Základní škola a Mateřská škola
Horšice, příspěvková organizace,
Horšice 39, 334 01 Přeštice

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2017/ 2018

MOTTO ŠKOLY:

„ Jakou školu si uděláme,
takovou ji budeme mít.“
FILOZOFIE ŠKOLY:

„ Každé dítě má právo být jiné“
Je přirozené, že děti přibližně stejného věku dosahují různé
úrovně rozvoje,
že mají rozdílnou osobnostní výbavu i různou zkušenost.
Každé dítě má své
možnosti i potřeby / včetně potřeb speciálních/.
Každé má právo projevovat se jako jedinečná osobnost,
rozvíjet se a učit se
v rozsahu svých potřeb a postupovat svým tempem, každé má
právo dostat
příležitost získat maximum toho, co v rozsahu svých
individuálních potřeb
a možností získat může.

ÚVOD
Osnova je v souladu s ustanovením §10 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších
předpisů.

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY

NÁZEV:

Základní škola a mateřská škola Horšice, příspěvková organizace

SÍDLO:

Horšice 39, 334 01 Přeštice

CHARAKTERISTIKA:

Základní škola s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách,
sdružující MŠ, ŠD a ŠJ

REDIZO :

650055802

IZO MŠ:

107 544 113

IZO ZŠ:

102 564 272

IZO ŠD:

115 500 359

IZO ŠJ:

102 628 335

IČ:

606 11 871

DATUM ZAŘAZENÍ DO
SÍTĚ ŠKOL, Č. J.
ROZHODNUTÍ O
ZAŘAZENÍ:

1. 9. 2004

ŘEDITELKA ŠKOLY:

Mgr. Jana Tolarová

E-MAIL:

zs-horsice@volny.cz

TELEFONICKÉ SPOJENÍ: 377986680
WEB. STRÁNKY:

Www.skolahorsice.cz

1. 2. ZŘIZOVATEL ŠKOLY
Zřizovatelem školy je Obecní Úřad Horšice, se sídlem Horšice 7, Horšice 334 55,
v zastoupení p. Miroslavem Čepickým, starostou obce.
1. 3. ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY

Jméno a příjmení

Funkce

Datum jmenování a potvrzení
ve funkci

Mgr. Jana Tolarová

Ředitelka školy

Od 19. 2. 2018

1. 4. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

ŠVP - ZŠ

„ S úsměvem a radostí za poznáním“
- 1. - 5. ročník

ŠVP pro předškolní vzdělávání

Třídní program Sluníčkový rok

ŠVP - ŠD

1. 5. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Jana Tolarová

Ředitelka ZŠ a MŠ, absolventka PF Plzeň, obor
učitelství 1. st., praxe 26 let

Mgr. Pavla Nohavcová

Učitelka ZŠ a MŠ, absolventka PF Plzeň, obor
učitelství 1. st., praxe 38 let

Sylva Seidenglanzová

Vychovatelka ŠD, absolventka Střední
pedagogické školy v Seči, obor vychovatelství,
praxe 33 let

Jaroslava Jeslínková

Vedoucí učitelka MŠ, absolventka Střední
pedagogické školy v Karlových Varech, praxe
33 let

Dana Řihošková

Učitelka MŠ, absolventka Střední pedagogické
školy v Karlových Varech, praxe 19 let

Provozní zaměstnanci:
Zdeňka Hodanová

Topička

Lenka Černá

Kuchařka

Magdalena Skálová

Vedoucí ŠJ

Magdalena Skálová

Pomocnice v kuchyni

Magdalena Skálová

Školnice MŠ

Miloslava Bradová

Školnice ZŠ

1. 6. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
ZAPSÁNO:

10 dětí

VYDÁNO:

10 rozhodnutí o přijetí k povinné školní
docházce

1. 7. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
PROSPĚLO S VYZNAMENÁNÍM:

30

PROSPĚLO:

4

KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ:

0

SLOVNÍ HODNOCENÍ:

0

2. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
POČET KURZŮ

3

POČET ZÚČASTNĚNÝCH PEDAGOGŮ

3

Veškeré kurzy byly pořádány
akreditovanými organizacemi Krajským
centrem vzdělávání a Jazykovou školou
Plzeň a Národním institutem vzdělávání
Plzeň.

3. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Veškeré akce a aktivity školy jsou součástí přílohy Výroční zprávy.
Hodnocení Minimálního preventivního programu je součástí přílohy Výroční zprávy.
V oblasti environmentálního vzdělávání, které se prolínalo výukou byly realizovány dílčí projekty
s různorodou tématikou na ochranu přírody. Také hodnocení této oblasti je součástí přílohy Výroční
zprávy.
Žáci absolvovali několik divadelních představení ve škole, řadu projektů se zaměřením na
společenské chování, předcházení úrazům nebo pravidel silničního provozu.
Tématické projekty k různým příležitostem – svátkům, výročím, ročním dobám apod. se
uskutečnily v jednotlivých třídách.
Žáci školy se účastnili různých výtvarných soutěží, kde dosáhli pěkných umístění.

Prezentace naší školy probíhá především formou zveřejnění našich článků v Občasníku Horšicko,
Dolckých novinách a Přeštických novinách, dále pak na našich webových stránkách.
4. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
V letošním roce proběhla na naší škole v termínu 16. 4. - 18. 4. 2018 inspekční činnost.
Kontrola byla vykonána v základní škole, mateřské škole, školní družině a školní jídelně.
Složení inspekčního týmu:
Mgr. Jaroslav Štilip – školní inspektor
Mgr. Iveta Němečková – školní inspektorka
Ing. Monika Zelená – kontrolní pracovnice
Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného základní školou, mateřskou 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 naplňování
školních vzdělávacích programů podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona.
Závěr:
Hodnocení vývoje
- došlo ke změně na pozici ředitelky subjektu
- setrvalý stav počtu žáků
- zachování kvality pedagogického procesu
Silné stránky
- vztahy mezi učitelkami a dětmi pomáhají podporovat příkladné prosociální dovednosti
- rodinné klima subjektu přispívá ke klidnému průběhu vzdělávacího procesu
- individuální přístup k žákům a dětem je účinnou prevencí školních neúspěchů
- promyšlená organizace provozu subjektu vytváří předpoklady pro plynulý přechod dětí z MŠ
do ZŠ
- využívání účelných metod a forem práce podporuje samostatnost žáků při řešení úkolů
Slabé stránky a/ nebo příležitosti ke zlepšení
- nevyhovující povrch tělocvičny vede k výraznému meziročnímu nárůstu úrazovosti
- dlouhodobě hygienicky nevyhovující zázemí pro MŠ

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017
Dva finanční zdroje pro provoz, činnost školy a platy zaměstnanců : státní a Obecní
Dotace KÚ: přímé neinvestiční náklady

3 505 274,- Kč

Náklady na mzdy: /ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD/

2 489 598,- Kč

Dotace obec Horšice
Hospodářský výsledek:

