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Základní škola Na Pohodu 

IČ: 042 95 480  

rezortní identifikátor (IZO): 691 008 370 

Právní forma: školská právnická osoba  

 

 

Dvorní 667/35 

696 18  Lužice 

 

Místo poskytování vzdělávání: 

Nám. B. Martinů 5 

695 01  Hodonín 

 

 

www.skolanapohodu.cz 

www.facebook.com/ZŠ-Na-Pohodu-1510703242480332 

info@skolanapohodu.cz  

 

 

Kaleidoskop, z. s. 

Dvorní 67/35 

696 18  Lužice 

IČ: 035 61 020  

statutární orgán: předsedkyně spolku Kaleidoskop, z. s. Mgr. Eva Drobečková  

 

 

Ředitelka Mgr. Hana Herůdková 

 

 

http://www.facebook.com/ZŠ-Na-Pohodu-1510703242480332
mailto:info@skolanapohodu.cz
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 Základní škola Na Pohodu poskytuje podle zápisu ve školském rejstříku obor vzdělání „základní škola“, 

kód 79-01-C/01.  

 

 

Je spolu s ředitelem jedním z orgánů školy, její členy jmenuje a odvolává zřizovatel.  

 

Členové:  Ing. Roman Drobeček, předseda 

Jiří Žíla 

Ing. Jaromír Herůdek 

 

 

Zřízena zřizovatelem ZŠ Na Pohodu na tříleté funkční období dne 24. 10. 2016. Volby byly vyhlášeny 

ředitelkou školy na den 13. 10. 2016. 

 

Členové:  Mgr. Eva Šabartová (zvolena pedagogickými pracovníky) 

Veronika Ábelová (zvolena zákonnými zástupci žáků) 

Jiří Žíla (jmenován zřizovatelem školy) 

 

 

ZŠ Na Pohodu je soukromá základní škola rodinného typu. Je první svého druhu na Hodonínsku. 

 

Svou koncepci zakládá a třech principech: 

 Učitel je pro žáky partner, který je doprovází na cestě poznávání. 

 Slovní hodnocení místo známek – sebehodnocení a názor pedagoga v průběhu celého roku. 

 Partnerství školy, žáků a zákonných zástupců. 

 

Škola zahájila svou činnost 1. září 2016 otevřením jedné třídy se sedmi žáky první a druhé třídy. Ve 

školním roce 2017/2018 přibylo do třídy 7 žáků první třídy. 
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 Škola provozuje svoji činnost v třípatrové budově, ve které sídlí a svou činnost provozují 

zároveň Středisko volného času Hodonín a Základní škola a praktická škola Hodonín. 

K dispozici je jedna třída, chodba a sociální zařízení. Pro školní rok 2018/2019 bude 

potřeba zajistit odpovídající prostory pro další rozšíření kapacity školy. 

 

 Ve výukové části jsou lavice uspořádané tak, aby vyhovovaly jak při skupinových, tak 

při individuálních činnostech, skříňky na osobní věci žáků, regály a police s výukovými 

pomůckami pro všestranný rozvoj žáků prvního a druhého ročníku. Část pomůcek je 

vyráběná rodiči. V odpočinkové části třídy je koberec s knihovnou, k dispozici jsou 

klávesy a drobné hudební nástroje. 

 

 Každý žák má možnost si své učebnice a sešity nechávat v osobní složce ve třídě.  

 

 Družina probíhá převážně venku, za špatného počasí ve stejné třídě jako vyučování. 

Žáci mají k dispozici jiné pomůcky a hry. V jarních měsících byl využíván přírodní 

prostor dětského městečka. 

 

 Pro uložení oblečení a přezůvek jsou k dispozici kovové uzamykatelné skříňky 

umístěné na chodbě u třídy. 

 

 Stravování je zajištěno v ZŠ Červené Domky, která je vzdálena cca 7 min. chůze. 

 

 V rámci vyučování je k dispozici vybavená tělocvična a venkovní zatravněný prostor 

v areálu školy. V blízkém okolí školy je les, který často využíváme k výuce prvouky. 

