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1. Základní údaje o škole 

   

název školy Základní škola a mateřská škola 

Bohuslavice, okres Náchod 

adresa školy Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice n. M. 

 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 710 03 223 

vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Hladíková 

zástupce ředitelky pro MŠ: Iva Chmelařová 

kontakt tel.: 491 475 115 (ústředna) 

e-mail: zs-bohuslavice@post.cz 

www: zsmsbohuslavicenm.cz 

 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obecní úřad Bohuslavice 

adresa zřizovatele Bohuslavice 175, 549 06 Bohuslavice n. M. 

kontakt tel.: 491 475 134 

e-mail : podatelna@bohuslavice.com 

 

1.3 součásti školy Kapacita              IZO 

Základní škola 100       102 254 176 

Školní družina   36 (1 oddělení)       117 400 271 

Školní jídelna ZŠ + MŠ  260       102 942 897 

Mateřská škola    60       107 583 348 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet 

tříd/ odd. 

Počet dětí/ 

žáků 

Prům.počet 

žáků na 

tříd 

Počet žáků na pedagoga 

1. stupeň ZŠ      3 64 (27děvčat) 21,3  I./1. roč.: 8 (1 dívka) 

II./2. + 4. roč.: 28 (17 dívek) 

III./3.+ 5.roč.: 28 (9dívek) 

Školní družina      2 53 (25děvčat) 26,5  I.odd./1.+2.roč.: 23 (10dívek) 

II.odd./3.-5.roč.: 30 (15 dívek) 

Školní jídelna ZŠ x 60 x x 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny 5 

Odbor. prac.(Vv,Pč), knihovna, počítačová. 

učebna 

3 

Odpočinkový areál- hřiště ano 

Sportovní zařízení - tělocvična ano 

Dílny a pozemky pouze pracovna pro Vv a Pč 

Žákovský nábytek starý, ale renovovaný 

Vybavení učeb. pomůckami, hračkami, apod. výborné 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty výborné 

Vybavení kabinetů, a učeben pomůckami dobré 

Vybavení audioviz. a výpočetní technikou výborné-3interaktivní tabule v kmenových 

třídách, 19 PC přístup. žákům 

Investiční rozvoj budova čekala 3 roky na rekonstrukci WC, 

plány byly vypracovány 3 roky 



 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení listopad 2005 

Počet členů školské rady  6 

Složení školské rady Při škole pracuje šestičlenná Školská rada (dle Škol. 

zákona č. 561/2004 Sb. § 168) a v tomto školním roce 

pracovala ve složení: 

 •Dne 9. 10. 2015 proběhla volba do Školské rady ze 

zástupců rodičů. Po sečtení hlasů byly zvoleny do školské 

rady Denisa Hanušová a Jitka Macková.   

 •Z učitelského sboru byly dne 9. 10.2015 zvoleny Mgr. 

Ilona Francová a Mgr. Petra Minaříková (ta však k 31. 5. 

2018 rozvázala prac. poměr). Na pedagogické poradě 

konané dne 21. 6. 2018 se obě učitelky vzdaly funkce a 

proběhla nová volba. Při ní byly zvoleny: Mgr. Ilona 

Francová a Milena Rydlová. Mgr. Francová však 

rozvázala k 29. 6. 2018 pracovní poměr, proto její členství 

zaniklo. 

 • Petr Vaňát a Mgr. Petr Voda byli jmenováni 

zřizovatelem 24. 11. 2014, ale 10. 8. 2017 na jednání 

zastupitelstva obce byli oba odvolání a nově byli 

jmenováni: Petr Vaňát a starosta Jiří Tojnar. 

Předsedkyní Školské rady byla zvolena Jitka Macková. 

 

Kontakt p. Jitka Macková (předsedkyně) : 608 356 042 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

Kód Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

Název ŠVP 

79-01-C/01 Základní škola RVP pro 

ZV 

1.,2.,3.,4.,5. roč. 

