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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: 123-6348280207/0100 

 

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 45 žáků 

   mateřská škola – kapacita 37 dětí 

   školní družina   - kapacita 45 dětí 

   školní jídelna    - kapacita 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Obor vzdělání, vzdělávací programy 
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Základní škola 

 

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

 

Učební plán ve školním roce 2021/2022 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 44 žáků. 

 

Třída Ročník Počet žáků Chlapců Dívek Třídní 

učitelka 

I. 1. 8 4 4 Mgr. Lenka 

Indráková 

 2. 14 5 9  

II. 3. 8 3 5 Mgr. Kamila 

Greplová 

Kyselá 

 4. 8 3 5 Mgr. Miloslava 

Mrázková 2. 

pol. 

 5. 6 3 3  

Celkem 5 44 18 26   

ŠD 1.– 5.r. 44   18 26 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 20 12 8 Pavlína 

Blažková 

Koťata 4 – 6 let 17 6 11 Mgr. Zdenka 

Novotná 

Celkem 2 – 6 37 18 19  

 

 

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 0,1935 Ano 

9. učitelka MŠ 0,5806 Ano 

10. učitelka MŠ 0,3710 Ne 

11. chůva 0,5 Ano 

12. asistent pedagoga MŠ 0,8056 Ano 

13. Asistent pedagoga ZŠ 0,8333 Ano 

14. školnice 0,4 Ano 

15. pracovnice obchodního provozu 0,6 Ano 

16. uklízečka 0,7 Ano 

 Fyzický počet pracovníků 16  

 Přepočtený počet pracovníků 11,4567  

 



 

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 2022/2023, který se konal ve středu 13. 4 

2022 

Zapisovaní žáci: 10 

Zapsaní žáci: 8 

Žádosti o odklad: 2 

Celkový počet žáků 1. ročníku: 8 

Celkový předpokládaný počet žáků školy: 45 

 

Údaje  o přestupu 6 žáků 5. ročníku na druhý stupeň 

ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova – 1 žák 

ZŠ Olomouc Nedvědova –2  žáci 

ZŠ Olomouc, tř. Spojenců 8 – 2 žáci 

ZŠ Stupkova, Olomouc – 1 žák 

 

 

 

Údaje o zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 

 

Zapisované děti: 12 

Zapsané děti: 10 

Celkový předpokládaný počet dětí v MŠ: 37 

 

Mimořádný zápis do ZŠ a MŠ dětí z Ukrajiny dne 23. 6. 2022 

 

Zapisované děti: 0 

Zapsané děti: 0 

Přestup z jiné školy: 0 

Celkový předpokládaný počet dětí z Ukrajiny v naší škole: 0 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Ve všech ročnících probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu s názvem Naše 

škola. Jeho cíle se podařilo splnit. U žáků, u kterých vidíme potřebu, probíhalo doučování 

z matematiky a českého jazyka.  

 

Třem žákům byla poskytována podpůrná opatření dle doporučení PPP.  

 

Převažující stupeň PO:  2….2 žáci 

    3….1 žák 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 
Přehled o prospěchu 

 



 

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyzn. Neprospělo 

I. 8 0 8 0 

II. 14 0 14 0 

III. 8 0 8 0 

IV. 8 2 6 0 

V. 6 1 5 0 

Celkem 44 3 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.  

 

 

 

Přehled o chování 

  

Ročník Počet žáků Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I. 8 1 0 0 0 0 

II. 14 1 0 0 0 0 

III. 8 2 0 0 0 0 

IV. 8 1 0 0 0 0 

V. 6 1 0 0 0 0 

Celkem 44 6 0 0 0 0 

 

Údaje o zameškaných hodinách 

 

Ročník Počet omluvených 

hodin  

Počet omluvených 

hodin na žáka 

Počet neomluvených 

hodin 

I. 248 31 0 

II. 599 42,79 0 

III. 588 73,50 0 

IV. 354 44,25 0 

V. 407 67,83 0 

Celkem 2196 49,91 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 2021/2022 pracovaly ve škole  tyto zájmové kroužky: 

 

 

 

 Název Vedoucí 

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

2. Florbal Starsflorbal Olomouc 

   

   

 

 

 

 

ŠD 

 

 Název Vedoucí 

1. Výtvarný Bc. Lenka Cigrová 

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

3. Čtenářský klub Mgr. Lenka Indráková 

4.  Ajťáček Lukáš Grepl, Mgr. Hana 

Zajacová  

 

 

 

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

 
     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 

2021/2022 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.  

