
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 (do funkce jmenovaná dne 27. 3. 2015)  

 

 

http://www.facebook.com/ZŠ-Na-Pohodu-1510703242480332
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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. Další 

třídy budou otevírány postupně.  

 

 

 

 



 

 

 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 máme jednu třídu, chodbu a sociální zařízení. S tímto prostorem 

si škola vystačí i ve školním roce 2017/2018. Před užíváním prošla třída rekonstrukcí, 

která zahrnovala výměnu podlahové krytiny a výmalbu.  

 

 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. 

 

 Pro uložení oblečení a přezůvek je k dispozici prostorná skříň umístěná 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. 

 

 

 

 

V prvním roce fungování měla ZŠ Na Pohodu jednoho zaměstnance na plný úvazek. Byla jím paní 

ředitelka a zároveň třídní učitelka.  

 

Na dohodu o provedení práce škola dále zaměstnávala výtvarnici, která učila pracovní a výtvarnou 

výchovu, vedoucí družiny, dva vychovatele, 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.  

 

 Výtvarnice Zuzana Zimková má odbornou kvalifikaci pro uvedenou činnost dle zákona 

č. 563/2004 Sb.  

 

 Vedoucí školní družiny Mgr. Eva Drobečková má odbornou kvalifikaci pro uvedené 

činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb.  

 

 Vychovatelé Mgr. Štěpán Prokop a Anežka Plintovičová mají odbornou kvalifikaci pro 

uvedenou činnost dle zákona č. 563/2004 Sb.  

  

 

Ve školním roce 2016/2017 se pedagogičtí pracovníci zúčastnili těchto vzdělávacích akcí a programů:  

 

Mgr. Hana Herůdková:   - Kvalifikační kurz pro ředitele škol a školských zařízení (NIDV, Brno)  

- Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zkrácený kurz (RWTC, 

Brno) 

    - Aktuální otázky v řízení malotřídních základních škol (NIDV, Brno) 

- Zásady a postupy podpory a provázení osob v krizových životních 

situacích (asociace nemocničních kaplanů, Lužice) 

 

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

 - Práce s krásnou literaturou v praxi (SSŠ, Hodonín) 

 - Čtením a psaním ke kritickému myšlení – zkrácený kurz (RWTC, 

Brno) 

 - Jak nastavovat hranice dětem i rodičům ( SSŠ, Hodonín) 

 

 

 

V roce 2016/17 provozovala ZŠ Na Pohodu 1 třídu se sedmi žáky (5 prvňáčků, 2 druhačky). Všichni 

žáci první třídy prospěli s vyznamenáním. Žákyně druhé třídy nezvládly učivo matematiky formou 

metody prof. Hejného, proto nepostoupily do vyššího ročníku. Důvodem tohoto byla jiná forma výuky 

matematiky na předchozích školách, nebylo tedy možné navázat na učivo druhé třídy. 



 

Na konci školního roku přestoupila na jinou školu a tím ukončila vzdělávání v ZŠ Na Pohodu žákyně 

prvního ročníku. 

  

 

Zápisy do první třídy proběhly ve dnech 7. a 8. dubna 2016. 

 

 počet podaných přihlášek 

celkem 

9 

 počet rodin u zápisu 9 

 počet odkladů školní docházky 1 

 počet přijatých žáků 7 

 

 

 

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

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017. 

 

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. 

 

 



 

 

 

 První významnou aktivitou školy bylo zahájení provozu v 1. školní den, kdy byla 

jednak oficiálně otevřena ZŠ Na Pohodu a také přivítala své první žáky. Žákům byla 

oficiálně předána třída, kterou pro ně jejich rodiče pomáhali rekonstruovat. 

 

 Mezi pravidelné aktivity patří návštěva Ekocentra a Zoologické zahrady Hodonín, kde 

děti navštěvují výukové a zážitkové programy. 

 

 Mezi základní výukové pilíře patří střídání ročních období. Jejich přechody prožívají 

děti při tzv. rituálech, které jsou připravovány pro navození atmosféry nadcházejícího 

a rozloučení se s minulým ročním obdobím. 

 

 V rámci školní filosofie, klademe také důraz na společné aktivity s rodiči. Jednou 

z prvních bylo vaření guláše v kotlíku. Hlavní myšlenkou bylo seznámení rodičů 

navzájem, prohloubení vztahů a spolupráce v rámci rodiny i celého kolektivu. 