 

 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 měla ZŠ Na Pohodu dva zaměstnance na plný úvazek. Byla jím paní 

ředitelka a zároveň třídní učitelka, dále pak asistentka/ vychovatelka ve školní družině.  
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Na dohodu o provedení práce škola dále zaměstnávala učitelku, která učila pracovní a výtvarnou 

výchovu a zároveň vykonávala funkci vedoucí školní družiny, vychovatelku, administrativní pracovnici a 

uklízečku. 

 

 Ředitelka školy a třídní učitelka Mgr. Hana Herůdková splňuje předpoklady pro výkon 

funkce ředitele školy i učitelky prvního stupně dle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.  

 

 Asistentka a vychovatelka ve školní družině paní Eva Stávková má odbornou kvalifikaci 

pro uvedenou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb.  

 

 Vedoucí školní družiny a učitelka výtvarné a pracovní výchovy Mgr. Eva Drobečková 

má odbornou kvalifikaci pro uvedené činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb.  

 

 Vychovatelka Anežka Plintovičová má odbornou kvalifikaci pro uvedenou činnost dle 

zákona č. 563/2004 Sb.  

  

 

Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí a programů:  

 

Mgr. Hana Herůdková:    -     Problematika řešení chování žáků ZŠ (ZŠ Ratíškovice) 

-     Základní kurz – řešení školní šikany a kyberšikany I. (NIDV, Brno)  

- Respektovat a být respektován (SVČ Hodonín) 

- Prevence vyhoření – osobnostně sociální rozvoj pedagogů (SSŠ 

Hodonín) 

- Společné vzdělávání (SSŠ Brno) 

 

Mgr. Eva Drobečková: - Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde? (Balans, Břeclav) 

 - Respektovat a být respektován (CPR, Hodonín) 

 

Eva Stávková: - Respektovat a být respektován (CPR, Hodonín) 
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V roce 2017/2018 provozovala ZŠ Na Pohodu 1 třídu s třinácti žáky (7 žáků první třídy a 6 žáků druhé 

třídy). Šest žáků prvního ročníku prospělo s vyznamenáním. Rodiče jednoho žáka podali žádost o 

opakování prvního ročníku ze zdravotních důvodů. Jelikož měl žák absenci 324 hodin, bylo žádosti 

vyhověno. Tento žák přestoupil na jinou základní školu. 

Všichni žáci druhé třídy prospěli s vyznamenáním. 

 

 

Zápisy do první třídy proběhly ve dnech 7. a 8. dubna 2018. 

 

 počet podaných přihlášek celkem 17 

 počet odkladů školní docházky 3 

 počet přijatých žáků 12 

 

V průběhu měsíce srpna 2018 jsme přijali dalšího žáka do prvního ročníku.  

 

 

Prevence sociálně patologických jevů je zpracována ve Školní preventivní strategii, z níž vychází 

Minimální preventivní program pro školní rok 2017/2018. Vzhledem ke stejnému uspořádání vzdělávání 

žáků a stejné věkové skupině nebylo nutné měnit cíle zásadním způsobem oproti předchozímu školnímu 

roku. 

 

Jeho hlavními cíli pro první rok fungování školy bylo: 

- Společně se žáky nastavit a dbát na dodržování společných pravidel chování ve třídě. 

- Pomoci žákům vytvořit si mezi sebou funkční vztahy. 

- Udržovat příjemné klima třídy. 

- Dbát na vhodné sociální chování mimo školu. 

- Rozvíjet schopnost komunikace v rámci třídy, reflexe chování spolužáků i své, zvládání 

krizových interpersonálních situací. 

- Prohlubovat zodpovědnost za své chování. 

- Rozvíjet schopnost sebehodnocení. 

- Zdravý životní styl žáků, prohloubení zájmu o pohyb. 

- Ekologická výchova. 
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Školní preventivní program byl realizován podle minimálního preventivního programu a strategie 

prevence, která vychází z pokynů MŠMT ČR.  

Ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín jsme absolvovali program zaměřený 

na utváření vztahů ve třídě a prevenci patologických jevů. Pořádali jsme besedy s dětmi zaměřené na 

kyberšikanu. Každodenně mají žáci možnost se v ranním kruhu vyjádřit a řešit své případné problémy. 

Snažíme se vytvářet bezpečnou atmosféru a pozitivní klima ve třídě, vytváříme společně naše vnitřní 

pravidla chování a dbáme na jejich dodržování. Případné problémy řešíme na trojstranných schůzkách 

rodič – žák – učitel, kde si stanovíme cíle na příští období a asi po dvou měsících vyhodnocujeme, co 

se podařilo a na čem je třeba ještě pracovat.  

Hodnocení výsledků práce máme ve škole nastaveno tak, aby zajišťovalo bezpečné prostředí pro učení 

– slovní hodnocení, sebehodnocení, hodnocení bez srovnávání žáků, bez soutěžení, zkoušení a 

testování. Ke zjišťování výsledků učení mohou být používány pracovní listy, které nás informují o 

individuální úspěšnosti, osobních zlepšení a vytipování oblastí, na které je třeba se ještě více zaměřit. 

To významně přispívá k prevenci a snižování patologických jevů v prostředí školy. 

V průběhu roku jsme se věnovali tématům zdravého životního stylu, péči o zdraví a první pomoci. 

Častým pobytem dětí venku, ať už na hřištích nebo v přírodě, jsme prohlubovali zájem žáků o pohyb a 

mohli jsme se věnovat ekologickým tématům přímo v reálném prostředí.  

Organizovali jsme akce ve spolupráci s rodiči. Vařili jsme menu o více chodech na ohni a seznamovali 

se s rodinami budoucích prvňáčků při společných hrách, sportovních aktivitách a táboráku.  

 

 

 První aktivitou školy bylo zahájení 2. školního roku dne 4. 9. 2017, kdy byli do původní 

třídy přivítáni noví spolužáci. 

 

 25. 4. 2018 byla přidána prezentace ZŠ Na Pohodu na zvukovém informačním panelu 

městského informačního systému města Hodonín. 

 

 Od 1. 5. 2018 má ZŠ Na Pohodu pronajatý nový prostor ve stejném areálu. Jedná se o 

celé 3. NP, kde po menších úpravách vznikly tři třídy a další zázemí pro fungování školy. 

  

 Dne 6. 6. 2018 získala ZŠ Na Pohodu 1. místo v soutěži školních webů sCOOL web 

2018 společnosti EDUin, v kategorii A – ZŠ neúplně organizované. 
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 Průběžnou aktivitou je sběr papíru. ZŠ získala v hodnocení společnosti Tespra Hodonín 

s. r. o. 1. místo ve sběru papíru v přepočtu na jednoho žáka. 

 

 V průběhu prázdnin dál probíhaly administrativní i přípravné práce na novém prostoru. 

Zvláště pak v srpnu, kdy byly nové třídy, za pomoci rodičů žáků, připraveny k užívání 

pro nový školní rok.  

 

 15. 9. Návštěva ekocentra  - téma Les 

 22. 9. Podzimní slavnost – poznávání přírodnin, tvoření v barvách podzimu 

 5. 10. Exkurze do závodu Sonnentor – prohlídka výroby čajů, výroba vlastního čaje 

 12. 10. Návštěva knihovny – pravidla chování a půjčování knih 

 13. 10. Dny zdraví v ekocentru – třídění odpadu, léčivé byliny, ochutnávka zdravých 

potravin 

 9. 11. Prohlídka zubní laboratoře – ukázka práce zubních techniků, důležitost zubní 