Ve školním roce 2021/2022 se jednalo o tyto aktivity, projekty a akce: 

 

 



 

AKTIVITY PREVENCE V RÁMCI ŠKOLY 

Září 

• ZŠ – účast žáků ZŠ a MŠ na obecní akci Buchtobraní 

Listopad 

• ZŠ – Slavnosti Slabikáře 

• Martinské slavnosti 

Prosinec 

• MŠ a ZŠ – Mikuláš ve škole 

• Vánoční strom pro zvířátka 

• Vánoční pečení v ZŠ 

• Vánoční besídka v MŠ a ZŠ 

 

Březen 

• ZŠ – vynášení Moreny v ŠD 

• MŠ – vynášení Moreny 

 

 

Květen 

• Sběr papíru – soutěž tříd MŠ a ZŠ 

• Oslava svátku maminek 

Červen 

• ZŠ – pasování prvňáčků na čtenáře 

• MŠ – školní výlet 

• ZŠ – školní výlet 

 

Škola zajišťuje každodenní doučování pro slabší žáky. 

 

Sportovní soutěže 

Březen 

• ZŠ – sportovní odpoledne ve školní družině 

Duben 

• ZŠ – Hanácké vdolek – sportovní akce  

Květen 

• ZŠ – O starostův pohár – sportovní akce  

 

Vědomostní soutěže a tvořivé soutěže 

Listopad 

• ZŠ – Rok s Covidem – výtvarná soutěž 

 

Březen 

• ZŠ – recitační a divadelní soutěž – školní kolo 

 

Projektové dny 



 

Říjen 

• MŠ a ZŠ – Sběr papíru 

• 25. 10. – 26. 10. 2021 Máme rádi zvířata – dvoudenní projekt v ZŠ. V rámci projektu 

proběhla beseda o exotickém ptactvu a výlet na Úsov 

Únor 

• ZŠ – Talentmanie ve ŠD 

Březen 

• MŠ – karneval 

• ZŠ –  Učíme se v maskách 

• ZŠ – Den naruby 

 

Duben 

• ZŠ – Příroda náš kamarád 

• ZŠ – Den Země 

 

Doplňující výukové programy 

Leden 

• MŠ a ZŠ - Městské divadlo Prostějov 

  

Březen 

• ZŠ – Cestopis Velké safari v kině Metropol 

• ZŠ – návštěva místní knihovny 

 

  

Zájmové kroužky 

• Florbal 

• Anglický jazyk 1. a 2. ročník 

• ICT  

• Věda nás baví 

 

AKTIVITY PREVENCE VE SPOLUPRÁCI S EXTERNÍMI SUBJEKTY 

Spolupráce se zákonnými zástupci a s obcí 

  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 

• MŠ - schůzka rodičů 

 

Leden 

• ZŠ – konzultační hodiny 

• Tříkrálová sbírka v obci 

• ZŠ – Jezevčíci v nouzi – sbírka na pomoc opuštěným pejskům 



 

Březen 

• ZŠ – vystoupení dětí ze ŠD na obecní akci 

• ZŠ – den otevřených dveří  

Duben  

• Ukliďme Česko 

• Kraslicovník 

• ZŠ – hovorové hodiny  

•  Čarodějnice – akce obce Bystročice (vystoupí děti z MŠ) 

Červen 

• Závěrečná školní slavnost 

Výchovná poradkyně zabezpečuje: 

• Evidenci dětí s SPU, evidenci integrovaných žáků a výkaznictví 

• Pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů podpory a jejich 

vyhodnocování 

• Spolupráci s PPP a metodikem prevence 

• Koordinaci podpůrných opatření 

 

Školní metodik prevence zabezpečuje: 

• Nabídku programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům a 

zabezpečení těchto programů 

• Poskytuje materiály s odbornými informacemi o dané problematice všem učitelům 

• Přípravu plánů a jejich vyhodnocování 

S nadanými a mimořádně nadanými žáky pracujeme formou podpory v běžné výuce, 

soutěžích a jejich prezentací v rámci školních a mimoškolních aktivit 

Podpora žáků s SVP a problémy s učením 

Pedagogická intervence 

Asistent pedagoga 

Zapůjčení IT do rodin na distanční výuku 

Speciální učebnice a pomůcky a další podpůrná opatření dle doporučení 

Doučování z matematiky a českého jazyka 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků školy 
 

Datum Název akce  Účastník akce Pořadatel akce 

Listopad Sdílení zkušeností – čtenářská Mgr. Hana Zajacová MAP ORP Olomouc 



 

gramotnost 

Duben Kulatý stůl – sdílení 

zkušeností v zavádění nové 

výuky „Informatiky a 

informačních a komunikačních 

technologií“ 

Mgr. Hana Zajacová MAS Šternbersko 

Červen Setkání ředitelů, nové 

vyhlášené výzvy 

Mgr. Hana Zajacová MAS Prostějov - 

venkov 

Srpen Na čem záleží… Mgr. Zdenka 

Novotná 

Iva Řehůřková 

 

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

hospitováním v hodinách u pedagogů ZŠ a následnými rozbory.   

