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1. Základní údaje o škole 

 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace 

 

Zřizovatel: Obec Bystročice 

 

Adresa: 783 41 Bystročice 65 

 

Telefon: 585 941 269 

 

IČO: 750 293 41 

 

REDIZO: 600 140 326 

 

Bankovní spojení: 4070005876/6800 

 

Email: zs.bystrocice@seznam.cz 

 

Internetové stránky: www.zsbystrocice.cz 

 

Ředitelka: Mgr. Hana Zajacová 

 

Zástupkyně / pro případ nepřítomnosti ředitele /: Mgr. Lenka Indráková 

 

Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Zdenka Novotná 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Lenka Cigrová 

 

Účetní: Marie Prčíková 

 

Školská rada: Mgr. Lenka Indráková – předsedkyně ŠR, Silvie Cíglerová, Mgr. 

Jindřich Daněk 

 

Součásti školy: základní škola   – kapacita 45žáků 

   mateřská škola – kapacita 37 dětí 

   školní družina   - kapacita 45 dětí 

   školní jídelna    - kapacita 
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2. Obor vzdělání, vzdělávací programy 
 

Základní škola 

 

Všichni žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu „Naše škola“, č. j. 38.13. 

 

Učební plán ve školním roce 2020/2021 pro 1. – 5. ročník 

ŠVP „Naše škola“ 

 
 

Předmět 1. 2. 3. 4. 5.  

Český jazyk 9 10 7 7 7 40 
Anglický 

jazyk 
0 0 3 3 3 9 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Prvouka 2 2 3 0 0 7 

Přírodověda 0 0 0 2 2 4 

Vlastivěda 0 0 0 2 2 4 
Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1 2 2 7 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 

Informatika 0 0 1 1 0 2 
Konverzace 

v anglickém 

jazyku 

0 0 0 0 1 1 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 

Týdenní 

dotace 

povinných 

předmětů 

20 22 24 26 26 118 

 

 

 

Ve dvou třídách bylo vyučováno pět ročníků, celkem 41 žáků. 

 

Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní 

učitelka 

I. 1. 14 5 9 Mgr. Lenka 

Indráková 

 2. 8 3 5  

II. 3. 8 3 5 Mgr. Kamila 

Greplová 

Kyselá 

 4. 6 3 3  

 5. 5 3 2  

Celkem 5 41 17 24  

ŠD 1.– 5.r. 38 14 24 Bc. Lenka 

Cigrová 

Mgr. Milena 



 

Weidingerová 

 

Mateřská škola 

 

Všechny děti byly vzdělávány podle školního výchovně vzdělávacího programu „Putujeme 

přírodou se skřítky“. 

 

Třída MŠ Věk dětí Počet dětí Chlapců Dívek  

Medvíďata 2 – 4 roky 16 6 10 Pavlína 

Blažková 

Koťata 4 – 6 let 17 9 8 Mgr. Zdenka 

Novotná 

Celkem 2 – 6 33 15 18  

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
 

V ZŠ a MŠ Bystročice bylo zaměstnáno celkem 11 pedagogických pracovníků, kteří zajišťují 

výchovně vzdělávací proces v ZŠ, MŠ a ŠD. Ředitelka školy ustanovila třídní učitele pro I. 

třídu (1. a 2. ročník)  a II. třídu (3. , 4. a 5. ročník). Zřídila pedagogickou radu jako svůj 

poradní orgán. Jejími členy byli všichni pedagogičtí pracovníci školy. 

 

 

Přehled pracovních míst: 

 

 

 

 Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace 

1. ředitelka 1 Ano 

2. učitelka ZŠ 1 Ano 

3. učitelka ZŠ  1 Ano 

4. učitelka ZŠ 0,2727 Ano 

4. vedoucí vychovatelka 1 Ano 

5. vychovatelka ŠD 0,2 Ano 

6. vedoucí učitelka MŠ 1 Ano 

7. učitelka MŠ 1 Ano 

8. učitelka MŠ 0,806 Ne 

9. učitelka MŠ 0,5323 Ne 

10. učitelka MŠ 0,5161 Ne 

11. chůva 0,5 Ano 

12. asistent pedagoga 0,6875 Ano 

13. školní asistent 0,3 Ano 

14. školnice 0,4 Ano 

15. pracovnice obchodního provozu 0,6 Ano 

16. uklízečka 0,7 Ano 

 Fyzický počet pracovníků 13  

 Přepočtený počet pracovníků 11,5146  

 



 

