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Výroční zpráva školy byla zpracována na základě § 10, 11 a 12 zákona č. 561, Sb. o 

předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  jiném  vzdělání  (školský  zákon)  a 

vyhlášky č. 15/2005, Sb.

1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

A. Základní údaje

Název školy je Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Adresa: Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice

Emailová adresa: skola@zsnedabyle.cz 

Internetové stránky: www.zsnedabyle.cz

Tel., fax: 387 240 396

ID ki7seks

IČO: 709 861 77

IZO:  605 720 096  ZŠ  Nedabyle  poskytuje  vzdělávání  žákům  ze  školského  obvodu  obce 

Nedabyle a Doubravice. Školu také převážně navštěvují děti z obce Nová Ves. Je to škola 

málotřídní, pouze s prvním stupněm.

REDIZO: 650036 042

Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Bíchová

Zřizovatelem školy je: obec Nedabyle

Adresa: Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, 370 06 České Budějovice

Tel. 387 240 396

Fax. 387 240 396

e-mail: obecnedabyle@volny.cz

B.  Charakteristika školy

Naše škola se nachází 4 km od Českých Budějovic v menší vesnici Nedabyle. Je to 

škola málotřídní pouze s prvním stupněm. Kapacita školy je 80 žáků. Počet žáků v posledních 

deseti  letech  má spíše vzrůstající  tendenci.  Školu navštěvují  především místní  žáci  a  žáci 

z obce Doubravice a Nová Ves. Méně žáků dojíždí z jiných lokalit.  Školní obvod je obec 

Nedabyle a Doubravice. Škola je v dosahu příměstských autobusových linek.

Součásti školy:
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Součásti školy kapacita

Základní škola 80

Školní družina 30 (34)

Školní výdejna 80

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 71 žáků, kapacita školy byla naplněna 89 %.

Vyučování  probíhalo  ve  čtyřech  třídách.  V první  třídě  se  vyučovali  žáci  prvního 

ročníku, ve druhé třídě žáci druhého ročníku, ve třetí třídě žáci třetího ročníku a ve čtvrté třídě 

žáci čtvrtého a pátého ročníku. 

Škola fungovala jako čtyřtřídní. 

Pro  žáky  školy  je  v provozu  školní  výdejna,  obědy  se  do  školy  dovážejí  z MŠ 

Neplachova, České Budějovice. Dopravu obědů zajišťuje zřizovatel školy obec Nedabyle.

Školní družinu navštěvovalo 34 žáků, škole udělil výjimku zřizovatel Obec Nedabyle.

Budova školy v nové fasádě 

Vybavení základní školy: 
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Budova školy je 106 let stará, ale je neustále modernizována. V loňském školním roce 

škola  prošla  velkou  rekonstrukcí.   Byly  opraveny  toalety  v přízemí,  zřízena  i  toaleta  pro 

vozíčkáře.  Byla  provedena  půdní  vestavba,  a  tak  jsme  získali  dvě  nové  podkrovní  třídy 

vybavené  klimatizací  a  elektrickým  otvíráním  oken.  Třídy  jsou  vybaveny  novými 

interaktivními  panely.  V podkroví  také  vzniklo  zázemí  pro učitelský sbor nová sborovna. 

Škola je také vybavena venkovním výtahem. Byla opravena fasáda školy a nová střecha.

Na konci srpna bylo otevřeno dětské hřiště pro děti z MŠ a ZŠ. Do školy byly zakoupeny a 

instalovány dva nové plynové kotle.

Ve sklepních prostorách:

- pracovní dílna

- výtvarná dílna.

