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NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A 
PRÁVNÍ FORMA ŠKOLY

Základní škola Na Pohodu
IČ: 042 95 480 
rezortní identifikátor (IZO): 691 008 370
Právní forma: školská právnická osoba 

SÍDLO ŠKOLY

Dvorní 667/35
696 18  Lužice

Místo poskytování vzdělávání:
Nám. B. Martinů 5a
695 01  Hodonín

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

www.skolanapohodu.cz
www.facebook.com/ZŠ-Na-Poho-
du-1510703242480332
info@skolanapohodu.cz 

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Kaleidoskop, z. s.
Dvorní 67/35
696 18  Lužice
IČ: 035 61 020 
statutární orgán: Mgr. Eva Drobečková, 
předsedkyně spolku Kaleidoskop, z. s.  

VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Hana Herůdková - ředitelka, 
do funkce jmenovaná dne 27. 3. 2015

OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

 Základní škola Na Pohodu poskytuje 
podle zápisu ve školském rejstříku obor vzdě-
lání „základní škola“, kód 79-01-C/01.

RADA ŠKOLSKÉ PRÁVNICKÉ 
OSOBY

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

Členové: 
 Ing. Roman Drobeček, předseda
 Jiří Žíla
 Ing. Jaromír Herůdek

ŠKOLSKÁ RADA

 Je 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
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 ZŠ Na Pohodu je soukromá základní škola rodinného typu. Je první svého druhu na Ho-
donínsku.

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 prvního a 
druhého ročníku. 
 
 Ve školním roce 2017/2018 přibylo do třídy 7 žáků prvního ročníku.
 
 Ve třetím školním roce 2018/2019 byla otevřena nová třída prvního ročníku se třinácti 
žáky, do které v průběhu roku jedna žačka přibyla, zároveň školu začaly navštěvovat dvě žačky 
čtvrtého ročníku.
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MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

  Škola provozuje svoji činnost nově ve třetím patře budovy, ve které zároveň sídlí Klub 
důchodců a v prvním NP je provozována školní jídelna. K dispozici jsou tři učebny, sociální za-
řízení a dva menší prostory užívané jako kancelář ředitelky a místnost pro pedagogy.

 Ve třídách jsou lavice ve výukové části uspořádané tak, aby vyhovovaly jak při skupino-
vých, tak při individuálních činnostech, regály a police s výukovými pomůckami pro všestran-
ný rozvoj žáků prvního stupně. Část pomůcek je vyráběná rodiči. V odpočinkové části třídy je 
koberec s knihovnou, v jedné třídě jsou k dispozici klávesy a drobné hudební nástroje. Zde 
také probíhá výuka hudební výchovy pro obě třídy.

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

 Pro družinu je k dispozici samostatná třída ve 3. NP budovy, kde 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.

  Družina probíhá převážně venku, za špatného počasí v původní třídě školy, kde zůstalo 
vybavení z minulých let. Žáci mají k dispozici knihy, učební pomůcky, společenské hry a sta-
vebnice. 

  Pro uložení oblečení a přezůvek je k dispozici samostatná šatna v přízemí budovy. Je 
vybavena lavicemi pro uložení obuvi a háčky pro každého žáka.

  Stravování je zajištěno v ZŠ Hodonín, UČervených domků, která je vzdálena cca 7 min. 
chůze.

  V rámci vyučování je k dispozici vybavená tělocvična a venkovní zatravněný prostor        
v areálu školy. Žáci navštívili atletický areál v ZŠ Červené Domky. V blízkém okolí školy je les, 
který často využíváme k výuce prvouky.
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ZAMĚSTNANCI
 
 Ve školním roce 2018/2019 měla ZŠ Na Pohodu tři pedagogické pracovníky na plný úva-
zek. Byla jím paní ředitelka a zároveň třídní učitelka první třídy (1. ročník), učitelka druhé třídy 
(2., 3. a 4. ročník) a asistentka a vychovatelka ve školní družině. V průběhu roku pak přibyla 
administrativní pracovnice.
 Na dohodu o provedení práce škola dále zaměstnávala paní učitelku, která učila pracov-
ní a výtvarnou výchovu a vedla kroužek angličtiny, externí vychovatelku ve školní družině, paní 
na nepedagogický dohled nad žáky před začátkem vyučování a paní na úklid.

