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a) Identifikační údaje 
 

    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

    Název programu: Škola v pohodě 

         

     Název  školy: Základní škola Ostrov nad Oslavou,  

                              okres Žďár nad Sázavou,  

                příspěvková organizace 
 

    Adresa školy: Ostrov nad Oslavou 93, 594 45 

     Kontakty: 

     Telefon:                608536996 

     E-mail:                  zsostrov@email.cz 

     Zřizovatel:            Městys Ostrov nad Oslavou 

            

Charakteristika školy 
 

    Typ školy     : 221 

    Poskytovaný stupeň vzdělání  :     1 

    Organizace vyučování na 1. stupni :     3 

 

    Třídy a žáci podle ročníků: 

    Stav na konci školního roku 2020/2021: 

 

  Počet  žáků Žáci s dys.  

 Počet tříd Celkem dívky Celkem Dívky 

celkem 3 38  5 1 

1. ročník 1 15 6 - - 

2. ročník - 3 2 - - 

3. ročník 1 7 4 2 1 

4. ročník - 4 - 3 - 

5. ročník 1  9 1 1 - 
 

 

b) Učební plán: 

 

c) Personální zabezpečení činnosti školy: 
 

       Pedagogičtí pracovníci: 4 + vychovatelka ve školní družině, školní asistent 

 

     Nepedagogičtí pracovníci: 

 

     školnice plus topič v jedné osobě 

     pomocná kuchařka 

 

 

 

 

 

 

 



d) Přijímací řízení 
 

26. 4.2021 byl proveden zápis do 1. ročníku ZŠ. 7 dětí bylo zapsáno, 2 žáci mají odklad.  

 

 

 

 

e) Výsledky vzdělávání a výchovy žáků 
 

Roč. Počet 

žáků 

Prospěli Prospěli s 

vyznamenáním 

Nebyli 

hodnoceni 

Pochvaly Tresty 

1. 15 - 14 1 - - 

2. 3 - 3 - - - 

3. 7 2  5 - - - 

4. 4 2 2 - - - 

5.  9 4 5 - 3  
 

 

 

 

 

f) Prevence sociálně patologických jevů  
     Dlouhodobé cíle: 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- rozvoj a podpora sociálních kompetencí 

- funkční systém vzdělávání 

 

Střednědobé cíle: 

- vytváření metodických materiálů 

- zapojování rodin do života školy 

- zařazení preventivní strategie do ŠVP 

 

V rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jsou základními kompetencemi 

- sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností napomáhajících odpovědnosti za 

chování a uvědomění si důsledků jednání  

- komunikační dovednosti – zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, neúspěch 

- vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, vytvoření atmosféry pohody a 

klidu 

 

Preventivní témata jsou nejčastěji frekventována v předmětech: 

Přírodověda 

Vlastivěda 

Český jazyk 

Prvouka 

Výtvarná výchova 

Tělesná výchova 

 

 

 

 

 

 

 



g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

Počet pedagogů Rozsah 

hodin 

Obsah vzdělávání 

Mgr. Marie Weinhöferová 

řed. 

8 hodin 

4 hodiny 

 

 

4 hodiny 

 

2 hodiny 

 

3 hodiny 

 

3 hodiny 

20 hodin 

Kontrola ČŠI časté chyby škol 

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní 

škole II 

 

Systém péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami na základní škole 

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. 

ročník ZŠ 

Novely právních předpisů ve školství 

2021/2022 

Efektivní hospitace a hodnocení pedagogů 

Síťování základní škol v oblasti čtenářské 

gramotnosti 

Mgr. Hana Dupalová 1 hodina 

 

 1 hodina 

 

2 hodiny 

 

8 hodin 

2 hodiny 

 

20 hodin 

 

8 hodin 

8 hodin 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč 

ročníky 

Témata nové informatiky: Informační 

systémy 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – 

Práce s daty, základy informatiky 

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. 

ročník ZŠ 

Síťování základní škol v oblasti čtenářské 

gramotnosti 

Robotika s Emou pro 1. stupeň ZŠ  

3D tisk pro učitele 

Mgr. Alžběta Kuchařová 

 

 

  

2 hodiny 

1 hodina 

2 hodiny 

 

1,5 hodiny 

Hudební činnosti v MŠ 

Obtížná  jednání s rodiči 

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. 

ročník ZŠ 

Jak na „zlobivého“ žáka? Funkční analýzou 

chování! 
 