 

ŠVP: “Tvořivá škola – škola 

pro život“, č. j. 167/2013  

              a  č. j. 171/2016  

 

 

 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 8 (přepočteno na plně zaměstnané 7,7) 

Počet učitelů ZŠ 5 (přepočteno na plně zaměstnané 4) 

Počet vychovatelů ŠD 2 (přepočteno na plně zaměstnané 1,3) 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 1 (přepočteno na plně zaměstnané 1) 

Počet správních zaměstnanců ŠJ v ZŠ 2 (přepočteno na plně zaměstnané 1,4) 

 



 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 Ředitelka 1,0 38 VŠ 1.-5. r. 

2 Učitelka 1,0 25 VŠ 1.-5. r. 

3 Učitelka         1,0 26 VŠ 1.-5.r. 

4 Učitelka/vychovatelka  0,68/0,58       22       SŠ  vychovatelka 

5 Učitelka/vychovatelka  0,32/0,69       23       SŠ  vychovatelka 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odb.  kvalifikace % Aprobovanost ve 

výuce 

% 

Učitelé 1. stupně  100 Učitelé 1. stupně                  100 

Vychovatelky ŠD  100 Vychovatelky ŠD                    68 

(= výjimka- pokud ke dni 1. ledna 

2015 dosáhla alespoň 55 let věku a 

pokud vykonávala přímou 

pedagogickou činnost na příslušném 

druhu školy nejméně po dobu 20 let). 

 

  

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

 0  0  3  2    5 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Kuchařka + ved. ŠJ v ZŠ 0,8 + 0,2 Střední bez maturity 

1 Prac. provozu ŠJ v ZŠ 0,4 Střední s maturitou 

1 Školnice, uklízečka ZŠ 1 Střední s maturitou 

 

 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

(děvčat) 

z toho počet dětí 

starších 6ti let -nástup 

po odkladu (děvčat) 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2018/19 (děvčat) 

1 11 (6) 2 (1) 2 (2) 

 

 



4.2   Přijímací řízení a zařazení vycházejících žáků 
 

Zájem o studium na víceletém gymnáziu:  

V tomto školním roce se ze 13 žáků 5. ročníku přihlásil 1 žák ke studiu na osmileté 

gymnázium do Dobrušky a do Náchoda. V obou přijímacich zkouškách byl velmi 

úspěšný: v Dobrušce byl z 98 žáků jedenáctý a v Náchodě ze 188 žáků sedmnáctý. 

Vybral si studium na Jiráskově gymnáziu v Náchodě.  
  

Odchod žáků do jiných škol: 

11 žáků 5. ročníku přestoupilo na 2. stupeň do spádové základní školy v Krčíně, 1 žák 

přestoupil na gymnázium do Náchoda a 1 žákyně přestoupila do ZŠ Smiřice, okr. HK. 

Školám byly předány kopie katalogových listů všech odcházejících žáků.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

V přípravném týdnu v srpnu 2018 došlo ke schůzce budoucích třídních učitelů 6. 

ročníků ZŠ Krčín a třídních učitelů málotřídních škol. Z naší školy se zúčastnila paní 

učitelka Minaříková, která byla třídní učitelkou v  5. ročníku. Zde byly podány 

informace o žácích, kteří přecházejí na 2. stupeň ZŠ.  

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu na konci školního roku 

 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo    Nehodnoceno 

I./1. roč.          8               8   

II./2.roč.        17       1            15              1 

III./3.roč.        15       1            14   

II./4.roč.        11       2              9   

III./5.roč.        13       4              8          1  

Celkem        64       8            54          1             1 

 

Přehled o chování v průběhu celého školního roku 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly  

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky 

TU 

Důtky 

ŘŠ 

Uspokojivé 

chování (= 2 z 

chvání)  

I./1. roč.        8         2      

II./2.roč.      17         4                 2    

III./3.roč.      15             4       9           1       1   

II./4.roč.      11         6       7           2    

III./5.roč.      13         4       3           2       1      1            1 

Celkem      64        20     19          7       2      1            1 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

Celkem  3 509 26,65 0 0 

 

 

 



