměřen na oblast klima třídy, vztahy ve třídě i mimo ni a 

zdravý životní styl. Naším cílem je podporovat a rozvíjet důvěru mezi žáky a učiteli, 

podporovat dobré vztahy ve třídě, posilovat vzájemnou spolupráci a komunikaci, respektovat 

se navzájem. 

V oblasti zdravého životního stylu to bylo zaměření na sportovní a kulturní aktivity, zdravou 

stravu žáků, primární prevence úrazů dětského věku. 

Minimální preventivní program byl realizován v průběhu celého školního roku. 

Preventivní výchova je začleněna do některých předmětů. Jedná se zejména o tyto předměty: 

prvouka, vlastivěda, přírodověda. 

Dále se uskutečnily jednorázové akce zabývající se touto problematikou, realizovali jsme 

sbírky na podporu různých organizací (fond SIDUS, Život dětem), sportovní dny. Žáci i 

zaměstnanci školy sbírají víčka pro Sabinku Chromečkovou, která potřebuje peníze na 

nákladnou léčbu KLIM-THERAPY. 

6. 10. 2016 – dopravní výchova 

2. 10. 2016 -  Kněždubský pohár 

29. - 30. 11. 2016 – zdravé stravování 

9. 12. 2016 – bruslení v Uherském Ostrohu 

2. 2. 2017 – lyžování na Filipově 

plavání (20 hod) 

29. 3. 2017 – Zdravé zuby 

31. 3. 2017 – olympiáda v Tvarožné Lhotě 

2. 6. 2016 – dopravní hřiště 

21. 6. 2017 – preventivní program Hodonín 

 

Za silnou stránku považujeme: 

 1)  spolupráci školy se zřizovatelem 

2) spolupráci s PPP 

3) spolupráce s OSPOD 

4) spolupráce se ZŠ Tvarožná Lhota 

5) dobré sociální klima ve třídách  

 

 

Za slabou stránku považujeme: 
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1) problematickou spolupráci s některými rodiči 

 

Každý kázeňský problém byl řešen nejprve s třídní učitelkou, v případě závažnosti 

s výchovnou poradkyní a ředitelkou školy. 

Ve 2. ročníku se podařilo do kolektivu úspěšně začlenit integrovaného žáka. 

Škola se snažila vytvářet přátelskou a bezpečnou atmosféru. Většina přestupků se řešila 

domluvou. 

Ve ŠD si žáci sami vytvořili pravidla slušného chování. 

 

Cíle vytyčené v minimálním preventivním programu se podařilo z větší části naplnit. 

Prevence se stala samozřejmou součástí jednotlivých předmětů i mimoškolních aktivit žáků. 

Ve školním roce 2017/2018 se chceme i nadále zaměřit na pozitivní klima třídy, zamezit 

projevům šikany a na zdravý životní styl.  

 

 

9. Spolupráce s jinými institucemi a organizacemi 

Spolupráce s rodiči  

Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím webových stránek školy, 

žákovských knížek a třídních schůzek. K řešení problémů mají rodiče možnost využít 

konzultačních hodin školního metodika prevence a výchovné poradkyně a mohou také 

kontaktovat i ostatní pedagogické pracovníky. 

Výchovné problémy žáků jsou řešeny výchovnou komisí. O pohovoru je učiněn zápis. 

Další spolupráce: 

- spolupráce školy se zřizovatelem 

- Pedagogicko- psychologická poradna 

- DDM Veselí nad Moravou 

- spolupráce školy s Policií ČR 

- OSPOD Veselí nad Moravou  

 

I nadále naše škola spolupracuje se školou ve Tvarožné Lhotě. V rámci spolupráce byly 

realizovány tyto aktivity pro žáky: 

- Kněždubský pohár 

- Tvarožnolhotská olympiáda 
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Sportovní oblast: 

- florbalový oddíl  

- zumba 

- taneční kroužek 

Společenská zájmová sdružení: 

- Hasičský sbor 

- Myslivecký spolek 

 

10. Údaje o školou organizovaných projektech a aktivitách 

 

Projekt ovoce do škol 

Naše škola se účastní osmým rokem projektu OVOCE DO ŠKOL, v rámci kterého je dětem 

1.- 5. ročníku zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo 100% džusy (1 krát za 14 dní). 

Projekt je realizován od školního roku 2009/2010. Tento projekt má vytvářet správné 

stravovací návyky a tím bojovat proti dětské obezitě a přispívat ke zvýšení spotřeby ovoce a 

zeleniny u dětí. 

 

Projekt dotované mléko 

Od roku 1999 se účastníme projektu Školní mléko. Hlavním realizátorem je firma Laktea. 

Laktea přišla v polovině devadesátých let s ideou vzkřísit zapomenutý program Školní mléko. 

Důvody byly jasné: upozorňování lékařů na katastrofální nedostatek vápníku ve výživě dětí a 

mládeže, který v pozdějším věku působí vážné zdravotní problémy, zejména s osteoporózou. 

Děti mají možnost si 2 krát týdně koupit mléčný výrobek (za 4 - 5 Kč za kus). 

 

Podpora vzdělávání žáků na ZŠ a MŠ Kněždub z programu OP VVV 

 

Aktivity: 

- školní asistent ZŠ 

- školní asistent MŠ 

- Klub zábavné logiky a deskových her 

- doučování dětí 

- vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

- odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost ČŠI ve škole.  
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12. Základní údaje o hospodaření školy 

Škola hospodařila s finančními prostředky poskytnutými z MŠMT (přímé náklady na 

vzdělávání) a od zřizovatele – obce Kněždub (provozní a režijní náklady). 