Kroužky: 
 
Sportovní kroužek – Mgr. Hana Dupalová 

Keramika – Dagmar Siebenbürgerová 

Anglická konverzace – Mgr. Hana Dupalová 

Hra na klávesy – Mgr. Alžběta Kuchařová 

 

 



Kroužky z ESF: 

 
Doučování – Mgr. Alžběta Kuchařová 

 

 

 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

 

Akce pořádané školou: 

 

Sběr starého papíru a víček z PET lahví – ODAS 

 
Již poněkolikáté jsme se zúčastnili celoroční soutěže ve sběru papíru. Děti zapojily rodiče, 

prarodiče… každého, kdo byl ochotný pomoci a nasbírali jsme 1 720kg starého papíru. Na 

jednoho žáka tedy připadalo 45,26kg.   
 

 

Projekty: 

 

Školní: 
 

Dopravní hřiště 
 

Hned zkraje školního roku jsme se s nejstaršími ročníky vydali na dopravní hřiště do Žďáru 

nad Sázavou trénovat cyklistickou teorii i praxi. Na jaře nás čeká druhá návštěva, kde už na 

děti bude čekat test a praktické zkoušky, po kterých budou moci obdržet průkaz cyklisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hudební program – Cesta kolem světa 

 
Během září navštívili naši školu skvělí muzikanti Drahotští, se kterými jsme se vydali na 

cestu kolem světa. 

Nebyla to cesta ledajaká. Byla plná písniček a hudebního poznání. Nastoupili jsme na hudební 

palubu a vyrazili na Slovensko, do Ruska, Arménie, Tibetu, Indie. Z Asie jsme přeplavali do 

Austrálie, Ameriky a přes Irsko jsme se vrátili zpět domů, do Čech. V každé části světa jsme 

se seznámili s typickými hudebními nástroji pro danou oblast.  Už víme, jak vypadá a zní 

balalajka, duduk, tibetský buben, indická a peruánská flétna, ukulele, saxofon, irská harfa, 

klarinet, dudy... 

Cestováním s písněmi jsme byli nadšeni a rádi se při hodinách hudební výchovy do některých 

hudebních oblastí vrátíme. 

 
 

 

Evropský školní sportovní den (ESSD) 

 
Naše škola se v polovině září zúčastnila Evropského školního sportovního dne (ESSD). ESSD 

je projekt, díky kterému se školy celého světa spojí a podpoří zdraví svých žáků. V jeden 

jediný okamžik se rozhýbou děti ze všech koutů světa.  

Na naší základní škole se pořádala olympiáda. Byli jsme v prvním tisíciletí před naším 

letopočtem přímo ve městě Olympii, kde se konaly historicky první olympijské hry. Celým 

dopolednem nás provázela tehdejší Řekyně, od které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí 

nejen o olympiádě. 

Děti byly rozděleny do pěti týmů podle barev olympijských kruhů. Úkolem bylo poskládat 

svůj kruh z malých dílků a následně ho nalepit na vlajku.  

Olympiáda byla zahájena zapálením olympijského ohně. Oheň jsme zažehnuli nalepením 

našich vystřižených rukou s obrázky sportů, které máme nejraději. Potom už týmy plnily 

úkoly na jednotlivých stanovištích a postupně skládaly svůj kruh. Mezi disciplínami se 

objevilo například běhací pexeso s obrázky sportů, házení koulemi na petanque, slalom 

s florbalkou nebo klasické skákání v pytlích. Na závěr jsme si všichni společně zacvičili 

v kruhu s padákem.  

Po sestavení celé olympijské vlajky se děti rozutekly najít medaile, které si pro ně Řekyně 

nachystala.  



Celé dopoledne nám počasí přálo a všechno se vydařilo. Děti odcházely spokojené a s dobrou 

náladou. Evropský školní sportovní den svůj účel splnil na výbornou.  