5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   

Zrakové postižení   

S vadami řeči   

Tělesné postižení   

S kombinací postižení   

S vývojovými poruchami učení         5. roč.         1 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

Výčet kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili: 

 

Mgr. Jana Hladíková 

„Podporujeme nadané děti“            11. 9. 2017       MENSA          školení na MěÚ NM                       

„Novely právních předpisů ve školství“      21. 2. 2018       p. Zeman     školení na MěÚ NM                                                               

„Řešení problémů řízení školy“            13. 3. 2018 Mgr. Odlová ŠZ pro DVPP KHK                            

        školení na ZŠ TGM v Náchodě 

 

Mgr. Ilona Francová 
„Netradiční a zážitkové hry v Tv“  5. 12. 2017    Mgr. Jan Sauer  vzdělávací agentura 

                                                                                             MOUDRÝ OSEL -  školení v HK                                                                                                                                      

„Strategie výuky Aj na 1. St. ZŠ“     3 .5. a 9. 5. 2018    v rámci ŠABLON-  ITveSkole- 

                                                                                              školení v ZŠ Bohuslavice 

„Implementace inkluze do škol“       11. 5. a 18. 5. 2018     v rámci ŠABLON- ITveSkole – 

                                                                                              školení v ZŠ Nahořany  

 

Mgr. Petra Minaříková 

„Rozvoj čtenář. gramotnosti u dětí            25. 10.2017   Mgr. S. Emerlingová ŠZ pro DVPP- 

  na 1.st.ZŠ“             školení v Rychnově n. K. 

„Čtenářská gramotnost“   21. 3. 2018    MAS – knihovna NM 

„Strategie výuky Aj na 1. St. ZŠ“       3.5. a 9.5. 2018    v rámci ŠABLON-  ITveSkole- 

                                                                                              školení v ZŠ Bohuslavice 

„Hudební hry aneb Když učitel     16.5.2018       ŠZ pro DVPP KHK                            

nezpívá“       školení v Náchodě 

 

 

Jana Matoulková 
„Čtenářská gramotnost“      21. 3. 2018    MAP – knihovna NM 

 

 

Milena Rydlová       
„Implementace inkluze do škol“           11. 5. a 18. 5. 2018     v rámci ŠABLON- ITveSkole – 

                                                                                                 školení v ZŠ Nahořany 

 

 

 

 

 

 

 

     



7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Žákovská vystoupení na veřejnosti, dobročinné akce a přednášky pro rodiče: 

1. Podzimní výstava dětských prací na téma „Voda je život“ - 20. 10. 2017  

2. Broučkiáda – lampiónový průvod obcí – 1. 11. 2017 

3. Veřejná sbírka pro Fond Sidus, Praha. Formou prodeje předmětů s motivem Mořský svět 

    žáci přispěli na léčbu dětských pacientů. 15. 12. 2017 bylo na účet sbírky odesláno 

    1 400,- Kč. 

4. Vánoční besídka pro rodiče a širokou veřejnost na téma „Vánoce ve staré škole“  

    - 21. 12. 2017 ve staré evangelické škole v Bohuslavicích 

5. „Kyberšikana“ – přednáška s besedou (pro rodiče – v rámci ŠABLON)  - 4. 4. 2018, 

     přednášela Mgr. Nikola Hendrychová z PPP v Náchodě  

6. Pasování prvňáčků na čtenáře – „Rytíře krásného slova“ v Městské knihovně Nové Město 

    n. M. - 22. 5. 2018 za účasti zástupců MěÚ NM i některých rodičů 

7. „Závislosti“ - “ – přednáška s besedou (pro rodiče – v rámci ŠABLON)  - 23. 5. 2018, 

      přednášela Mgr. Nikola Hendrychová z PPP v Náchodě  

8. Besídka k Svátku matek pro rodiče a širokou veřejnost v tělocvičně „Zpátky k pramenům“ 

    - 24. 5. 2018 

9. „Anorexie“- přednáška s besedou (pro rodiče – v rámci ŠABLON)  - 7. 6. 2018, 

      přednášela Mgr. Nikola Hendrychová z PPP v Náchodě 

10. Žáci naší školy pravidelně vystupují na akci „Vítání malých občánků“ na Obecním úřadě 

      v Bohuslavicích 
       

       