 

9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Září  Zahájení školního roku 

  Schůzka rodičů ZŠ, MŠ 

  Buchtobraní 

Říjen  Sběr papíru 

Madagaskar – cestopis 

Exotické ptactvo – beseda ve škole 

Prohlídka hradu Úsov – program pro školy 

 

Listopad Vánoční focení 

  Slavnosti slabikáře 

 

Prosinec Mikuláš v ZŠ a MŠ 

  Vánoce v ZŠ 

Pečení perníčků v ZŠ 

Křeslo pro hosta 

  Vánoce v MŠ 

  Zdobení stromu pro zvířátka a ptáčky 

Leden  Konzultační hodiny 

 

Únor  Malované mapy 

 

Březen  Recitační a divadelní soutěž ve škole 

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

Vynášení Moreny 

Návštěva místní knihovny 

Zahájení turistické sezony – vystoupení u kostela 

Den vody - projekt 

Den naruby 

Den otevřených dveří 

 

Duben  Den Země 

  Ukliďme Česko, ukliďme Bystročice 

  Čarodějnice 

Květen  Pyžamový den 



 

  Pohár starostů 

Sběr papíru 

 

Červen  Focení dětí 

  Výlet MŠ 

  Výlet ZŠ 

  Turnaj v kopané v Bedihošti 

  Klaunské vystoupení na školní zahradě 

  Závěrečná školní slavnost 

 

  

Soutěže 

 

Datum Druh soutěže Název soutěže 

Březen matematická Matematický klokan 

Březen  Recitační a divadelní soutěž 

Duben  Talentmanie 

Duben sportovní O hanácké vdolek 

Květen sportovní Pohár starostů 

Červen sportovní Turnaj v kopané 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí a dalších kontrolách ve škole 

 
Ve školním roce 2021/2022 byla na naší škole inspekční činnost realizována ve dnech 22. 3. – 

24. 3. 2022. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustanovení 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zjišťování a 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a 

zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů.  

 

 

Ve dnech 20. 5. – 24. 5. 2022 proběhlo na naší škole výběrové zjišťování výsledků žáků 5. 

ročníku ZŠ, které bylo provedeno prostřednictvím systému elektronického testování ČŠI.  

                                                                                                                                                                   

 

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 7 134 746,00 Kč 

v tom – prostředky na platy, ostatní osobní náklady 5 145 572,00 Kč 

         - pojistné 1 839 642,00 Kč 

         - přímé ONIV 149 532,00 Kč 

Ostatní neinvestiční náklady 1 194 538,34 Kč 

výdaje celkem 8 329 284,34  Kč 

 

11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 
Ve školním roce 2021/2022 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. Tento projekt byl ukončen 31. 12. 2021.  

 

Od 1. 9. 2021 jsme začali realizovat projekt EU – Šablony III. Název projektu – Škola 

v pohodě. Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020953. Ukončení tohoto 

projektu je 31. 8. 2023. Z finančních prostředků tohoto projektu byly hrazeny výdaje 

spojené s realizací Klubu komunikace v AJ, Čtenářského klubu a kroužku Ajťáček, 

projekty mimo školu i ve škole. Dále byla financována chůva v MŠ. 

 

Ve školním roce 2021/2022 škola žádala o dotaci z Programu rozvoje venkova. Tato 

žádost byla schválena. Název projektu: Modernizace nábytku v ZŠ Bystročice, 

registrační číslo projektu: 22/006/19210/671/097/000732. 

 

 

 

PŘÍJMY  
Dotace na přímé náklady na vzdělávání – dotace MŠMT 7 134 746,00 Kč 

Ostatní příjmy MŠMT ( roušky, testy, respirátory ) 18 428,85,00 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 540 000,00 Kč 

Příspěvek na provoz od zákonných zástupců dětí – školné, 
pomůcky 69 124,00 Kč 

Příjmy z dotace OP VVV Šablony III, Šablony II 467 773,12 Kč 

Čerpání fondů 100 999,01 Kč 

Úrok bankovní účet 143,10 

příjmy celkem 8 331 214,08 Kč 



 

 

 

 

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

vzdělávání 

 
Ve školním roce 2021/2022 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 a SPC Olomouc 

UP Olomouc ( projekt, praxe) 

NIDV Olomouc ( DVPP ) 

MAP ORP Olomouc 

MAS Prostějov - venkov 

 

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.  

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.   

 

13.  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 

2021/2022 byla projednána na pedagogické radě dne 25. srpna 2022 a následně byla 

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

 

V Bystročicích 25. 8. 2022 

      Zpracovala: Mgr. Hana Zajacová 

        ředitelka ZŠ a MŠ Bystročice 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena školskou radou. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