550 000,- Kč
+ 174 285, 28 ,-Kč

Zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2017 přiložena.
6. ANALÝZA ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok 2017/2018
Počet žáků v letošním školním roce byl v MŠ 22, v ZŠ 34 a ve ŠD 29.
Oficiálně funguje škola jako neúplná základní dvojtřídní škola s rozdělením tříd: I. třída – 1.a 2.
ročník, II. třída –3., 4. a 5. ročník.
Tento školní rok byl poznamenán opětovnou marnou snahou zajistit pro ZŠ kvalifikovanou učitelku
pro I. stupeň se znalostí anglického jazyka. Po celý rok pomáhala s výukou výchov v 1. - 5. ročníku
vychovatelka ŠD Sylva Seidenglanzová a Mgr. Pavla Nohavcová převzala výuku anglického jazyka
3., 4. a 5. ročníku. Kvalifikovanou sílu se podařilo získat na konci školního roku, pedagogická
pracovnice nastoupila do pracovního poměru na naší škole od srpna 2018.
Celý školní rok 2017/2018 byl ve znamení nejasností nového financování pedagogických a
nepedagogických pracovníků /ph-max/.
Dlouhodobé záměry:
Dlouhodobě záměry se v dlouhodobém plánu opakují mnoho let. Jsem ve funkci pouhých
šest měsíců, ale nedaří se mě přesvědčit p. starostu o prestiži školy v naší obci a její postupné rekonstrukci nejen uvnitř, ale i zlepšení prostředí na školní zahradě.
Velmi nutnou opravou se jeví kompletní rekonstrukce sociálního zařízení MŠ i ZŠ, které již
dlouhou dobu nevyhovuje hygienickým požadavkům a mohlo by dojít k situaci, kdy by hygienická
kontrola provoz MŠ uzavřela. Také velmi nutná je oprava tělocvičny, která proběhne v měsících
září – říjen 2018. OÚ získal dotaci z tzv. Fondu odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby
obcí/ 100 000,-/, samozřejmě dlouhodobý záměr je výukový kout s poznávacími a výukovými
prvky na školní zahradě.
Také MŠ by si zasloužila nové herní prvky na krásné školní zahradě a konečně kvalitní povrchovou
úpravu dvorku.
Také závadný stav podlahy ve III. třídě a v šatně III. třídy je už několikaletý problém, kdy pod
linem je pravděpodobně vydrolený nekvalitní beton a v podlaze se tvoří nebezpečné prohlubně,
které by mohly způsobit úraz žáků.
Dokončení barevné fasády v zadním traktu budovy, aby budova měla jednotný vzhled, patří také
k dlouhodobým úkolům.

Tyto záměry bude možné realizovat opravdu v budoucnosti, při získání dotací a za finanční podpory
obce.
Mezi dlouhodobé záměry v oblasti vzdělávání patří i další vzdělávání a prohlubování znalostí
pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD v oblasti metodické práce se žáky s vývojovými poruchami učení.
7. SPOLUPRÁCE S RODIČI A DALŠÍMI ORGANIZACEMI
Již několik let se snažíme o prohlubování spolupráce školy a rodiny. Rodiče však v současné době
znají především svá práva, ale povinnosti vůči škole je nezajímají. Jejich ochota pomoci škole
(brigády, drobné opravy) apod. se nesetkává s přílišným nadšením. Také musíme řešit přestupky
proti školnímu řádu, které se v minulosti vůbec nevyskytovaly - pozdní příchody žáků do školy,
neplnění domácích úkolů, velmi časté zapomínání pomůcek. Stalo se pravidlem, že rodiče
neprojevují zájem o chod školy a o výsledky vzdělávání, prakticky kromě třídních schůzek školu
neznají. Při nakupení problémů a nedostatků je už pak těžké vše vyřešit ke spokojenosti obou stran.
Komunikace s rodiči probíhá především mailem nebo telefonicky. Na pedagogických radách
hledáme stále řešení a způsob širšího začlenění rodičů do celoročního chodu školy.
Spolupráce s OÚ má v každodenní práci školy nezastupitelné místo.
Spolupráce se školským poradenským zařízením je dlouhodobá. Bohužel nás stále trápí dlouhé
objednací termíny u žáků, které se vzhledem k inkluzi ještě prodloužily a zpráy z vyšetření, zaslané
až po třech měsících i déle pak pozbývají účinnosti, neboť žák se za tu dobu mohl posunout úplně
jinam. Dále velkou zátěží pro pedagogické pracovníky je vyřizování papírování pro tuto organizaci.
Tradiční spolupráce s nadačními fondy Chrpa a Sidus, jejichž výtěžek jde pro nemocné děti, trvá již
řadu let.
8. ZÁVĚR
Školní rok 2017/2018 byl velice náročný. Již druhým rokem nám chybí pracovní síla na pozici
učitelky 1. stupně a aprobovaný učitel anglického jazyka. Velký dík patří bývalé paní ředitelce Mgr.
Pavle Nohavcové, která mi v letošním roce velice pomohla v nástupu do nové funkce ředitelky
školy a dále za to, že s námi dokončila tento školní rok a doufám, že i v dalším školním roce nám
vypomůže. Všem pedagogickým pracovníkům patří velký dík za zvládnutí všech stanovených
nejen výchovně vzdělávacích činností, ale i dalších organizačních záležitostí a za to, že školní rok
proběhl podle stanoveného plánu práce a byly splněny veškeré body výchovně vzdělávacích
programů ZŠ, MŠ a ŠD. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na další zaměstnance školy, kteří se
jakkoliv podíleli nebo významně přispěli ke zdárnému průběhu školního roku. Také děkuji p.
starostovi a zastupitelstvu obce Horšice, kteří podporovali činnost školy nejen finančně, ale i
morálně.
V Horšicích, 24. 8.2018