 

 
 

Farmet – ukázky zemědělských strojů 

 
Poslední akcí v měsíci září byla ukázka a praktická přehlídka zemědělských strojů, kterou 

pořádala firma FARMET. 

 

                   
 

 

 



 

 

 

Spolupráce s ZŠ Radostín nad Oslavou 

 
Nejstarší žáci naší školy si jeli vyzkoušet atmosféru velké školy a prověřit nové učebny 

angličtiny, matematiky a v dílnách si vyrobili hrací kostku. Ve škole se všem líbilo. Za 

dopolední práci nejen u tabule, ale i s mikroskopy a s nářadím v dílnách, jim byla odměnou 

hodina v prostorné tělocvičně.  

 

           
 

 

Preventivní programy primární prevence PČR 
 

 Hned první říjnový týden žáky 1.-3. ročníku navštívila Policie ČR. Děti měly možnost si 

zahrát týmovou hru, dozvěděly se zajímavosti o práci policisty, zkoušely policejní oblečení, a 

dokonce na ně čekala výzva v podobě dostávání se z pout. 

 

     
 

 



O třech prasátkách Městská knihovna Velké Meziříčí 

 
O týden později se dva nejstarší ročníky vydali do knihovny ve Velkém Meziříčí. Tam na ně 

čekala pohádka O třech prasátkách, ale v trošku jiném podání. Museli řešit úkoly na zahradě, 

sbírat předměty, předvést nejrůznější dovednosti, včetně loupání zeleniny. Všem se podařilo 

postavit domeček a ubránit se zlému vlkovi! 

 

 

 
 

 

Výukové centrum Baliny  

 
Další týden jsme se celá škola podívali do výukového centra Baliny. Dva týmy složené z žáků 

všech ročníků řešily venkovní úkoly spojené s životním prostředím a ekologií a vyzkoušely si 

přípravu zeleniny na ohništi. Odměnou bylo právě vlastnoručně připravené jídlo.  

 

     
 



 

Exotická zvířata 

První březnový den patřil v naší škole exotickým zvířatům. Děti mohly na vlastní oči spatřit 

různé druhy hadů, pavouka sklípkana, želvu, agamu nebo ježka bělobřichého. Na některé 

zvířata si žáci mohli sáhnout a ověřit si, že hadi opravdu nejsou slizcí a že agamám se loupe 

kůže. Kromě toho se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací o každém druhu.  

      

 

 

                                                       Bezpečný internet 

Čtvrtý a pátý ročník se na jaře věnoval tématu bezpečného internetu. Společnými silami se 

podařilo vytvořit plakát na téma: „Co tě napadne, když se řekne bezpečný internet?“ děti byly 

poté rozděleny do skupin, každá měla jedno téma, kterému se věnovala. Řešili jsme pojmy 

jako kyberšikana, kyberstalking, happy slapping a další. Úkolem skupin bylo vypracovat 

plakát na daný pojem a ostatním ve třídě tento výraz vysvětlit a objasnit. Na závěr proběhla 

diskuse o bezpečí na internetu, žáci přispívali vlastními zkušenostmi, také jsme řešili případy, 

které se staly a které se týkaly dětí stejného věku. 

 



 

Abeceda – Městská knihovna Velké Meziříčí 

Pro žáky 2. a 3. ročníku si paní knihovnice  připravila program na téma ABECEDA. Hravými 

a soutěživými činnostmi si děti procvičily abecedu, cvičily postřeh a vyjadřovací schopnosti. 

Vymýšlely slova na danou hlásku, cvičily přesmyčky, pracovaly s encyklopedickým 

rejstříkem, vyhledávaly knihy podle zadání v regálech plných knih.  

      

 

Cestujeme po ČR 

Nejstarší dva ročníky zahájily nové pololetí myšlenkovou mapou na téma Česká republika. 

Celý rok ve třídě průběžně „cestujeme“ v rámci hry po krajích naší země a ve vlastivědě jsme 

otevřeli učebnice týkající se naší republiky. V týmech žáci vypracovali myšlenkovou mapu. 