    

Účast na divadelních i filmových představeních, exkurzích, výletech a společenských akcích: 
 

                 Téma pro školní rok: „Voda je život“ 
  7. 9. 2017  Film o epilepsii + beseda s žáky celé školy (kvůli spolužačce, která trpí touto 

                    chorobou) 

 15. 9. 2017 Adaptační vycházka „Setkání s vodou“ do Nového Města n. M. a okolí   

22. 9. 2017  Film  „Špunti na vodě“- Festival filmové a televizní komedie v NM n.M. 

11. 10.2017 Exkurze v ovocnářském závodě Česká Skalice – Zájezd (ZD Dolany)  

13.10. 2017 „Kouzelnické představení Kellner“ v tělocvičně školy (umělec.agentura Magic 

                     revue Kellner) 

20.10. 2017 Podzimní výstava a Den otevřených dveří ve škole 

  1.11. 2017 Broučkiáda- pochod s lampionky po vsi (kolem Evang. kostela, Parcelami a 

                    Sokolskou zahradou) 

 15.11.2017 „Kluci z pohádek“ (lid. loutkář z HK Jiří Polehňa, loutkové divadlo v MŠ pro 

                     1. a 2. roč. a děti z MŠ)  

5. 12. 2017  Návštěva Mikuláše a jeho družiny -  spojená s nadílkou dětem   

21. 12.2017  Vánoční besídka „Vánoce ve staré škole“   

22. 12.2017 Nadílka dárečků mezi spolužáky 

16. až 18. 1. 2018 „Zimní setkání v Nové Pace“ – žáci 5. roč., v rámci evropského projektu 

                    Kultura a sport v polsko-českých barvách společně s městem Nová Paka a 

                    polskými Peiszycemi. 

25.1. 2018  Focení do Náchodského deníku – pouze 1. ročník 

21. 2.2018 „Muzikohraní“ v tělocvičně školy p. Mgr. Michal Štursa, muzikoterapeut z HK  

23. 2. 2018 Sledování zápasu v hokeji ČR-Rusko na olympiádě (ve III.tř. na interakt. tabuli) 

14. 3. 2018 „Mauglí“- div.představení v tělocvičně školy 

15. 3. 2018 Beseda se spisovatelkou Petrou Martiškovou 

21. 3. 2018 Návštěva zábavního centra TONGO HK (pouze 1. + 2. roč.)  



  6. 4. 2018 Výchovný koncert ZUŠ Nové Město - v kině NM 

  

24. 4.2018 Přednáška BESIPu o bezpečnosti (pouze 1. + 2. roč.) 

 27. 4 2018 Přírodovědná soutěž Zlatý list v Náchodě 

  4. 5. 2018 „Zkoumání parazitů“ ukázka práce s mikroskopem - paní Matoušková 

  11.5.2018 Přírodovědná soutěž Zlatý list v Prachově, okr. Jičín (krajské kolo) 

14. 5. 2018 Fotografování po třídách (paní Pavlátová) 

  21.5.2018 „Ostrov“ div. představení v tělocvičně školy (paní Kubínová z HK) 

 22. 5.2018 Pasování prvňáčků na čtenáře – rytíře krásného slova v Měst. knihovně v NM 

 22. 5.2018 Atletika ŠD na stadionu generála Klapálka v NM 

24. 5. 2018 Besídka k Svátku matek „Zpátky k pramenům“ 

31. 5.2018 Šk. výlet do HK – vodní elektrárna Hučák, soutok Labe s Orlicí, Stříbrný rybník 

 7. 6. 2018 Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Krčín, aby se představili budoucím spolužákům 

8. 6. 2018 Návštěva Dětského dopravního hřiště v Náchodě-Bělovsi – plnění Průkazu cyklisty 

                 (4. ročník + ti žáci, kteří vloni nezískali průkaz cyklisty 

15. 6. 2018 Branně bezpečnostní den – letiště v Novém Městě n. M. 