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Přílohy: Zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2017
Třídní a školní akce ZŠ za šk. rok 2017/2018 1.a 2. r
Třídní a školní akce ZŠ za šk. rok 2017/2018 3., 4. a 5.r.
Finanční vypořádání 2017
Hodnocení Programu environmentálního vzdělávání 2017/2018
Hodnocení Minimálního preventivního programu 2017/2018

Zpráva o použití prostředků na DVPP za rok 2017/ 2018
1. Údaje o jednotlivých akcích DVPP:
MŠ:
Kreativní výtvarné techniky
Hry a cvičení s pohybem trochu jinak

450,- Kč
500,- Kč

ZŠ:
GDPR

1 750,- Kč

ŠD:
Celkem:

2 700,- Kč

Počet zúčastněných pedag. pracovníků:
Dana Řihošková
Jaroslava Jeslínková
Mgr. Jana Tolarová

učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka ZŠ

2. Podle plánu DVPP vyčleněno
Celková použitá částka:

3 000,- Kč
2 700,- Kč

3.Hodnocení DVPP na škole:
Ve školním roce 2017/ 2018 se učitelky MŠ zaměřily především na oblast výtvarnou,
kreativní a pohybovou. V základní škole bylo nutné s příchodem GDPR podniknout
příslušné kroky k tomuto opatření.
Již dlouhodobě pociťujeme, že akreditované organizace KCJVŠ a NIDV nabízejí většinu
seminářů a školení, kterých se pedagogický sbor ZŠ a MŠ již v minulosti účastnil a bylo by
zapotřebí, aby jejich nabídka byla rozšířena o nová aktuální témata.

V Horšicích, 2. 7. 2018

Mgr. Jana Tolarová
ředitelka školy

Seznam akcí pořádaných za školní rok 2017/2018
v 1., 2. a 3. ročníku
Besip – dopravní hřiště Blovice
Lesní pedagogika – projekt
EVVO
Ústní hygiena MPP
S Večerníčkem za pohádkouprojektové vyučování
O pejskovi a kočičce – divadelní
představení
Josef Čapek a jeho hrdinové –
výtvarná soutěž
Krmíme zvířátka –
přírodovědná vycházka
Až po uši v mechuJuniorfest
Svíčkárna Rodos Litice
Mikulášská nadílka v ZŠ
Posezení u vánočního stromku
Divadelní představení O
prasátku Arturovi EVVO
Vynášení Morany společně s
MŠ
Čarodějův učeň - muzikál
Velikonoční radování - projekt
Výuka ekologické výchovy
Prusiny
Vzpoura proti úrazům - MPP

26. 9. 2017
13.10. 2017
25. 10. 2017
13. a 14.11. 2017
1. 11. 2017
Říjen – listopad 2017
20. 11. 2017
8. 11. 2017
30.11.2017
5. 12. 2017
21.12.2017
18. 1. 2018
23.3.2018
19. 4. 2018
26.3. 2018
20.4. 2018
25.4. 2018

Kouzelnické představení
Fantasy Golf klub škol.výl.
BESIP – dopravní hřiště Blovice
Kasárna Klatovy
Sportovní den – soutěž ve
vybíjené
Fotografování tříd
Vycházka do Luhu –
přírodovědná tématika
Zdravé zuby - projekt
Den s lesy ČR