Výchovný poradce:  Mgr. Hana Zajacová 

Metodik prevence:      Bc. Lenka Cigrová 

Metodik ICT:              Mgr. Hana Zajacová 

 

4. Údaje o přijímacím řízení 
 

Údaje o zápisu do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022, který se konal mimořádně 

bez osobní přítomnosti dětí 

Zapisovaní žáci: 10 

Zapsaní žáci: 8 

Žádosti o odklad: 2 

Celkový počet žáků 1. ročníku: 8 

Celkový předpokládaný počet žáků školy: 44 

 

Údaje  o přestupu 5 žáků 5. ročníku na druhý stupeň 

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova – 3 žáci 

ZŠ Olomouc Nedvědova – 1 žák 

ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 – 1 žák 

 

Údaje o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022, který se konal mimořádně bez 

osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

Zapisované děti: 9 

Zapsané děti: 9 

Celkový předpokládaný počet dětí v MŠ: 37 

 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu 

 

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo 

I. 14 0 14 0 

II. 8 0 8 0 

III. 8 1 7 0 

IV. 6 0 6 0 

V. 5 0 5 0 

Celkem 41 0 41  0 

 

V naší škole se žáky snažíme hodnotit formativně. Při výuce využíváme metod kritického 

myšlení RWCT ( myšlenková mapa, pětilístek, diamant aj.), projektového vyučování, 

zážitkového učení. K dosahování dobrých vzdělávacích výsledků přispívá výborná spolupráce 

s učiteli, žáky a zákonnými zástupci. Významnou úlohu zde hrají i  zavedená portfolia, 

měsíční hodnocení a sebehodnocení v žákovské knížce. Velmi dobrou zkušenost máme  

s hovorovými hodinami, což jsou třídní schůzky za přítomnosti učitele, rodiče a žáka, které 

probíhají dvakrát ročně.  

 

ZŠ byla z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 uzavřena 

od 14. 10. do 17. 11. 2020.  Od 18. 11. byla umožněna osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku 



 

ve škole. Pro žáky 3. – 5. ročníku začalo prezenční vyučování od 30. 11. 2020. Tito žáci od 4. 

1. 2021 přecházejí opět na distanční výuku. Od 1. 3. 2021 je uzavřena ZŠ i MŠ a všichni žáci 

ZŠ a předškoláci přecházejí na distanční vzdělávání. K otevření ZŠ dochází 12. 4. 2021, kdy 

nastupují všichni žáci ZŠ a předškoláci. Všem dětem MŠ je vzdělávání umožněno od 10. 5. 

2021. 

V  období uzavření škol probíhalo distanční vzdělávání žáků. S žáky a jejich zákonnými 

zástupci jsme komunikovali v prostředí Microsoft Teams, pomocí emailů, internetových 

stránek školy, mobilních telefonů a Skypu. Učivo bylo dle plánu probráno všechno. Veškeré 

úkoly byly zkontrolovány a opraveny. Zda, bylo učivo upevněno, nelze s ohledem na 

vzniklou situaci říct, proto tomu bude věnována zvýšená pozornost na začátku nového 

školního roku.   

 

 

 

Přehled o chování 

  

Ročník Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 14 0 0 0 0 0 

II. 8 0 0 0 0 0 

III. 8 0 0 0 0 0 

IV. 6 0 0 0 0 0 

V. 5 0 0 0 0 0 

Celkem 41 0 0 0 0 0 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

 

Ročník Počet omluvených 

hodin  

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

I. 485 34,64 0 

II. 355 44,38 0 

III. 219 27,38 0 

IV. 182 30,33 0 

V. 110 22 0 

Celkem 1351 32,95 0 

 

 

Žáci byli od 1. ročníku v 1. i 2. pololetí klasifikováni známkami. 

V rámci vyučování se neuskutečnil plavecký výcvik ZŠ, byl přeložen do dalšího školního 

roku. 

Výuka angličtiny probíhala i v 1. a 2. ročníku v rámci zájmového kroužku. 