26. 6. 2018 Exkurze na ČOV Bohuslavice + vycházka k poldru Na Vačku 

28. 6. 2018 Poslední zvonění- rozloučení s 5. ročníkem (v tělocvičně školy) 

29. 6. 2018 Zhodnocení sběrových akcí, slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se  

                   se všemi odcházejícími zaměstnanci školy (v tělocvičně školy)  

 

 

 

 

Projektové vyučování 

 

2.11.2017 „Tonda obal na cestách“ – jak třídit odpady (EKO –KOM) 

 

26. 6. 2018 Projekt „Voda je život“ - exkurze na ČOV Bohuslavice + vycházka k poldru Na 

                   Vačku 

 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

25. 11. 2017 Logická olympiáda (žáci 1. ročníku) 

16. 3 2018  Matematický Klokánek (žáci 4. a 5. roč.) a Cvrček (žáci 2. a 3. roč) – mezinárodní 

                  matematická soutěž. 

       Zúčastnilo se 21 žáků 4.-5. roč. (9 děvčat), 19 žáků 2.-3. roč. (14 děvčat).   

27. 4. 2018 Zlatý list – přírodovědná soutěž v Náchodě – oblastní kolo 

                  Zúčastnilo se 19 žáků  z 3. - 5. roč. (11 děvčat),  soutěžili ve 4 družstvech a  

                  2 družstva postoupila do krajského kola                   

11. 5. 2018 Zlatý list – přírodovědná soutěž v Prachově (okr. Jičín) – krajské kolo, 

        družstvo nejmladších se umístilo na 4. místě a družstvo mladších na 7. místě 

                   

                  

    

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

22. 5. 2018 Oblastní kolo soutěže lehkoatletického čtyřboje ŠD v na stadionu gen. Klapálka 

                   v NM, výborné umístění: R. Havelková  a M. Hrušková (2.roč.), A. Matoulková a 

                   M. Kačírek (3.roč.), F. Grim (5.roč.)         

 

 

 

 

 



8. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

 

Škola má vypracován Minimální preventivní program, který je každoročně propojen s ročním 

plánem akcí ve škole.  

Preventivní program byl průběžně naplňován ve všech bodech.  

Škola se zapojila do charitativní akce - veřejné sbírky pro Fond Sidus –Praha,  kdy paní 

vychovatelka Rydlová prodávala předměty s motivem Mořský svět a žáci tak přispěli na léčbu 

dětských pacientů 

Vytyčené cíle v oblasti prevence patologických jevů byly v úplném rozsahu splněny 

v souladu s Minimálním preventivním programem. Akce, které proběhly, jsou uvedeny 

v seznamu akcí. 

V rámci prevence rodiče využívali možnosti konzultací, pravidelných setkání jedenkrát za 

rok, ve složení učitel – žák – rodič v rámci tzv. konzultačního dne s časovkou, který poskytne 

zpětnou vazbu nejen samotnému učiteli, ale i žákovi a jeho rodičům (proběhlo 22.a 29. 11. 

2017). 

Minimální preventivní program plní svou funkci, projevy šikany a další rizikové chování žáků 

školy jsou spíše výjimkou.  

 

r. Jana Tomanová byla k dispozici omezeně kvůli své dlouhodobé 

nemoci. 

 souvislosti se svěřením dětí do péče 

matky při rozvodu rodičů. 

Pozitivem je možnost v rámci Etické výchovy hovořit o mezilidských vztazích, což pomáhá 

ke správnému formování kolektivu. V kompetenci třídních učitelů je rovněž nastavování 

zdravých vztahů ve třídě i v komunitě školy. 

Nejmasovější akcí v rámci preventivního programu je podzimní „Broučkiáda“- večerní 

vycházka obcí. Cílem této akce je ukázat rodinám, jak společně aktivně trávit volný čas ve 

zdravém životním stylu. 
 