Přízemí:

- prostory nově vzniklé mateřské školy jako součást základní školy

- jedna učebna společná pro školní družinu

- šatna

- toalety (též i pro tělesně postižené)

- školní výdejna

- ředitelna

První patro:

- dvě samostatné prostorné učebny 

- tělocvična

- kabinet  

Podkroví: od 1. 4. 2019
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- dvě učebny 

- sborovna 

- toalety

Školní zahrada:

- koncipována jako přírodní učebna

- je zde altán 

- bylinková spirála 

- smyslový chodníček 

- zeleninové a květinové záhonky, 

- venkovní pingpongový stůl, keře  

- pískoviště 

Budova  ZŠ  je  funkčně  vybavena,  má  kvalitní  hygienické  zázemí,  velmi  dobré 

materiální vybavení pro výuku.  Ve třídách je nábytek zohledňující rozdílnou výšku žáků.  Ve 

všech třídách jsou interaktivní tabule. Nové třídy byly vybaveny novým nábytkem, taktéž i 

sborovna. Knihovna byla umístěna na chodbu do prvního patra do nových knižních regálů 

s bezpečnostním sklem.  Pro výuku informatiky máme 13 notebooků.  Na výzdobě školních 

prostor se podílejí pedagogové i žáci.

Vedle školy je sportovní a dětské hřiště,  které vlastní obec, ale škole je vyhrazeno 

právo přednostního užívání. Hřiště je nové, prostorné s umělým povrchem, je využíváno jak 

v hodinách tělesné výchovy, tak i pro zájmovou činnost.
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C. Školská rada

Školská rada zřízena 19. 10. 2008, znovu byla zvolena v září 2017

Členové školské rady byli: předseda: Kateřina Ašenbrennerová

  členové: zástupci obce: Renata Doležalová,  

Renata Steinbauerová

  zástupci zákonných zástupců žáků: Kateřina Ašenbrennerová

     Lucie Češková

  zástupci pedagogů:      Věra Sosnová

     Mgr. Petra Suchomelová

Volební  období školské rady je tři  roky, v září  2020 se budou konat  volby nových členů 

školské rady.

2.PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZŠ

Pedagogický sbor je stabilizovaný, tvoří ho osm pedagogických zaměstnanců (žen), z toho je 

šest učitelek v ZŠ (včetně ředitelky školy). Ostatní pedagogičtí zaměstnanci zastávají funkci 

pedagogického asistenta a vychovatele v ŠD. 

Ve  škole  není  ustanovena  funkce  výchovného  poradce,  poskytování  poradenských 

služeb zajišťuje ředitelka školy, v případě potřeby se jednotliví pedagogové spojují přímo s 

poradenskými centry (PPP, SPC …). 

Nepedagogičtí zaměstnanci jsou tři, školnice, uklízečka a pracovnice školní výdejny.

Na škole pracovalo 7 pedagogů.

I. třídu: 1. ročník vyučovala Mgr. Magdalena Bíchová

II. třídu: 2. ročník vyučovala Mgr. Petra Suchomelová

III. třídu: 3. ročník vyučovala Mgr.  Ilona Čápová

IV. třídu: 4. a 5. ročník Mgr. Kamila Talířová

Učitelka bez třídnictví: Markéta Blažková

Pedagogická asistentka: Věra Sosnová 

                                                                       

Školní družina: Daniel Kolář

Provozní pracovníci: Marta Pokorná

Pavlína Přibylová

Pracovnice školní výdejny: Marta Pokorná 

7



Pedagog. pracovníci funkce Úvazek kvalifikace délka praxe

Mgr. Magdalena Bíchová ředitelka 1,0 PF UK Praha 33

Mgr. Kamila Talířová učitelka 1,0 PF Plzeň 21

Mgr. Petra Suchomelová učitelka 1,0 PF České Budějovice 17

Mgr. Ilona Čápová učitelka 1,0 PF České Budějovice 2

Mgr. Markéta Blažková učitelka 0,9 PF České Budějovice. 2

Věra Sosnová Pedagogická 

asistentka

1,0 Kurz pro ped. as. 14

Bc. Eva Brejchová Pedagogická 

asistentka

1,0 PF České Budějovice 1

Daniel Kolář vychovatel 1,0 Vychovatelství –celož. 

vzděl. TF ČB

4

Nepedagog. Pracovníci Funkce úvazek

Marta Pokorná Školnice 0,4

Pavlína Přibylová Školnice 1,0

Marta Pokorná pracovnice školní výdejny 0,62

Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

Ve školním roce 2019/2021 bylo ve škole zaměstnáno v pracovním poměru fyzicky 

celkem 11 zaměstnanců jeden muž a ostatní ženy.  