Tu následně představili svým spolužákům a vylepili ve třídě. Mapy byly v průběhu 

vlastivědných hodin doplňovány o další informace a fakta týkající se České republiky.  

 

      
 



Poznáváme kraje 
 

Nejstarší žáky naší školy čekal v knihovně  tematický program do vlastivědy. Žáci pracovali 

ve třech týmech. Každý z nich si vybral jednu z barev naší vlajky. V téže barvě měl přiděleny 

makety jednotlivých krajů. Začínalo se házením velké kostky. Který tým hodil nejvyšší počet, 

volil kraj. Ke každému byly 3 úkoly. Prvním vždy bylo poznávání zajímavostí kraje podle 

fotografií. Dále soutěžící hráli pexeso – přiřazovali pohádky k hradům a zámkům, kde byly 

natáčeny. K názvům měst či oblastí připojovaly názvy výrobků – např. Valašsko a frgále, 

Olomouc a syrečky, Mariánské lázně a oplatky atd. Který tým získal po skončení kola 

nejvyšší počet bodů, umístil maketu své barvy do slepé mapy a volil další kraj. Vyhrál tým 

s nejvyšším počtem krajů na mapě. Všichni účastníci byli odměněni malou drobností. 

 

 
 

 

Jaro v přírodě 
Tento program byl určen pro žáky 1.ročníku v ekologickém centru Ostrůvek. Začínali 

pohádkou o zajíčcích březňáčcích. Seznamovali se s různými semínky jarních rostlin. Některé 

si zaseli do květináčků a odvezli s sebou domů. Seřazovali, lepili a vymalovávali obrázky 

s vývojem rostlinky od semene po květinu. Řadili se podle velikosti vybraných vajíček a ta 

pak přiřazovali k vycpaninám ptáků. Zahráli si na líhnutí kuřátek a na závěr si mohli 

prohlédnout a pohladit i skutečná. 

 

   

 



 

Ukrajina 
S posledními dvěma ročníky jsme se také pobavili o současném dění na Ukrajině. Ve 

dvojicích žáci vytvořili buď ruskou, nebo ukrajinskou vlajku, na kterou poté psali vše, co o 

dané zemi ví. To mohlo být úplně cokoliv od politiky přes geografii až po sport a osobnosti. 

Další vyučovací hodinu jsme věnovali pravdivým a falešným zprávám. Žáci přispívali do 

diskuse tím, co už zaslechli za zprávy, hodnotili jsme, zda jsou pravdivé či ne. V další fázi 

měl každý z nich za úkol napsat jednu zprávu o naší škole. Podle vylosovaného lístečku 

musela být zpráva pravdivá, nebo falešná. Úkolem ostatních spolužáků bylo odhalit, o jaký 

druh zprávy se jedná. Všichni byli velice úspěšní a podařilo se jim odhalit většinu zpráv. 

 

 

   
 

 

 

 

Symboly jara a velikonoc 
 

Výukový program probíhal v ekologickém centru Ostrůvek. Zde na ně čekalo na ně 

poznávání jarních symbolů a přiřazování, upekly si velikonoční nádivku. V druhé části 

vyráběly Moranu a Líto a prošly společným průvodem přes zahradu k ohništi. Na ohni 

Moranu zapálily a Líto si odvezly do školy.  

 

 

            
 

 

 

 



Exoti 
 

Naši nejmladší žáci se poprvé v tomto školním roce zúčastnili výukového programu 

v knihovně ve Velkém Meziříčí. V první části měli program – EXOTI. Zde se seznámili se 

zvířaty, která žijí na naší planetě a v našich podmínkách je můžeme vidět pouze v zoologické 

zahradě.  

Nejdříve třídili zvířata podle toho, zda žijí na farmě, v lese nebo v zoo. Poté ta ze zoo 

přiřazovali do rozstříhané mapy světa. 

Na závěr bylo nutné zvířata identifikovat podle zvětšených částí těla. Všechny detaily byly 

odhaleny a žáci dostali malou odměnu za skvělou práci. 

 

                                            

 

Karkulák 
 Jednalo se o loutkové divadlo s poněkud popletenou pohádkou. Žáci hned v úvodu byli 

rozděleni do dvou týmů. Začínalo se hledáním jedlých hub, které rostly na stěnách. 