 

 

 

Zájmové kroužky 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovaly ve škole  tyto zájmové kroužky: 

 

 

 



 

 Název Vedoucí 

1. Věda nás baví Věda nás baví o.p.s. 

2. Florbal Starsflorbal Olomouc 

3. Bricks 4 Kidz Kostky – kostičky s.r.o. 

4. Šikovné ručičky  

 

 

 

 

ŠD 

 

 Název Vedoucí 

1. Výtvarný Bc. Lenka Cigrová 

2. Angličtina pro 1. a 2. ročník Mgr. Eva Ornová 

3. Badatelský klub Soňa Rozehnalová, H. 

Zajacová 

4.  Klub zábavné logiky a deskových her Soňa Rozehnalová, H. 

Zajacová 

 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
     Pro ZŠ a MŠ Bystročice je vytvořen Minimální preventivní program, který je zaměřen na 

omezení působení rizikových faktorů ve všech věkových kategoriích dítěte. V našem případě 

od mateřské školy po pátý ročník základní školy. Z tohoto programu jsme ve školním roce 

2020/2021 vycházeli v rámci prevence výskytu sociálně patologických jevů v MŠ a v ZŠ.  

V tomto školním roce se žádný sociálně patologický jev v naší škole nevyskytl. 

 

Minimální preventivní program byl realizován následujícím způsobem 

          V průběhu školního roku bylo zorganizováno několik aktivit, jejichž cílem je 

předcházení vzniku rizikových faktorů. Při těchto aktivitách dochází zcela spontánně 

k upevňování vztahů mezi žáky, mezi žáky a pedagogy a mezi pedagogy a rodiči. Žáci jsou 

přirozenou cestou seznámeni s tradicemi, jsou motivováni k estetickému cítění a vlastní 

tvořivosti. Taktéž jsou podporovány pohybové aktivity a zdraví člověka. Při setkávání 

s externími subjekty je navozován kontakt dětí s veřejností, aktivní přístup při plnění úkolů a 

jsou budovány životní cíle a správné návyky.  

Tento školní rok byly v rámci vládního nařízení o uzavření škol a omezení kontaktu mezi 

lidmi tyto aktivity značnou měrou omezené, přesto se v určitých měsících některé aktivity 

podařilo v rámci prevence zařadit.  

Ve školním roce 2020/2021 se jednalo o tyto aktivity, projekty a akce: 

 

AKTIVITY PREVENCE V RÁMCI ŠKOLY 

Březen 

• ZŠ – Nabídka workshopu pro rodiče „Děti a on-line závislosti“ 

• MŠ a ZŠ – velikonoční tvoření - Kraslicovník 

 

Vědomostní soutěže a tvořivé soutěže 



 

Říjen 

• ZŠ – Matematický klokan 

• MŠ a ZŠ – soutěž o skřítka Podzimníčka – tvoření s rodiči 

Březen 

• ZŠ – Matematický klokan – 3. – 5. ročník 

 

 

Projektové dny 

Říjen 

• MŠ a ZŠ – Sběr papíru 

• ZŠ – Halloweenské učení – den učení v kostýmech 

Prosinec 

• ZŠ -  Na stopě záhad profesorů Alberta a Pepy – projektové učení 3. – 5. Ročník 

• MŠ a ZŠ – Přišel k nám Mikuláš 

Březen 

• ZŠ – Hrdinové a jejich příběhy – program sdružení D – 3. – 5. Ročník 

Duben 

• MŠ a ZŠ – Čarodějnická ulička 

• MŠ a ZŠ – Den Země 

Červen  

• ZŠ – Projektové dny ve ŠD 

• ZŠ – Projektové dny v rámci školy 

Červenec 

• ZŠ – projektové dny ve ŠD 

 

Doplňující výukové programy 

Říjen 

• ZŠ – dílna čtení v knihovně v Olomouci 

 

Zájmové kroužky 

• Florbal 

• Anglický jazyk 1. a 2. ročník 

• Výtvarný kroužek 

• Klub logiky a deskových her 

• Badatelský klub 

• Malý alchymista 

• Šikovné ručičky 

 

 

AKTIVITY PREVENCE VE SPOLUPRÁCI S EXTERNÍMI SUBJEKTY 

Spolupráce se zákonnými zástupci 



 

  Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci třídních 

schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových stránek školy.  V rámci 

sekundární prevence jsou rodiče okamžitě informováni o případných podezřeních a 

problémech svých dětí a je dohodnut společný postup řešení. 

Září 

• ZŠ - Schůzka rodičů 

červen 

• ZŠ – konzultace s třídními učiteli 

 

ORGANIZOVANÉ PREVENTIVNÍ AKCE 

Tyto akce byly ve školním 2020/2021 roce z důvodu vládního nařízení o častém uzavírání 

škol a omezení kontaktu mezi lidmi zrušeny. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků školy 
 

Datum Název akce  Účastník akce Pořadatel akce 

říjen Poruchy autistického spektra Miroslava 

Hniličková 

V Lavici s.r.o. 