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY

 - Ředitelka školy a třídní učitelka první třídy Mgr. Hana Herůdková   
- Učitelka druhé třídy Mgr. Jana Kosová
- Asistentka a vychovatelka ve školní družině paní Eva Stávková, DiS 
- Učitelka výtvarné a pracovní výchovy Ing. Marie Liferenková (dohoda o provedení  
   práce)
- Vychovatelka Bc. Anežka Plintovičová (dohoda o provedení práce) 
- Ranní dohled Dita Stávková (dohoda o provedení práce)
- Administrativa a úklid Martina Svobodová

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

 Ve školním roce 2018/2019 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích 
akcí a programů: 

Mgr. Hana Herůdková:    
- Leadership a tvorba  podporujícího a pozitivního klimatu (SSŠ, Brno)
- Efektivní komunikace aneb jak se domluvit (SSŠ, Hodonín) 
- Základy mentorských dovedností (SSŠ, Brno)
- Hospitace v praxi ředitele školy (SSŠ, Brno)
- Konference malotřídek (Lipka, Brno)
- Učitel a jeho spolupráce s rodiči (SSŠ, Hodonín)

Mgr. Jana Kosová: 
- Metody výuky pravopisu vyjmenovaných a příbuzných slov (SSŠ, 
- Školní metodik prevence na škole (SSŠ, Břeclav)
- Obtížné rozhovory (SSŠ,Břeclav)
- Úvod do Hejného metody v matematice na 1. stupni ZŠ (H-mat, Brno)
- Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ (H-mat, Brno)

Eva Stávková, DiS:  
- Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce (SSS, Brno)
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ŽÁCI A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

 V roce 2018/2019 provozovala ZŠ Na Pohodu 2 třídy 1. stupně. 

 První třída – 1. ročník začínala s třinácti žáky, v listopadu přibyla další žákyně. Všichni 
žáci prvního ročníku prospěli s vyznamenáním. 

 Druhá třída – 2. ročník se šesti žáky, 3. ročník s osmi a 4. ročník se dvěma žáky.  
Před koncem prvního pololetí podali žádost o přestup na jinou školu rodiče žákyně třetí-
ho ročníku. Následně jsme přijali žákyni 5. ročníku do individuálního vzdělávání, která byla           
po přijímacích zkouškách přijata na víceleté gymnázium. Ve druhé třídě prospělo 11 žáků s 
vyznamenáním a jedna žákyně třetího ročníku neprospěla.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 Zápisy do první třídy proběhly dne 5. a 9. dubna 2019. Zúčastnilo se 17 dětí, 13 bylo 
přijato, 4 děti dostaly odklad školní docházky.
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ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 Prevence sociálně patologických jevů je zpracována ve Školní preventivní strategii,           
z níž vychází Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019. Vzhledem ke stejnému 
uspořádání vzdělávání žáků a stejné věkové skupině nebylo nutné měnit cíle zásadním způso-
bem oproti předchozímu školnímu roku.

 Jeho hlavními cíli 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.
- Prohlubovat v žácích povědomí o možném riziku kyberšikany.

VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ROK 
2018/2019 

 Školní preventivní program byl realizován podle minimálního preventivního programu 
a strategie prevence, která vychází z pokynů MŠMT ČR.  
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 společ-
ně 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 pro-
středí pro učení – slovní hodnocení, sebehodnocení, hodnocení bez srovnávání žáků, bez sou-
těžení, 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. 
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 Škola navázala bližší spolupráci s místním Domovem seniorů, pro které žáci připravují 
pěvecká a recitační vystoupení. Díky tomu mají možnost se blíže seznámit s životem a potře-
bami seniorů.
 
 V průběhu roku jsme se věnovali tématům zdravého životního stylu, péči o zdraví a prv-
ní pomoci. Častým pobytem žáků venku, ať už na hřištích nebo v přírodě, jsme prohlubovali 
zájem žáků o pohyb a mohli se věnovat ekologickým tématům přímo v reálném prostředí. 
 
 Ve třídách jsou místa určená k třídění odpadu – papír, plast. Škola zároveň dvakrát         
do roka pořádá sběr papíru. Žáci navštívili programy na podporu občanské zodpovědnosti – 
první pomoc v běžném životě.
 
 Organizovali jsme akce ve spolupráci s rodiči. Konala se Slavnost padajícího listí, Vá-
noční tvoření s rodiči a seznamovali se s rodinami budoucích prvňáčků při společných hrách, 
sportovních aktivitách a táboráku.

12



13

AKTIVITY
ŠKOLY



AKTIVITY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 První aktivitou školy bylo zahájení 3. školního roku dne 3. 9. 2018 a představení nových 
prostor, do kterých se škola během prázdnin stěhovala.
  
 V průběhu celého školního roku probíhal projekt Zvířata kontinentů, během něhož děti 
představovaly své prezentace o zvířatech z jednotlivých světadílů.

 Důležitou aktivitou byla celotýdenní akce k výročí vzniku Československé republiky, kde 
žáci v tvořivých dílnách  pracovali  se   státními  symboly,  byl  jim objasněn pojem 28. října, 
vyráběli a ochutnali masarykovo cukroví a shlédli díl z cyklu Dějiny udatného českého národa 
- Vznik Československa.
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 Poprvé se ve škole konala Noc s Andersenem. Žáci tvořili výtvarná díla na témata  an-
dersenových pohádek, hráli hry a luštili hlavolamy a nocovali ve třídách.
 
 Průběžnou aktivitou byl sběr papíru. ZŠ získala v hodnocení společnosti Tespra Hodonín 
s. r. o. 1. místo ve sběru papíru v přepočtu na jednoho žáka.