3.  DALŠÍ  VZDĚLÁVÁNÍ  PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ 

(DVPP)

Tento školní rok se pedagogové zúčastnili mnoha vzdělávacích kurzů v rámci DVVP a 

celoživotního vzdělávání.

DVPP bylo zaměřeno na nové pojetí výuky na prvním stupni, na integraci a inkluzi 

dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.

všichni zaměstnanci:

- Školení BOZP

- Kurz první pomoci 

Mgr. Magdalena Bíchová: 
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Matematika činnostně v 1. ročníku

Školení novely právních předpisů

Ředitel zavalený papíry

Mgr. Ilona Čápová:

Hudební nástroje se představují

O dětech pozorných a nepozorných

Mgr. Petra Suchomelová:

Evaluace ŠVP

Hudební nástroje se představují

Učíme děti, nebo matematiku

Zpátky do školy a jedeme

Mgr. Kamila Talířová:

Školní systematická konstelace – jak být autoritou 

Učíme děti, nebo matematiku

Zpátky do školy a jedeme

            Mgr. Markéta Blažková:

Hudební nástroje se představují

O dětech pozorných a nepozorných

Daniel Kolář

Zdravotník zotavovacích akcí pro pedagogické pracovníky

Věra Sosnová

Kurz pro asistenty pedagoga žáka s poruchou autistického spektra

Bc. Eva Brejchová

Kurz pro asistenty pedagoga žáka s poruchou autistického spektra
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Paní učitelky se podílely i na realizaci zájmové činnosti. Vedly kroužek dovedných rukou, 

hudebně dramatický,  kroužek juda,  kroužek Hrátky s AJ, Konverzace v AJ, Magic the 

gathering

3.ÚDAJE O ŽÁCÍCH ŠKOLY

A. Žáci ZŠ 

ročník počet 
žáků  

prosp. s vyznam.
1. a 2. pol.

prosp.
1. a 2. pol.

ne-
prosp.

průměr
1. pol.

průměr
2. pol.

IVP třídní učitelka

1. 12 12/12 0/0 - 1,02 1,02 1 Mgr. M. Bíchová

2. 14 14/14 0/0 - 1,02 1,01 0 Mgr.P.Suchomelová

3. 18 15/16 3/2 - 1,12 1,11 1 Mgr.I. Čápová

4. 15 6/6 6/6 - 1,37 1,43 1 Mgr. K. Talířová 

5. 12 13/12 4/5 - 1,30 1,36 - Mgr.K.Talířová

Průměr žáků na třídu je 18,5.

Průměr známek na vysvědčení celé školy 1,13/ 1,11.

Změny v počtech žáků během školního roku: Žádné. 

Individuálně integrovaní žáci: 1. ročník – 1 žák
                                                 3. ročník – 1 žákyně 
Podpůrná opatření: 7 žák

Školní družina 30 žáků + 4 udělena výjimka zřizovatelem

Počet stravovaných ve školní výdejně: 70 žáků
                                                                9 zaměstnanců

B. Zápis do 1. třídy

Zápis se konal v době uzavření škol v době nouzového stavu proběhl 

ve dnech 1. do 14 4. 2019 bez přítomnosti dětí. Rodiče podali žádost o přijetí poštou nebo 

datovou schránkou nebo vhozením do poštovní schránky školy.