říjen Program MICROBIT Mgr. Kamila 

Greplová Kyselá 

MAP ORP Olomouc 

listopad Vzdělávání žáků s PAS – na 

co se zaměřit? 

M. Hniličková V Lavici s.r.o. 

únor MS EXCEL  Bc. Lenka Cigrová Počítačová služba 

s.r.o. 

březen Inovativní metody výuky 

cizích jazyků na ZŠ 

Mgr. Kamila 

Greplová Kyselá 

Infra s.r.o. 

březen MS Power Point – jak na 

úspěšnou prezentaci 

Mgr. Hana Zajacová UP OL 

 

 

březen Angličtina v pohybu Bc. Lenka Cigrová  Infra s.r.o. 

březen Jak zařazovat prvky 

polytechnické výchovy do 

výuky 

Bc. Lenka Cigrová UP OL 

duben Zpracování digitální fotografie 

a úprava obrázků 

Mgr. Hana Zajacová UP OL 

červen Polytechnika hrou Mgr. Kamila 

Greplová Kyselá, 

Mgr. Lenka 

Indráková 

ASTERIA centrum 

vzdělávání s.r.o. 

únor Hra a její využití u dítěte 

s postižením v MŠ 

M. Hniličková V Lavici s.r.o. 

 

Plán DVPP se podařilo plnit jen částečně. Výbornou zkušenost máme se vzájemným 

hospitováním v hodinách u pedagogů ZŠ a následnými rozbory.  Učitelé se zejména v době 

uzavření škol věnovali samostudiu, vyučovali v prostředí Microsoft Teams..  

 



 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Září  Zahájení školního roku 

  Schůzka rodičů ZŠ, MŠ 

  Tvořivá soutěž O nejhezčího skřítka Podzimníčka 

Říjen  Sběr papíru 

Dílna čtení: Mortina – příběh neobyčejného strašidla 

Halloweenské učení – distanční vyučování v maskách 

 

Listopad Na stopě záhad profesorů Alberta a Pepy – projekt pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ 

 

Prosinec Mikuláš v ZŠ a MŠ 

  Vánoce v ZŠ 

  Vánoce v MŠ 

  Zdobení stromu pro zvířátka 

 

Únor  Karneval v MŠ 

 

Březen  Hrdinové a jejich příběhy – vzdělávací program Sdružení D pro  

3. – 5. ročník 

Matematický klokan – matematická soutěž pro žáky 3. – 5. ročníku¨ 

Velikonoční tvoření – Kraslicovník 

 

Duben  Den Země 

  Čarodějnická ulička 

 

Červen  Focení dětí 

  Civilní a evakuační výchova – projekt v kempu Krásná Morava 

  Pevnost Boyard – projekt v kempu Krásná Morava 

  Pevnost poznání Olomouc 

  Zoopark Vyškov 

 

Červenec KOVOZOO Staré Město 

  Harry Potter na hradě Šternberk 

Soutěže 

 

Datum Druh soutěže Název soutěže 

červen výtvarná Výtvarné MAPování – Rok s Covidem  

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí a dalších kontrolách ve škole 

 
Ve školním roce 2020/2021 byla na naší škole inspekční činnost realizována dne 17. 6. 2021. 

Předmětem inspekční činnosti bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a 

školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání.  

 

                                                                                                                                                                   

 



 

10.   Základní údaje o hospodaření školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace byla zařazena do sítě 

škol a školských zařízení jako příspěvková organizace rozhodnutím s účinností od 1. 1. 2003. 

 

Škola v rámci svého rozpočtu hospodaří s finančními prostředky přidělenými ze státního 

rozpočtu a s příspěvkem od zřizovatele. Finanční prostředky jsou poskytovány a čerpány ve 

smyslu školského zákona č. 561/2004 Sb. 

 

Základní ukazatele o hospodaření školy 

 

 

 

VÝDAJE  
Přímé náklady na vzdělávání – dotace MŠMT 6 389 933,00 Kč 

v tom – prostředky na platy, ostatní osobní náklady 4 601 313,00 Kč 

         - pojistné 1 647 658,94 Kč 

         - přímé ONIV 140 961,06 Kč 

Ostatní neinvestiční náklady 1 053 424,10 Kč 

výdaje celkem 7 443 357,10 Kč 
 

 

 

 

11.  Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do žádného z uvedených programů. 