Pokračovali ve skládání dvou rozstříhaných obrázků babiček, které sežral vlk. Dalším úkolem 

bylo  najít rozdíly ve dvou pokojích, poznávali telefonní čísla záchranného systému a na závěr 

museli obléknout karkulku a myslivce.  
Vítězné družstvo vyhrálo gumové babiččiny zuby.  

 

                                                             
 

 

 

 

 

Den Země 
I letos jsme nezapomněli oslavit Den Země. Nejstarší žáci měli nachystanou stopovanou 

s úkoly pro mladší ročníky. Děti v týmech a v doprovodu paní učitelek obešly část Ostrova a 

hledaly podle šipek stanoviště, na kterých plnily úkoly spojené s přírodou. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sportovní den 
V pátek 29. dubna se nejstarší žáci postarali o sportovní program na hřišti. Pro ostatní ročníky 

připravili zábavné, ale i fyzicky náročné soutěže. Po výkonech jsme doplnili energii 

opečenými buřty na ohni.  

 

 
 

 

 

Loutkové divadlo 
 

 Shlédli jsme několik pohádek o zvířátkách z louky, lesa a vody, např. O ovečce a vlkovi, O 

malé sardince a žralokovi. Naučili jsme se ve znakové řeči zvířátka poznávat. Děti si spolu s 

pohádkovými postavami zazpívaly. 

 

 
 

 

Tehdá  

 
 Jak už název napovídá, ocitly se v době Praotce Čecha, Kroka a jeho dcer. Děti pracovaly 

s obrázkovou časovou osnovou, na které se s historickými postavami seznámily. Zkusily si 



sestavit herbář s léčivými bylinami, ochutnaly léčivý bylinný nápoj a odměnou za vykonanou 

práci jim byl čokoládový zlaťák. 

 

 

 

Preventista ve škole 
 

Na konci roku přišla mezi děti 2. a 3. ročníku paní preventistka. Děti se seznámily s tímto 

neobvyklým slovem. Poznaly, že prevence je v životě moc důležitá, aby nedocházelo ke 

zbytečným úrazům. Formou kvízu si děti řekly o bezpečném chování ve škole, v lese, u 

rybníka i u nich doma. 

Po soutěžích si všichni mohli vyzkoušet masáž srdce na figuríně.  

 

 

Den Městyse 
Poslední červnovou sobotu jsme všichni strávili na výletišti. Pro rodiče a ostatní diváky děti 

pilně trénovaly a nacvičovaly básně, písně, tance a další. Svoji snahu zúročily při vystoupení 

na Dni ostrova a oslavě 130. výročí založení SDH.  

   

    
 

 



Výlet do Olomouce 
 

V pondělí před vysvědčením se pátý ročník vydal na svůj již tradiční rozlučkový výlet. 

Tentokrát vedla cesta do Olomouce. Tam jsme navštívili zoo, pokochali se exotickými zvířaty 

a zjistili zajímavosti ze života těchto zvířat.  

 

 
 

Školní výlet – hrad Veveří 
 

Letošní školní výlet nás zavedl na hrad Veveří. Tam byly pro děti nachystané středověké 

aktivity, jako je ražení mincí, střelba z kuše, umělecké kování, žonglování a další. Děti si 

mohly vyzkoušet části brnění, namalovat si sádrový odlitek a samozřejmě koupit dobroty 

nebo drobné suvenýry. Po prohlídce hradu jsme se přesunuli do přístaviště, kde jsme 

nastoupili na parník směr Brno-Bystrc. Jízda po Brněnské přehradě byla klidná a příjemná. 

Výlet zvládli všichni velice dobře a věříme, že byli spokojeni s celodenním programem.  

 

 
 

 



Pochoďák 
Školní rok jsme již tradičně zakončili hromadným výšlapem do obce Krásněves na jejich 

hřiště. Zde jsme strávili dopoledne hraním míčových her a opékáním špekáčků.  