Bylo zapsáno žáků 29 žáků  

Rodiče 6 dětí požádali o odklad. Odklad byl dětem udělen.

Do první třídy nastoupí 19 žáků, ostatní nastoupili do jiných škol.
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B. Ukončení docházky žáků 5. ročníku, přijetí na gymnázia

Docházku v Základní škole v Nedabyli ukončilo 17 žáků 5. ročníku.

Obec Nedabyle smluvně s Magistrátem města České Budějovice určila spádovou školu, 

je to ZŠ J. Š. Baara 

Žáci 5. ročníku přestoupili na:  

Gymnázium Jírovcova– 1 žákyně

ZŠ J.Š. Baara České Budějovice - 10 žáků

ZŠ Máj České Budějovice – 1 žák

4.      VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

A. Základní informace

ZŠ Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice byla zařazena do sítě škol s činností 

od 1. 11. 2002. Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola 

plná pohody, platný od 3. 5. 2018. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval anglický jazyk ve 3., 

4. a 5. ročníku.  Žáci 1. a 2. ročníku mohli navštěvovat kroužek Hrátky s angličtinou.
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B. Učební plán ŠVP ZŠ Nedabyle Škola plná pohody 

C. pro 1. – 5. ročník

Vzdělávací 
oblast

Vyučované 
předměty

1. 2. 3. 4. 5. z toho 
disponibilní

celkem za oblast

Jazyk a 
jazyková 
komunikace

Český 
jazyk a 
literatura

9 10 9 7 7 7 42
51

Anglický 
jazyk

- - 3 3 3 - 9

Matematika 
a její 
aplikace

Matematika 4 5 5 5 5 4 24 24

Člověk a 
jeho svět

Prvouka 2 2 3 - -
3

7
15Přírodověda - - - 2 2 4

Vlastivěda - - - 2 2 4

Umění a 
kultura

Výtvarná 
výchova

1 1 1 2 2 - 7
12

Hudební 
výchova

1 1 1 1 1 - 5

Člověk a 
zdraví

Tělesná 
výchova

2 2 2 2 2 - 10 10

Člověk a 
svět práce

Pracovní 
činnosti

1 1 1 1 1 - 5
6

Práce s 
počítačem

- - - - 1 - 1

celkem 20 22 25 25 26 14 118 118
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D. Přehled o výsledcích vzdělávání

1.pololetí I. tř. II. tř. III. tř. IV. tř. V. tř. celkem
Počet žáků 12 14 18 15 12 71

Prospěli s vyz. 12 14 15 13 7 61
Prospěli 0 0 3 2 5 10
Neprospěli 0 0 0 0 0 0
Nehodnoceni 0 0 0 0 0 0
Pochvala TU 0 0 0 0 0 0
Napomenutí TU 0 0 0 0 0 0
Třídní důtka 0 0 0 0 0 0
Důtka řed. školy 0 0 0 0 0 0
2. st. chov. 0 0 0 0 0 0
3. st. chov. 0 0 0 0 0 0
Omluvená absence 192 315 387 613 362 1869
Nemluvená absence 0 0 0 0 0 0

1

2.pololetí I. tř. II. tř. III. 
tř.

IV. tř. V. tř. celkem

Počet žáků 12 14 18 15 12 71
Prospěli s vyz. 12 14 16 13 7 61
Prospěli 0 1 2 2 5 10
Neprospěli 0 0 0 0 0 0
Nehodnoceni 0 0 0 0 0 0
Pochvala TU 0 0 0 0 0 0
Napomenutí TU 0 0 0 0 0 0
Třídní důtka 0 0 0 0 0 0
Důtka ředitele školy 0 0 0 0 0 0
2. st. chov. 0 0 0 0 0 0
3. st. chov. 0 0 0 0 0 0
Omluvená absence 93 186 187 228 103 797
Nemluvená absence 0 0 0 0 0 0
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4.PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Škola  má  zpracovány  dokumenty  Školní  preventivní  strategii  a  Minimální  preventivní 

program  a  koncepci  a  plán  environmentální  výchovy  a  také  plán  výchovy  ke  zdravému 

způsobu života. 