 

 Advent jsme přivítali v rámci výuky tvorbou adventních svící. Dalšími akcemi bylo 

společné zdobení Vánočního stromku, žáci absolvovali adventní dílny v Hodonínském 

muzeu a proběhlo zdobení perníků jako další společná akce s rodiči a navštívili kino, 

kde se promítal film Anděl Páně 2. Adventní období jsme završili rituálem Zimní 

slunovrat. 

 

 V rámci ekologické výchovy navštívili žáci firmu na zpracování odpadů Tespra 

Hodonín a absolvovali jejich výukový program. 

 

 Na jaře otevírala ZŠ Na Pohodu první Hodonínskou Semínkovnu. Žáci si pro tuto 

příležitost připravili hudební představení. 

 

 Pro veliký úspěch toto představení žáci odprezentovali ještě jednou v rámci 

vyvrcholení celoroční akce městské knihovny Už jsi čtenář, které se účastnili – 

Pasování na čtenáře. 

 

 Na školní výlet jela třída do Brna do divadla Radost, kde shlédli představení Tři čuníci 

nezbedníci. 

 



 

 Školní rok byl zakončen Benefiční besídkou, kterou škola pořádala pro sehnání peněz 

na nákup kláves. Žáci si pro tuto příležitost nacvičili hru Řepa, a přichystali hudební 

program, součástí byla tichá i veřejná aukce. 

 

 8. 9. Zahájení projektu „Už jsem čtenář“ v městské knihovně Hodonín 

 12. 9. Návštěvy výstavy minerálů 

 22. 9. Program „Skřítkové a zvířata“ v ZOO Hodonín 

 26. 9. Loutkové divadlo v angličtině 

 27. 9. Ukázka výcviku záchranářského psa 

 29. 9. Výukový program „Co ukrývá les?“ v Ekocentru Důbrava 

 13.10. „Poznávání všemi smysly“ v rámci dnů zdraví 

 1. 11. Autorské čtení knihy Lesní příběhy s vílou Lilou paní Ivy Matyášové 

 10. 11. Prohlídka galerie a program „Galerie do kapsy“ 

 24. 11. Návštěva knihovny – práce s knihou 

 1. 12. Vánoční dílny Ekocentrum – vytváření z přírodnin 

 15. 12. Vánoční dílny v muzeu a výstava Betlémů 

 22. 12. Vánoční besídka – zpěv koled, vánoční zvyky 

 

 9. 1. Rituál přání 

 19. 1. Zdravotnické školení pro děti – výuka první pomoci 

 27. 1. Netradiční hudební nástroje – historie a hra 

 16. 2. Program v knihovně – Ukládání knih 

 3. 3. Angličtina s rodilým mluvčím – Book about me 

 8. 3. Ekocentrum – Zvířata a jejich obydlí, zvířata a jejich mláďata 

 20. 3. Vítání jara – jarní zvyky a pranostiky, zdobení perníků 

 23. 3. Exkurze do závodu Tespra – třídění odpadů 

 6. 4. Knihovna – Puntíková kniha 

 20. 4. Muzeum – program „Poznávání Hodonína“ 

 28. 4. ZOO – program ke Dni Země 

 10. 5. Netradiční třídní schůzky – vzájemné poznávání dětí a rodičů, ukázka 

matematiky prof. Hejného 

 12. 5. Ekocentrum – program „Včely“ 

 24. 5. Otevírání Semínkovny – hudební vystoupení žáků 

 15. 6. Výlet do Mutěnic – pozorování ptáků na rybnících s ornitology 

 21. 6. Oslava začátku léta – vítání slunovratu 



 

 23. 6. Seznamovací táborák – vzájemné seznamování rodičů současných a 

budoucích rodičů 

 27. 6. Vystoupení žáků Lužické školy – výlet do Lužic, shlédnutí vystoupení hry na 

hřišti, poznávání okolí rybníka 

 

 Reportáž z otevírání školy, Televize TVS, Hodonín, září 2016 

 http://www.televizetvs.cz/tvs-hodonin-6-9-2016 

 

 Reportáž ze školy, ČT 2, Hodonín, září 2016 

http://www.ceskatelevize.cz/…/316281381990920-udalosti-v-r…/ 

 

 Článek Škola a žáčci mají za sebou vůbec první předávání vysvědčení 

http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/skola-a-zacci-maji-za-sebou-vubec-prvni-

predavani-vysvedceni-20170131.html 

 

 Článek Na hudební nástroje vybrali téměř osm tisíc korun v týdeníku Nové 

Slovácko, červenec 2017 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 byl pořádán kroužek Předškoláček pro zájemce o zápis do ZŠ Na 

Pohodu. Průběžně se zúčastnilo 12 rodin. 