hygieny 

 24. 11. Program Vesmír v ekocentru 

 7. 12. Vánoční dílny v ekocentru – výroba vánoční hvězdy a přáníčka 

 21. 12. Vítání slunovratu – vyprávění o zimě, výroba anděla 

 22. 12. Vánoční besídka – zpěv koled, rozdávání dárků, hry 

 11. 1. Knihovna – „Pirátská výprava“ – představení knihy 

 24. 1. Návštěva Galerie výtvarného umění v Hodoníně – program Ornament 

 31. 1. Slavnostní předávání vysvědčení 

 15. 2.  Program Veselé zoubky – správná ústní hygiena 

 23. 2. Beseda se spisovatelkou Danielou Krolupperovou – Jak vzniká kniha 

 2. 3. Výprava na zamrzlý rybník – bruslení, hledání stop zvířat 

 2. 3. Ekocentrum – program Život motýlů 

 7. 3. Ukázka techniky a činnosti záchranných složek – simulované zásahy, ukázky 

záchrany osob a práce služebních psů 

 14. 3. Vodící pes – výcvik a práce vodícího psa, pomůcky pro nevidomé, život 

s hendikepem  

 21. 3. Muzeum Hodonín – velikonoční tradice, výroba Moreny 

 22. 3. Vítání jara  

 13. 4. Filmové představení Planeta Česko 

 19. 4. Návštěva stavební spořitelny – důležitost finanční gramotnosti 

 26. 4. Návštěva galerie – program O bylinkách 
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 3. 5. Dravci – program zaměřený na život dravců a jejich ochranu 

 10. 5. Návštěva knihovny – dramatizace příběhu 

 24. 5. ZOO Hodonín – program U nás na statku 

 30. 5. Výlet do Brna – návštěva muzea – Fauna Moravy; hvězdárna – program 

Astronaut 

 1. 6. Oslava MDD – karneval, tanec, úkoly v přírodě 

 7. 6. Knížka pro prvňáčka – Pasování na čtenáře, vystoupení žáků naší školy 

 14. 6. Pirátská plavba po řece Moravě – hledání pokladu 

 22. 6. Návštěva ekocentra – Les v létě 

 28. 6. Relaxace s hudbou – hra na netradiční hudební nástroje 

 29. 6. Oslava konce školního roku – předávání vysvědčení 

 Děti – naše budoucnost: Rozhovor s ředitelkou školy v 17. čísle časopisu Eniologie 

člověka 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 byl pořádán kroužek Předškoláček pro zájemce o zápis do ZŠ Na Pohodu. 

Průběžně se zúčastnilo 20 dětí s rodiči. 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhla ve škole kontrola České školní inspekce. 

 

Rada školské právnické osoby Základní škola Na Pohodu schválila podle § 132 odst. 1 písm. d) 

školského zákona na svém 6. zasedání ze dne 5. června 2018 účetní závěrku Základní školy Na Pohodu 

za rok 2017, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2017.  

 

 Úhrn aktiv a pasiv    571.228,45 Kč 

 Náklady    968.829,95 Kč 

 Výnosy 1.021.912,00 Kč 

 Výsledek hospodaření      53.082,05 Kč 
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Ve školním roce 2017/2018 škola pokračovala v projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol ve 

spolupráci se Státním intervenčním fondem, které umožnily žákům nabídnout mléčné výrobky, ovoce 

a zeleninu zdarma. 

 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V rámci tohoto projektu probíhaly v době školní družiny během 

obou pololetí školního roku Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Paní učitelka se 

zúčastnila kurzu Respektovat a být respektován v rámci  šablony Vzdělávání pedagogických pracovníků 

ZŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin. 

 

Dále se škola zúčastnila programu Podpora zabezpečení mateřských škola a základních škol tvořených 

třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti. Získala tak částku 40.000,- Kč na kamerový systém při vstupu 

do prostor, kde se nachází třída. Cílem bylo vyrovnat úroveň zabezpečení školy na základní úroveň 

zabezpečení dle Minimálního standardu zabezpečení.     

 

 

Ve školním roce 2017/2018 nespolupracovala škola s žádnými organizacemi ani dalšími partnery.  

 

 

Výroční zprávu zpracovala: 

Mgr. Hana Herůdková 

 

V Lužicích dne 9. 10. 2018 

 