Na  škole  je  metodik  prevence  Mgr.  K.  Talířová  zodpovědná  za  prevenci  sociálně 

patologických jevů.  Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů je 

výchova  žáků  ke  zdravému  životnímu  stylu,  k  osvojení  pozitivního  sociálního  chování, 

vedení k vhodnému využití volného času. 

V tomto školním roce jsme věnovali této prevenci a problematice v projektovém dnu  Dnu 

zdraví. Proběhly hlavně hry na sounáležitost a kooperaci mezi žáky a základy první pomoci. 

Prevence  probíhá  v průběhu  celého  školního  roku.  Propagace  prevence  se  děje  na  škole 

prezentací na chodbách školy formou nástěnek.

Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické 

pracovníky školy,  pro veřejnost.  Je zpracován s ohledem na rozumové schopnosti  žáků 1. 

stupně. Protože většina dětí tráví hodně času u počítače a jiných informačních technologií, tak 

bychom se v tomto školním roce prioritně zaměřili na

- vliv informačních technologií na člověka a prevenci kyberšikany

- na prevenci sociálně patologických jevů – drogy, kouření, šikana

- výchovu ke zdravému životnímu stylu - Den zdraví

- vztahy mezi spolužáky

- omezení vulgárního vyjadřování v komunikaci

- pokračování spolupráce s PPP, SPC, Cassiopeou a jinými organizacemi

Činnosti, které jsou obsahem jednotlivých bodů, byly prováděny průběžně, byly zařazovány 

do učiva prvouky, přírodovědy, českého jazyka aj. Jsou součástí tematicky zaměřených dnů a 

projektů.

Sociální klima školy

Ve školním  roce  2019/2020  se  na  škole  nevyskytly  žádné  závažné  konflikty  týkající  se 

patologického chování žáků (hrubé útoky, krádeže, kouření, drogy, …), ojediněle se vyskytlo 

u  žáků  agresivní  chování.  Třídní  učitelky  řešily  drobnější  přestupky  proti  školnímu  řádu 

(zapomínání,  nevhodné  chování,  …)  se  žáky  většinou  domluvou,  v  několika  případech 

kázeňským opatřením. Pokud se přestupky opakovaly, byly řešeny i ve spolupráci s vedením 

školy, s rodiči a se školským poradenským zařízením (Pedagogicko-psychologická poradna, 
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Středisko  výchovné  péče  –  týkalo  se  žáků,  kteří  mají  diagnostikovanou  specifickou 

vývojovou poruchu chování). 

7.  ZÁJMOVÁ  ČINNOST,  SOUTĚŽE,  KURZY PRO  VEŘEJNOST 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

A. Akce 2018/2019

Září

19. 9. schůzka všech rodičů

20. 9. ukázka zvířat ze ZOO Hluboká nad Vltavou

25. 9. Jílovický pidimaraton

26. 9. focení tříd

Říjen

1. – 7. 10.  logická olympiáda

   2. 10. divadlo Bruncvík – Malé divadlo
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  4. 10. exkurze třídírna odpadů

25. 10. Drakiáda: projektový den 

31. 10. projekt AJ Halloween (účastní se žáci 3., 4., a 5. ročníku)

            Projekt Zdravý úsměv, zaměřený na předcházení zubnímu kazu a paradentóze pod   

záštitou Českého zeleného kříže, o.p.s. Uskutečňoval se celý školní rok.