 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení¨ 

 
Přehled absolvovaných kurzů v rámci celoživotního vzdělávání na Univerzitě Palackého 

v Olomouci – Pedagogická fakulta je uveden v tabulce bodu č. 7 Údaje o DVPP. 

 

 

PŘÍJMY  
Dotace na přímé náklady na vzdělávání – dotace MŠMT 6 389 933,00 Kč 

Dotace KÚ na plavání 5 616,00 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 540 000,00 Kč 

Příspěvek na provoz od zákonných zástupců dětí – školné, 
pomůcky 126 562,00 Kč 

Příjmy z dotace OP VVV Šablony, Šablony II 401 464,86 Kč 

Ostatní příjmy  - dary, sběr, jiné zdroje, SFŽP 32 592,74 Kč 

příjmy celkem 7 496 168,60 Kč 



 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 
Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v projektu EU – Šablony II. Název 

projektu – Rozvíjíme polytechniku a ICT. Reg. číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011647 Ukončení tohoto projektu je  31. 8. 2021. 

Požádali jsme o prodloužení projektu do 31. 12. 2021 a žádost byla schválena. 

Z finančních prostředků tohoto projektu byly hrazeny výdaje spojené s realizací 

Badatelského klubu, Klubu komunikace v AJ, Klubu zábavné logiky a deskových her. 

Dále byla financována chůva v MŠ, školní asistent v ZŠ a  projekty mimo ŠD o 

hlavních prázdninách.  

 

Škola byla zařazena do programu www.ProAlergiky.cz. V rámci akce Zdravější 

vzduch do škol byly škole do 30. 6. 2021 zapůjčeny 2 čističky vzduchu.  

 

 

 

14.  Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

 
Ve školním roce 2020/2021 jsme se zapojili do těchto projektů: 

 

• Mléko do škol 

• Ovoce a zelenina do škol 

• Recyklohraní 

• Fond Sidus – charitativní sbírka pro nemocné děti z motolské a olomoucké 

nemocnice 

 

Škola spolupracovala s těmito partnery: 

 

PPP Olomouc 

UP Olomouc ( projekt ) 

NIDV Olomouc ( DVPP ) 

MAP ORP Olomouc 

 

Spolupráce se zřizovatelem – Obcí Bystročice – probíhala na velmi dobré úrovni. 

Obec má zájem na bezproblémovém chodu školy a je vstřícná k požadavkům 

příspěvkové organizace. Škola vychází vstříc rodičům, organizačním složkám obce 

a veřejnosti. Zajišťuje provoz MŠ a ŠD také o prázdninách ( pokud je zájem ze 

strany rodičů ) a organizuje mnoho akcí pro děti, rodiče a veřejnost. Zřizovatel 

aktivně přistupuje k opravám v budově a chápe potřebu investic do školy.  

 
Spolupráce s MŠ – Jsme sloučené zařízení, které sídlí v jedné budově. Děti MŠ a 

ZŠ se denně potkávají, pedagogové spolupracují, předávají si informace na 

pravidelných poradách, pořádají společné akce, projekty a školní soutěže. Také se 

během roku pravidelně navštíví např. návštěva předškoláků v 1. třídě aj.  

 
Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni. Společně se setkáváme na akcích 

školy. Ve školním roce byla velká podpora ze strany rodičů v období uzavření škol 

při domácím vzdělávání. Velmi si této podpory vážíme.  

http://www.proalergiky.cz/


 

Informace rodičům jsou předávány písemně v žákovských knížkách, emailem, na 

nástěnce a úřední desce školy, na internetových stránkách školy. Informace jsou 

rodičům předávány na schůzce rodičů v září, na hovorových hodinách ( listopad, 

duben )  a na konzultačních hodinách ( leden ). V březnu pořádáme Den otevřených 

dveří v MŠ i ZŠ. V roce 2020/2021 se bohužel z důvodu uzavření škol některé 

z pravidelně probíhajících akcí neuskutečnily.   

 

15.  Údaje o poskytování informací 
 

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 S. o 

svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11, 1999 v platném znění. 

 

a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0 

b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informace: 0 

d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Předložení výroční zprávy a zveřejnění výroční zprávy 

 
Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy Bystročice za školní rok 

2020/2021 byla projednána na pedagogické radě dne 29. září 20201 a následně byla 

předložena školské radě. Po projednání školskou radou bude zaslána zřizovateli školy. 

 

V Bystročicích 29. 9. 2021 

      Zpracovala: Mgr. Hana Zajacová 

        ředitelka ZŠ a MŠ Bystročice 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou. 

 

 

 

 
 

 

 

 