 

 

Česká školní inspekce, Jihomoravský inspektorát, provedla v Základní škole Na Pohodu a ve školní 

družině Základní školy Na Pohodu ve dnech 25. až 27. dubna 2016 pod č. j. ČŠIB- 403/17-B na 

žádost školy kontrolu: 

 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

 Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s 

právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 

školského zákona. 

http://www.televizetvs.cz/tvs-hodonin-6-9-2016
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/316281381990920-udalosti-v-regionech/
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/skola-a-zacci-maji-za-sebou-vubec-prvni-predavani-vysvedceni-20170131.html
http://hodoninsky.denik.cz/zpravy_region/skola-a-zacci-maji-za-sebou-vubec-prvni-predavani-vysvedceni-20170131.html


 

 

 Inspekční činnost podle § 174 odst. 7 školského zákona pro účely přiznání dotací 

podle zvláštního právního předpisu na základě žádosti právnické osoby, která 

vykonává činnost školy. 

 

Výsledkem inspekce byla inspekční zpráva č. j. ČŠIB-403/17-B ze dne 11. května 2016:  

 

- Škola zahájila poskytování vzdělávání od 1. září 2016, jedná se o první inspekční hodnocení na 

žádost školy 

 

Silné stránky:  

- průběh vzdělávání založený na efektivních výukových metodách a formách, zejména na činnostním 

učení, kritickém myšlení, učení v souvislostech a vnitřní motivaci žáka, má výbornou úroveň  

 

- klidný, respektující vztah na úrovni učitel žák a velmi dobrá spolupráce mezi zaměstnanci školy a 

také se zákonnými zástupci žáků a zřizovatelem jsou podstatou příjemného školního klimatu 

 

- otevřenost k získávání nových vnějších partnerů vytváří dobré předpoklady pro další rozvoj školy a 

obohacování vzdělávací nabídky  

 

- podpora rozvoje osobnosti žáků v oblasti environmentální výchovy a zdravovědy účinně přispívá k 

formování jejich přírodovědné gramotnosti a zdravého životního stylu  

 

- vysoká míra individuálního přístupu k žákům umožňuje respektování jejich osobních předpokladů a 

možností 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy:  

- zvýšit vypovídací hodnotu školních webových stránek jako základního informačního zdroje o činnosti 

školy  

 

- usilovat o zajištění venkovního sportoviště k realizaci sportovních aktivit v rámci naplňování 

vzdělávacího obsahu Švp zv v oblasti lehké atletiky 

 

- pokračovat v aktivním prohlubování vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemném sdílení 

pozitivních vyučovacích zkušeností 

 

Pro účely zvýšení dotací právnická osoba vykonávající činnost školy dosahuje výsledků hodnocení 

požadovaných dle § 5 odst. 3 písm. b) zákona č. 30611999 Sb., o poskytování dotací soukromým 

školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

Protokol i inspekční zpráva jsou zveřejněny na webových stránkách školy.  

 

Školská rada Základní školy Na Pohodu protokol o inspekci a inspekční zprávu České školní inspekce 

projednala na svém jednání dne 31. 8. 2017, vzala ji na vědomí a přijala doporučení. 

 

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

školského zákona na svém 4. zasedání ze dne 26. června 2017 účetní závěrku Základní školy Na 

Pohodu za rok 2014, tj. rozvahu a výkaz zisku a ztrát k 31. prosinci 2016.  

 

 Úhrn aktiv a pasiv 41.758,40 Kč 

 Náklady 277.409,60 Kč 

 Výnosy 231.120,00 Kč 

 Výsledek hospodaření -46.289,60 Kč 

 

 

 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla škola zapojena do žádného programu. 

 

 

Dne 31. srpna 2017 byl škole poukázán příspěvek ve výši 10 000 Kč od Jihomoravské komunitní 

nadace. Tyto peníze byly využity na nákup kláves.  

 

 

Ve školním roce 2016/2017 nespolupracovala škola s žádnými organizacemi ani dalšími partnery.  

 

 

Výroční zprávu zpracovala: 

Mgr. Hana Herůdková 

 

V Lužicích dne 10. 10. 2017 