25. 4. 2018
24.5. 2018
30. 5. 2018
31. 5. 2018
1. 6. 2018
4.6. 2018
8.6. 2018
15. 6. 2018
26.6. 2018

Seznam akcí pořádaných ve 4. a 5. ročníku ve školním roce
2017/ 2018
Co mě ve škole nejvíce baví –
výtvarná soutěž ěstská knihovna
Přeštice
Lesní pedagogika – ekosystémy
EVVO - projekt
Ústní a zubní hygiena - projekt
Juniorfest – Až po uši v mechu
– filmové představení
Plzeňský kraj – Místo kde žiju projekt
Svíčkárna RODOS
Mikulášská nadílka
Besídka v MŠ
Vánoční posezení u stromečku
Divadelní představení EVVO –

Září - listopad

13.10.2017
25.10.2017
8.11.2017
13. - 14. 11. 2017
30.11.2017
5.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
18.1.2018

O prasátku Arturovi
Vynášení Morany
Výroba v keramické dílně
Velikonoční tvoření
Muzikál Čarodějův učeň
Prusiny – EVVO – výuka
ekologické výchovy
Vzpoura proti úrazům –
Minimální preventivní program
Kouzelnické představení
Fantasy Golf Plasy – školní
výlet
Dopravní hřiště Blovice
Kasárna Klatovy – Prohlídka
techniky
Sportovní den
Fotografování
Stopovaná a přírodovědná
procházka do Luhu
Zdravé zuby - projekt
Setkání s deváťáky v ZŠ J.
Hlávky Přeštice
Den s lesy ČR – EVVO poznávačka

23.3.2018
28.3.2018
28.3.2018
19.4.2018
20.4.2018
25.4.2018
25.4.2018
24.5.2018
26. 9. 2017 a 30.5.2018
31.5.2018
1.6.2018
4.6.2018
8.6.2018
15.6.2018
26.6.2018
28.6.2018

ZŠ a MŠ Horšice,přísp. organizace

Minimální preventivní program – vyhodnocení
2017/ 2018
Pracovník pověřený MPP: Sylva Seidenglanzová
od 11.6.2018 Mgr. PavlaNohavcová
Seznámení ředitele školy s programem, dohodnout pravidla realizace programu
Plán
Proběhlo
24. 8. 2017
24. 8. 2017
Seznámit kolegy s filozofií programu a zapojit je do jeho realizace
Plán
Proběhlo
24. 8. 2017
24. 8. 2017
Metodické pomůcky, informace, kontakty
Vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby pověřeného
pracovníka MPP a ostatních pedagogů
Zřízeno
Místo
Hodnocení
2.9.2013 – dosud
Sborovna ZŠ
Úspěšně
- průběžné doplňování
materiálů
Aktivity pro rodiče
Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu – schůzky rodičů, zápis do žákovské
knížky nebo do notýsku, webové stránky ZŠ

Forma

Plán

Třídní schůzka

Podání informací o
konaných akcích v
průběhu celého roku
na zahajovací
informační schůzce
rodičů
Upřesnění informací
na konzultačních
hodinách

Proběhlo

Hodnocení
Úspěšně

7. 9. 2017
11.4.2018

DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, OÚ

Instituce

Forma
spolupráce

Proběhlo

Hodnocení

ZŠ

Ústní
hygiena–
celoškolní projekt
25.10.2017
Vzpouraproti úrazům
- projekt prevence 25. 4. 2018
úrazů – beseda s
vozíčkáři

Úspěšně
ÚSpěšně

Zdravézuby
-celoškolní projekt
15. 6. 2018

Úspěšně

V
jednotlivých
ročnících probíhaly
v
průběhu
roku
jednodenní projekty
v
rámci
výuky
přírodovědy
a
prvouky zaměřené na
ochranu zdraví svého
i
spolužáků,
na
nebezpečí používání
drog a omamných
látek, na kybešikanu
a další nebezpečné
jevy