 Už tradičně děti navštěvují ekocentrum a ZOO Hodonín. Témata se týkala probíhajícího 
projektu – Co žije v lese, Zvířata kontinentů, Vodní živočichové, Poznávání jednotlivých konti-
nentů, Zvířata v zimě, Lesní zvěř a ochrana přírody.
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 Žáci prvního ročníku se každoročně zapojují do akce hodonínské knihovny – Jsem       
čtenář, kde se dozví všechno o knihovně a půjčování knih a která je zakončena programem 
Pasováním na čtenáře. Starší ročníky se zúčastnily programů knihovny: Iwona Chmielewska – 
Klopot; Seznámení s autorkou – Ester Stará; Ester Stará – Největší přání.

 Navštěvovali také Galerii výtvarného umění Hodonín a absolvovali vánoční dílny v sále 
Evropa. Před Velikonocemi proběhly ve škole barevné dny a žáci se zúčastnili tvořivých dílen 
v ekocentru.

 V průběhu roku proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny, vítání jednotlivých ročních ob-
dobí, Mikuláš ve škole, masopust, pozorování ptáků v přírodě a den zvířat, kdy si žáci směli 
přivést své mazlíčky. Ve škole nás navštívila paní veterinářka, která žákům předvedla vyšetření 
psa a kočky.

 
 Také jsme navštívili hasičskou stanici a trénovali první pomoc při simulované dopravní 
nehodě v hodonínské nemocnici.

 Z kulturních akcí měly děti možnost shlédnout filmovou pohádku Čertí brko, baletní 
vystoupení žáků ZUŠ Hodonín a divadelní představení Jak bylo, když nebylo.

 Žáci absolvovali program 1. pomoc, Veselé zoubky a Čisté ruce - o důležitosti hygie-
ny rukou. Se životem Slovanů jsme se seznámili v programu Velkomoravská říše a zahráli si          
na netradiční hudební nástroje.
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 Rodiče nás navštívili při Slavnostech padajícího listí, adventním odpoledni, netradičních 
třídních schůzkách a při setkání s rodiči budoucích prvňáčků.

 Den dětí jsme oslavili na sportovních stanovištích v přírodě a celoroční projekt o zvířa-
tech vyvrcholil výletem do ZOO Lešná. Děti si také mohly vyzkoušet společnou přípravu jídla 
pro celou třídu, které předcházel průzkum cen potravin v místním obchodě a posléze nákup 
surovin za určený finanční obnos.

 Žáci se zúčastnili soutěže Masarykova muzea Čarovné barvy země. Byli pozváni na vy-
hodnocení výsledků soutěže a strávili den Slovanském hradišti v Mikulčicích, kde se seznámili 
s archeologickým výzkumem.
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MÉDIA

 Ve školním roce 2018/2019 se škola neprezentovala v žádných médiích.

KROUŽKY
 
 Ve školním roce 2018/2019 byl pořádán kroužek Předškoláček pro zájemce o zápis        
do ZŠ Na Pohodu. Průběžně se zúčastnilo 20 rodin.
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HOSPODAŘENÍ
ŠKOLY



 Rada školské právnické osoby Základní škola Na Pohodu schválila podle § 132 odst. 1 
písm. d) školského zákona na svém 8. zasedání ze dne 24. června 2019 účetní závěrku Základní 
školy Na Pohodu za rok 2018, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2018. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Celkové příjmy        3.172.142 Kč

  A) Dotace provozní kraje   2.229.357 Kč
  B) Školné                             802.000 Kč
  C) Dotace šablony                                     88.779 Kč
  D) Dotace ÚP                                    33.500 Kč
  E) Dary                                        1.500 Kč
  F) Ostatní příjmy                                     17.006 Kč

Celkové výdaje     3.007.910 Kč

 A) Materiálové náklady vč. energií   472.905 Kč
 B) Nákup služeb      368.635 Kč
 C) Mzdové a ostatní osobní náklady 2.146.811 Kč
 D) Ostatní náklady       19.559 Kč
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

 Ve školním roce 2018/2019 nebyla škola zapojena do žádného programu.

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ

 Ve školním roce 2018/2019 škola pokračovala v projektu Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. V rámci tohoto projektu probíhal bě-
hem obou pololetí školního roku Klub zábavné logiky a deskových her a Čtenářský klub. Paní 
ředitelka i paní učitelka druhé třídy navštívily čtyři základní školy v rámci Sdílení zkušeností 
pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

 Škola byla dále zapojena do projektů Mléko do škol a Ovoce do škol. Oba jsou finan-
covány Státním zemědělským intervenčním fondem. Žáci tak v pravidelných dvoutýdenních 
intervalech dostávají mléčné výrobky a ovoce.

SPOLUPRÁCE S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ

 Ve školním roce 2018/2019 nespolupracovala škola s žádnými odborovými organizace-
mi ani organizacemi zaměstnavatelů.

Výroční zprávu zpracovala:
Mgr. Hana Herůdková

V Lužicích dne 30. 09. 2019
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