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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název: Základní škola a mateřská škola Svratouch 

 Sídlo: Svratouch 237, 539 42 

Zřizovatel: Obec Svratouch  

Právní forma: příspěvková organizace 

Ředitelka: Mgr. Iveta Navrátilová  

Počet tříd: ZŠ -3 , MŠ-2 

Kapacita ZŠ: 60   MŠ: 40   ŠD: 25 

E-mail: skola@svratouch.cz 

Webové stránky: skola.svratouch.cz 

 

Stručná charakteristika zařízení: 

Tato škola funguje ve Svratouchu jako jediné školní zařízení, které integruje mateřskou a 

základní školu se školní družinou pod názvem Základní škola a mateřská škola Svratouch. 

Škola je v právní subjektivitě. Zřizovatelem školy je obec Svratouch. 

Škola má k dispozici v 1. patře školní budovy 3 učebny, v jedné z nich je umístěna  učebna 

didaktické techniky, která je vybavena 10 počítači pro žáky, jedním pro učitele a interaktivní 

tabulí. Učebna 2. třídy je také vybavena interaktivní tabulí, tato učebna slouží v odpoledních 

hodinách jako ŠD. ( vybavena kobercem , pracovní stoly, hračky, stavebnice, …) Učebna      

1. třídy je také vybavena interaktivní tabulí. Najdeme zde také relaxační místnost, která slouží 

i jako kulturní místo. Školní jídelna slouží celému zařízení (ZŠ i MŠ), je moderně vybavená a 

má skladové zázemí, které odpovídá hygienickým požadavkům, které jsou velmi náročné. ŠJ 

využívá konvektomat. Zaměstnanci jídelny mají šatny a vedoucí stravování vlastní kancelář. 

 

Údržba a opravy školy 

O prázdninách byly vymalovány všechny třídy v 1. patře - učebny 

 Byly provedeny drobné opravy. (sklepní prostor, vymalování kuchyně). Průběžně probíhá 

údržba trávníku a zahrady.   

Školní budova je vytápěna vlastním plynovým kotlem.  

 

 

 

 

 



2. PEDAGOGICKÁ ČÁST – VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE 

V letošním školním roce navštěvovalo školu 42 žáků. Škola je organizovaná jako 

trojtřídní.  

1. třída:1. ročník 

2. třída: 2.-3.ročník 

3. třída: 4.-5.ročník 

Tento systém zaručuje všem dětem kvalitní výuku a pedagogové se jim mohou dostatečně 

věnovat. 

V 1.až 5. ročníku se vyučovalo podle ŠVP-Školní vzdělávací program Základní školy a 

mateřské školy Svratouch   

      Ve 3. ,4. a 5.ročníku se vyučuje anglický jazyk. 

                                                                     

 

      Kroužky: Hra na sopránovou zobcovou flétnu 

                      Tvořivá dílna 

                      Taneční kroužek 

                      Klub zábavné logiky a deskových her 

                      Čtenářský klub 

 

 

 
Stav počtu žáků ve školním roce 2019-2020 

 

1.třída          1.ročník                      9  žáků                                 celkem: 9  žáků 

 

2.třída 

                     2.ročník                       9  žáků                                 celkem 17 žáků 

                     3.ročník                        8 žáků                                  

                     

 

3.třída          4.ročník                         8   žáků   

                     5.ročník                          8  žáků                               celkem: 16 žáků 

                                         

                                                                         

 

K zápisu do 1. třídy přišlo 10 žáků. 4 žáci mají odklad. Přijmuli jsme 6 žáků a jedna žákyně se 

přistěhovala během prázdnin do 2. třídy 

8 žáků odchází na 2. stupeň Základní školy a mateřské školy ve Svratce.  

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Ředitelka: Mgr.Bc. Iveta Navrátilová 

Učitelky ZŠ: Mgr. Zuzana Jančíková  

                     Mgr. Blanka Smoleková 

                      Mgr. Růžena Špalková  

                     Mgr. Monika Vodičková 

Vedoucí učitelka MŠ: Dana Myšková 

Učitelky MŠ: Ivana Tichá 

                      Martina Tichá 

                      Renata Buchtová 



 

                           

Školní asistentka v MŠ:  Marie Dvořáčková  

                 

Vychovatelky ŠD: Martina Tichá                            

 

Provozní zaměstnanci: 

Vedoucí stravování:  Radka Sáblíková 

Účetní:  Radka Sáblíková 

Hlavní kuchařka: Ludmila Nádvorníková 

Kuchařka: Petra Voldánová 

Školnice: Monika Zháňalová 

Uklizečky: Monika Zháňalová 

                   Stanislava Paseková 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 Nejčastěji je při vzdělávání využívána nabídka NIDV (Národní institut pro další vzdělávání) 

a CCV (Centrum celoživotního vzdělávání).  

 

Zaměstnanci ŠJ – nové trendy v moderním  

  

Škola úzce spolupracuje se Základní školou a mateřskou školou ve Svratce, kam odcházejí 

naši žáci na 2. stupeň. 

Snažíme se koordinovat učební plány a snažíme se o návaznost. Zvláštní péče se věnuje výuce 

cizího jazyka. 

 

Žádné větší kázeňské přestupky se v tomto roce nevyskytly. Prostředí malotřídní školy 

umožňuje individuální přístup k jednotlivým žákům, veškeré problémy se řeší ve spolupráci 

s rodiči. 

 

Pravidelně se organizují rodičovské schůzky. Rodiče mohou docházet do školy každý týden 

v konzultačních hodinách. 

 

Škola pracuje podle celoročního plánu, v němž jsou zařazovány kulturní, sportovní i 

výchovně vzdělávací akce. 

 

 Škola byla uzavřena dle platných vládních nařízení a žáci byli vzděláváni distanční formou. 

 

Projekty 

Šablony II _ Učení hrou 2 

 

 

Školská rada 

 

Školská rada se schází ke svým schůzkám dle potřeby, nejméně 2x ročně. 

předseda školské rady:     Jana Kaštánková 

členové rady:                   Pokorná Radka 

        Mgr. Zuzana Jančíková 



     a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování, 

     b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

     c) schvaluje školní řád 

     d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

     e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 

     f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 

     g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce, 

     h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy. 

 

 

 

Kontrolní činnost 

 

Žádná 

 

 

Přehled činností 

 

Plán akcí byl v letošním školním roce minimální z důvodu protiepidemických opatření.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2019 

Příloha 1: Závěrečný účet za rok 2020 

Příloha 2: Rozpis dotací k 31.12.2020 

Příloha 3: Finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem 

Příloha 4: Výroční zpráva MŠ 

 

 

 

Vypracovala:  Mgr.Bc. Iveta Navrátilová, ředitelka školy 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