 

 

Pasování na čtenáře 
Ve čtvrtek před předáním vysvědčení proběhlo ve škole pasování prvňáků na čtenáře. Každé 

z dětí si vysloužilo odznak čtenáře a knihu na prázdniny.  

 

 

 
 

 

 

  

Celorepublikové: 

Zdravé zuby 

 
Každý rok se naše škola účastní celorepublikového projektu zaměřeného na zdravé zuby. 

V rámci tohoto projektu děti obdrží pracovní listy s úkoly, které plní v rámci vyučování. 

Projekt je začleněn do hodin prvouky a přírodovědy. Každý ročník se do něj zapojuje podle 

rozvržení Rámcového vzdělávacího programu. 

Cíl programu: zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění 

zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. 

Tento projekt je pořádaný  DM drogerií.  Zajímavou formou videa se děti dozvěděly spoustu 

zajímavého o zubech a zubní hygieně. Už ví, kolik zubů mají děti, dospělí, proč zuby čistit, 

proč navštěvovat zubaře, jaké potraviny jíst. Prvňáčci si pak vypracovali soutěživou formou 

pracovní list, rychlíci si poskládali papírové domino na téma Zuby a zubní hygiena. Děti 

dostaly věcnou odměnu od DM. V balíčku našly kartáček, pastu, samolepky, přesýpací 

hodiny a další materiály.  

 

http://www.zdravezuby.cz/homepage


 

 
 

Život dětem 
Pomoc potřebným, handicapovaným a opuštěným dětem, sociálně slabým rodinám, které 

pečují o postižené či jinak dlouhodobě nemocné děti, prostředky k pořádání akcí pro děti 

z dětských domovů a pomoc dětem dětských oddělení nemocnic zajišťuje občanské sdružení 

Život dětem. Zapojili jsme se do něj i my. Koupí různých předmětů přispěli naši žáci a jejich 

rodiče částkou 660,- Kč.  

 
 
.  

    

 

Ovoce do škol, Mléko do škol 

 

 



Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda projekt „Ovoce do škol" vymezený nařízením vlády č. 

478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a 

výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.  

 

Škola se opět v tomto letošním roce zapojila do projektu Mléko do škol. Žáci dostávají každý 

týden 1 mléčný výrobek a 1 kus čerstvého ovoce nebo zeleniny. 

 

 

 

Projekty z ESF pořádané školou: 

 

QR kódy – práce s tabletem 

 
Říjnové aktivity jsme zakončili dnem s tablety. Celá škola se po skupinách vydala na cestu po 

Ostrově. Za úkol měli najít QR kódy, které jim sdělili úkol k vyřešení. Úkol byly ze všech 

předmětů, některé zaměřené na mladší žáky, některé naopak na ty starší. I přes nepříznivé 

počasí se všem podařilo zdolat celou trasu a najít všechny karty s kódy. Úkoly, které 

vyžadovaly připojení k internetu žáci řešili poté v teple a suchu ve škole. Závěrečné 

vyhodnocení celého dne měl na starosti pan Sýs, který tuto akci zaštiťoval.  

 

 

     

 

 

Školní: 

 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 
Vzhledem k nesplnění podmínek  

   

Účast ve sportovních soutěžích: 

 

Železný mužíček – Bory 

 
Vzhledem k mimořádným opatřením tato soutěž neproběhla. 

   



i) Hospodaření školy:  

 
rok 2021: 

výše příjmů:  

obecní rozpočet: 900 000 Kč     

státní rozpočet: 3 786 715 Kč    

Výsledek hospodaření vykázal přebytek: 57 102Kč 

ESF: 251 721 Kč 

 

 

j) Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

k) Další vzdělávání v rámci celoživotního učení:  

 

l) Škola předkládá a realizuje projekty financované z cizích zdrojů- ESF. 

 

m) Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: 

 
Škola spolupracuje se ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, ZŠ a MŠ Bory, 5. ZŠ Žďár nad 

Sázavou, se SDH Ostrov nad Oslavou, Policií ČR Žďár nad Sázavou. 

 

n) Závěr: 

 
Výroční zpráva byla přednesena a schválena na školské radě. 

   

 
          ........................................ 

               ředitelka školy 

 