            Listopad

            1. 11.Nedabylský šípek, poznávání podzimní přírod

             9. 11. Vítání občánků z Nedabyle

11. 11. svatomartinský průvod společně s MŠ Nová Ves

15. 11. divadlo Dělej a sdílej – Malé divadlo -4. a 5. ročník

15. 11. den otevřených dveří – prohlídka nové půdní vestavby

21. 11. ukázka zvířat ZOO Dvorec

23. 11. Zdravý úsměv – zubní prevence

28. 11. vyrábění adventních věnců

 39. 11. výtvarná dílna - výrobky pro vánoční jarmark
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            Prosinec

 1.12. zpívání u vánočního stromu 

  5. 12.  mikulášská nadílka

13. 12.   vánoční besídka pro seniory z obce Nedabyle

19. 12.  vánoční koncert skupiny ve spolupráci s ZŠ Olešnice Žestě 200

18. 12.  vánoční besídka a jarmark poprvé v Sokolovně v Nové Vsi

20. 12. Vánoce ve škole

Leden

9. 1. návštěva hvězdárny České Budějovice 4., 5. ročník

17. 1. Den zdraví – první pomoc, zdravá strava

22. 1. koncert České Budějovice 3. – 5. ročník

29. 1. matematická olympiáda – dva úspěšní řešitelé

29. 1. kurz výroby škapulířů

30. 1. výpis pololetní vysvědčení

31. 1.  pololetní prázdniny

Únor

 

18. 2. školní kolo recitační soutěže

18. 2. divadlo O vodníkovi z čertovky

20. 2. den otevřených dveří, Škola nanečisto aneb hraní na školu pro budoucí prvňáčky

25. 2. masopustní úterý – průvod masek po Nedabyli 

27. 2.  Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž

7. 2.  Dětský úsměv – zubní prevence

Březen

2. 3.  školní kolo pěvecké soutěže

3. 3.   Mlýnek v Mladém – soutěž v ČJ

5. 3.  divadelní představení V. Pirošuka
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    6. 3.   soutěž ČČK ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroje.

    11. 3. uzavření školy

           Duben

           Uzavření školy.

Květen 

            Uzavření školy 

            25. 5. otevření školy, vyučování bez akcí

           Červen

26. 6.  předávání vysvědčení

B. Kurzy pro rodiče a veřejnost

V rámci snahy o komunitní školu otevřenou obci i veřejnosti rokem pořádá škola kurzy pro 

rodiče i ostatní občany, jsou to kurzy většinou výtvarně a tvořivě zaměřeny, např. náramky…

               C. Smlouva o spolupráci 
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ZŠ Nedabyle je zapojena do projektu  Ovoce školám z důvodu podpory zdravého životního 

stylu žáků.

Dále odebíráme zdravé dotované výrobky Laktea – školní mléko, které si žáci v omezeném 

počtu a za nižší ceny mohou zakoupit.

D. Pravidelné a tradiční každoroční akce školy

Z důvodu uzavření školy se uskutečnily v tomto školním roce pouze některé.

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost

- Zpívání u vánočního stromu

- Vánoční besídka a vánoční jarmark                                     

- Vystoupení pro seniory

- Vítání občánků

Další akce:

- Drakiáda aneb slet draků nad Nedabylí

- Podzimní přírodovědný projekt Nedabylský šípek

- Pohádkový zápis

- Den Země – slavnostní zasazení stromu před školou

- Den matek

- Sportovní den

- Spaní ve škole

- Den dětí

- Nedabylské kukátko – malý divadelní festival

- Projektový pobytový týden s environmentální, vlastivědnou, přírodovědnou a 

turistickou náplní většinou na Šumavě, jednou za dva roky na Lipně spojený 

s výukou plavání

                    E. Soutěže

- soutěž knihoven Jihočeského kraje Lesy a příroda kolem nás- 

získali jsme 1., 2. i 3. místo v jedné kategorii

- soutěž sportovní Pidimaraton v ZŠ Jílovice             

- soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
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- soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek    

- soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé

- soutěž v anglickém jazyce

- soutěž přírodovědná Olešnický lístek v ZŠ Olešnice

- soutěž výtvarná Vrátecký Picaso 

- soutěž vlastivědná ZŠ Svatý Jan nad Malší

- školní kolo matematické soutěže Klokan

Další podrobné informace a fotodokumentaci k jednotlivým akcím najdete

na www.zsnedabyle.cz

F. Zájmová a mimoškolní činnost

Ve školním roce 2019/20 byly ve škole tyto zájmové útvary a nepovinné předměty:
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kroužek Vedoucí kroužku
Hudebně dramatický Mgr. P. Suchomelová
Hra na klavír V. Jiříčková
Hra na kytaru L. Hrdlička
Anglická konverzace M. Blažková
Anglický jazyk pro1. – 2. 
třídu

I. Čápová

Rybářský R. Kuboušek
Náboženství Mgr.D.Etler
Dovedné ruce Mgr. K. Talířová
Judo V. Sosnová
Magic the gathering D. Kolář
Florbal Cajkář



Zájmová mimoškolní činnost byla zajištěna z řad pedagogů školy, rodiči, studentkami 

konzervatoře nebo jinými příznivci školy.

8. KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla kontrola České školské inspekce. 

9. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ 

Odborová organizace 

Odborová organizace v ZŠ Nedabyle nepůsobí. 

Ředitelka  školy  tlumočí  zaměstnancům  školy  informace,  které  jsou  jí  poskytovány  na 

ředitelských poradách prostřednictvím členů ČMOS PŠ, popř. předává zaměstnancům další 

zprávy, které ČMOS PŠ rozesílá jednotlivým školám. 

Organizace zaměstnavatelů 

Vzhledem k tomu, že ZŠ poskytuje vzdělávání pouze pro žáky 1. – 5. ročníku, nespolupracuje 

škola s žádnými organizacemi zaměstnavatelů. 

Spolupráce s rodiči žáků 

Škola klade důraz na spolupráci a partnerské vztahy s rodiči žáků. Mnohé akce a projekty, 

které škola vymýšlí a realizuje, otevírají prostor pro vytváření dobrých vztahů na úrovni rodič 

– škola, rodič – učitel – žák. Při realizaci těchto akcí a projektů má škola možnost přibližovat 

a vysvětlovat rodičům i širší veřejnosti vlastní záměry, strategie i plány. Jsme si vědomi toho, 

že zapojování rodičů do činnosti  školy a vnímání odpovědnosti vede k tomu, že na dobré 

činnosti školy bude záležet všem žákům, rodičům i učitelům.  

Školská rada 

Založena ve školním roce 2005/2006. Školská rada je šestičlenná (viz bod 1.2), pravidelně je 

na schůzky zvána i ředitelka školy. 

10. ROZVOJOVÉ MEZINÁRODNÍ PROJEKTY A PROGRAMY

Neuskutečněny. 
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11. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

O hospodaření školy je zpracována zpráva o hospodaření.

12. SPOLUPRÁCE S OBECNÍM ÚŘADEM

Spolupráce s obecním úřadem Nedabyle a se zástupci zřizovatele ve školské radě je na dobré 

úrovni. Starosta obce Jan Vávra se účastní slavnostního zahájení a zakončení školního roku, 

zajímá se o chod školy. V tomto školním roce byly vyměněny plynové kotle a vystavěno nové 

dětské hřiště s mnoha herními prvky. Po loňské rozsáhlé přestavbě využíváme plně podkrovní 

třídy a novou sborovnu.

Školní družina byla vybavena novými hračkami. 

Díky vstřícnému přístupu a velké finanční dotaci obce Nedabyle se interiér i exteriér školy 

vylepšil i úroveň vnitřního vybavení je na velmi vysoké úrovni.

Výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 2. 10. 2019

Výroční zpráva byla projednána školskou radou dne ……………………. 

              

Vypracovala: Mgr. Magdalena Bíchová

     ředitelka školy 
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