 

9. Zapojení školy do mezinárodních projektů 
 

V tomto školním roce se žáci 5. roč. naší školy zúčastnili ve dnech 16. až 18. 1. 2018 

„Zimního setkání v Nové Pace“, kde sportovali společně se žáky z Nové Paky a polských 

Peiszyc v rámci evropského projektu „Kultura a sport v polsko-českých barvách“.  

 

 

10. Kontroly provedené Českou školní inspekcí  
 

Nebyla provedena žádná kontrola. 

 
 

11. Kontroly provedené Nejvyšším kontrolním úřadem  

 

Nebyla provedena žádná kontrola. 
  

 

12. Jiné kontroly 
 

Dne 19. 4. 2018  proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Náchod zaměřená  

na plnění povinností v nemocenském a v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného 

za období od 1. 5. 2015 do 28.2.2018. 

Závěr: Bez závad. 

 

 



   13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 (včetně MŠ) 
                          

  

  13.1 Dotace od KÚ:        5 366 515 Kč 

z toho:                        

 

             a) platy        3 821 490 Kč 

             b) OON             46 000 Kč 

             c) ostatní pojistné (zdravotní + sociální) + FKSP   1 391 377 Kč 

             d) ONIV (učebnice, plavání, učební pomůcky pro 1. roč.)     107 648 Kč 

 

 

    
 13.2 Vyúčtování dotace od OÚ: 
 

            Celkem přijato:             1 200 000  Kč  

 

 

Elektřina   463 000 Kč                                      

Vodné, stočné     20 000 Kč                                                           

Mzdy – dohody  115 000 Kč 

Opravy a údržba               67 000 Kč      

Telefony + internet               55 000 Kč                 

Program. Práce               85 000 Kč (GORDIC, p. Klemt ICT, údržba webu pro 

                                                                    obě školy) 

Drobné nákupy- spotřeba  123 000 Kč                      

Drobný majetek                96 000 Kč 

Poskytnuté služby-různé  176 000 Kč (včetně zprac. mezd, účetnictví) 

_____________________________________________________________________ 

Celkem                                 1 200 000 Kč  

 

 

 

 

 

 

 14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

      z jiných zdrojů 

 

          14.1 Ovoce do škol  
             Po celý školní rok bylo do školy dodáváno pro všechny žáky bezplatně ovoce a zelenina 

             (Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením 

             Komise (ES) č. 288/2009 a nařízení Vlády ČR č. 478/2009 Sb. ze dne 21. 12. 2009.)  

             Dodavatelem bylo ZD Dolany.  
 

  

 

 14.2 Mléko do škol 

            Žáci měli možnost během celého školního roku odebírat zdarma každý týden jednu 

            krabičku neochuceného mléka, distribuce z LAKTEA Praha. Akce byla podporovaná 

            MŠMT ČR. 

 

          

          

 



          14.3 Šablony 

           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu 

           Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na 

           základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 27. 07. 2016 v rámci Výzvy Podpora 

           škol formou projektů zjednodušeného vykazování -Šablony pro MŠ a ZŠ I, v souladu s 

           ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

           změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 

          „rozpočtová pravidla“), rozhodlo o poskytnutí dotace projekt s názvem „Šablony 

            pro MŠ a ZŠ Bohuslavice“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001632“ takto: 
Dotace mohla být poskytnuta až do výše 547 148,00 Kč: 

(465 075,79 Kč = 85% z Evrop. sociálního fondu a 82 072,21 Kč  =15 % ze státního 

 rozpočtu). 

Účelu dotace muselo být dosaženo ve lhůtě: datum zahájení fyzické realizace projektu 

01. 09. 2016, datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2018. 

Celková doba realizace projektu byla 24 měsíců. 

 

Z financí bylo realizováno v průběhu dvou let:  

1) Kroužek zábavné logiky a deskových her  

2) Čtenářský klub 

3) Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

4) Školení pedagogů 

5) Přednášky pro rodiče 

6) Nákup audiovizuální techniky a školních potřeb 

 
 

 
                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bohuslavicích 17. 9. 2018                                      Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy   

        ve školním roce 2017/2018 