Dodržování
hygienických návyků
Šetření elektrické a
palivové energie
Třídění odpadu

Úspěšně

celoročně
celoročně

Úspěšně
Úspěšně

celoročně

Úspěšně

Propagace - internet, televize, tisk, rozhlas, vývěska, divadlo, kino

téma

Forma propagace

hodnocení

Horšicko - občasník
Webové stránky ZŠ
Dolcký občasník

Psaní příspěvků - průběžně
Psaní příspěvků a fotografií
Psaní příspěvků a fotografií

Úspěšně
Úspěšně
Úspěšně
Mgr. Pavla Nohavcová
V Horšicích dne 27. 6. 2018

ZŠ a MŠ Hošice,přísp. organizace

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – vyhodnocení
2017/ 2018
Pracovník pověřený EVVO: Mgr. Alena Vodičková
od 19.2.2018 Mgr. PavlaNohavcová
Seznámení ředitele školy s programem, dohodnout pravidla realizace programu
Plán
Proběhlo
24. 8. 2017
24. 8. 2017
Seznámit kolegy s filozofií programu a zapojit je do jeho realizace
Plán
Proběhlo
24. 8. 2017
24. 8. 2017
Metodické pomůcky, informace, kontakty
Vytvoření knihovny, videotéky, fonotéky a propagačního materiálu pro potřeby pověřeného
pracovníka EVVO a ostatních pedagogů
Zřízeno
Místo
Hodnocení
2.9.2013 – dosud
Sborovna ZŠ
Úspěšně
- průběžné doplňování
materiálů
Aktivity pro rodiče
Informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu – schůzky rodičů, zápis do žákovské
knížky nebo do notýsku, webové stránky ZŠ

Forma

Plán

Třídní schůzka

Podání informací o
konaných akcích v
průběhu celého roku
na zahajovací
informační schůzce
rodičů
Upřesnění informací
na konzultačních
hodinách

Proběhlo

Hodnocení
Úspěšně

7. 9. 2017
11.4.2018

DDM, sportovní a zájmové organizace, nadace, OÚ

Instituce

Forma
spolupráce

Proběhlo

Hodnocení

ZŠ

Lesní pedagogika –
celoškolní projekt –
ochrana lesa
13.10.2017

Úspěšně

Tématická vycházka 20. 10. 2017
do lesa – pozorování
změn v přírodě,
krmení zvířat – akce
spoelčně s MŠ

ÚSpěšně

Vynášení Morany – 23. 3. 2018
akce společně s MŠ –
změny v přírodě a
ochrana jarní přírody

Úspěšně

Úspěšně
Výuka
ekologické
výchovy
v
Prusinech20.4.2018
život
a
ochrana
netopýrů

Školní výlet Fantasy 24.5.2018
Golf Plasy-zaměření
na ochranu zvířat
8.6.2018
Výukový program na
ochranu
lesních
porostů v Luhu

V
jednotlivých
ročnících probíhaly v
průběhu
roku
jednodenní projekty
zaměřené na ochranu
přírody, fauny a
flóry, přizpůsobené
věku žáků.
Dodržování
hygienických návyků celoročně
Šetření elektrické a
celoročně
palivové energie
Třídění odpadu
celoročně
Propagace - internet, televize, tisk, rozhlas, vývěska, divadlo, kino

Akce pod záštitou
MAS Aktiviosnebyli jsme
spokojeni s
organizací a
prezentací –
nevyhovovalo
věkovému složení
žáků
Úspěšně
Úspěšně

Úspěšně

Úspěšně
Úspěšně
Úspěšně

téma

Forma propagace

hodnocení

Horšicko - občasník
Webové stránky ZŠ
Dolcký občasník

Psaní příspěvků - průběžně
Psaní příspěvků a fotografií
Psaní příspěvků a fotografií

Úspěšně
Úspěšně
Úspěšně
Mgr. Pavla Nohavcová
V Horšicích dne 27. 6. 2018