V kalendářním roce 2016 byla poskytnuta dotace ve výši 3 788 000 Kč a byla vyčerpána v 

plné výši. Zůstatek prostředků od zřizovatele byl rozdělen do fondu rezerv (na dokrytí 

provozních výdajů) a fondu odměn (na dokrytí mzdových prostředků na platy). 
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Mateřská škola 

 

 

Vedoucí učitelka: Jarmila Frolková 

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby v MŠ  

 

do 35 let 35 – 50 let nad 50 let 
pracující 

důchodci 

rodičovská 

dovolená 
celkem 

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

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 

 

 

Školní rok 

2016/2017 
Počet tříd Počet dětí Počet dětí/třída Počet dětí/učitel 

Standardní třída 1 27 27 13.5 

Celkem 1 27 27 13.5 



S t r á n k a  18 | 21 

 

Základní údaje 

Počet dětí: 27  -   16 chlapců, 11 dívek, z toho 9 předškoláků   

1 heterogenní třída  -  Motýlci 

Integrované děti :  0  

Odklad školní docházky:  4 

Pedagogický sbor :  ved. uč. Jarmila Frolková  -  1,0 úvazku 

                                   p. uč. Františka Uřičářová  -  1,0 úvazku 

Uklízečka, topič :    p. Anna Matyášová – 0,8 úvazku 

                                  /topení v době od 15. 10. do 15. 4. – 0,15 úvazku/  

Provozní doba MŠ  :  6.30 – 16.00 

 

Vzdělávání  

ŠVP pro PV s názvem Sluníčko je náš kamarád / nově předělaný a doplněný o nové témata/   

ŠVP je rozdělený do 5 integrovaných bloků, které se střídají po 2 měsících 

1. Sluníčko se s námi seznamuje 

2. Adventní čas, sluníčko v nás 

3. Sluníčko, kdepak jsi? 

4. Sluníčko zbarví květ a rozzáří svět 

 5. Sluníčko si s námi hraje 

5. Sluníčko si s námi hraje 

Jednotlivá témata jsou rozpracována do podtémat, která se přizpůsobují okolnímu dění a 

zájmu dětí. Jsou mezi sebou provázaná a vzájemně se doplňují. 

V tomto škol. roce jsme se zaměřili na bezpečnost a zapojení dvouletých dětí do kolektivu a 

sladění práce školního pedagoga s kolektivem třídy, na stanovení společných pravidel ve třídě 

a jejich dodržování, na vzájemnou spolupráci, toleranci, ohleduplné a zdvořilé chování dětí. 

Pomocí grafomotorických cviků posilovat hrubou i jemnou motoriku, správné uchopení tužky 

a stříhání nůžkami. Zaměřili jsme se taky na péči o přírodu, zdravé životní prostředí, rozvíjení 

řečových schopností pomocí dramatizací pohádek a příběhů                  

 

Akce MŠ 2016 - 2017: 

1.   Loutkové divadlo – Duhové království 

2.   Běh babího léta v Kozojídkách /hala Veselí nad Mor./ 
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3.   Zeleninový týden 

4.   Podzimní soutěž VESELÁ STRAŠIDÝLKA 

5.   Sběr přírodnin – sušení, lisování 

6.   Poly zkoumá sílu vzduchu  -  VIS Bílé Karpaty 

7.   Pochod berušek se soutěžemi 

8.   Vítání občánků 

9.   Ať žijí duchové 

10. Mikulášská nadílka 

11. Vánoční povídání o pejskovi a kočičce – Divadélko Řád Červených nosů 

12. Štědrý den v MŠ 

13. O čertech – program s využitím drumbenů 

14. Vánoční vystoupení v kostele se ZŠ 

15. Zpívání u stromečku 

16. Příprava krmítek pro ptáky, doplňování semínek 

17. Péče o zvěř /kaštany, mrkev, tvrdý chleba/ 

18. Malovaný sníh /barevnou vodou v Pet lahvích/ 

19. Sněhulákový den 

20. Přednáška pro rodiče – Školní zralost /Mgr. L. Bednaříková/ 

21. Karneval 

22. Loutkové divadlo – Vodnická pohádka  

23. Návštěva knihovny 

24. Zvířátka na statku – naučný program – Selský domek 

25 Přednáška – O zubech 

26. Capačka  - poznáváme okolí 

27. Seskok parašutistů, prohlídka vrtulníku 

28. Den Země 

29. Přednáška pro rodiče dětí ZŠ a MŠ –  Mgr. J. Mrkva -Výchovné trable dětí a pár rad, jak na 

ně /11 rodičů/ 

30. Focení dětí 

31. Návštěva 1 tř. ZŠ 

32. Besídka ke Dni Matek 

33. Den dětí 
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34. Přednáška pro rodiče – Mgr. J. Mrkva – Komunikace a řešení konfliktů v rodině /4 rodiče/ 

35. Výlet do ZOO Hodonín 

36. Návštěva rodného domu bratří Úprků 

37. Slavnostní rozloučení s předškoláky   

 

Doplňující programy: 

Hry s angličtinou 

Logoped. chvilky 

Divadelní a filmová představení dle nabídky 

Grafomotorika – grafomotor. cviky a prac. listy - průběžně  

 

 

 

Kněždub dne 31. 8. 2017                                                           Mgr. Lenka Miklíková 

 

 

 

 

 

 

Školská rada schválila dne …………………… 

 

 

Podpisy 

  

…………………………………………………………………................................................... 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


