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Základní údaje o škole 

 
Název školy 
Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 
 
Sídlo školy 
Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice 
 
IČO: 750 01 527 
 
Identifikátor: 600 110 788 
 
Kontakty 
Telefon: 736 765 116, 547 234 535 
Email: zsprisnotice@skolniweb.cz 
 
Webové stránky: skola-prisnotice.cz 
 
Zřizovatel: Obec Přísnotice 
 
Zařazení do sítě škol: 1. 9. 2003 
 
Hlavní činnost školy podle zřizovací listiny 

Škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vedení organizace  
Ředitelkou školy je od 1. 8. 2016 Mgr. Jana Bystrzonovská. Do funkce ředitelky Základní školy a 
mateřské školy Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov byla jmenována 
jmenovacím dekretem Obce Přísnotice ze dne 26. 5. 2016. 
 
Systém řízení školy 

Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 
sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Je školou s právní 
subjektivitou.  

Poradním orgánem pro výchovně vzdělávací proces i pro zajišťování řádného chodu školy je 
pedagogická rada složená ze všech pedagogů školy. 
 Ředitelka školy je za řízení chodu školy odpovědná Obci Přísnotice. Předkládá zprávy o 
činnosti školy, personálním zajištění výuky, účelnosti čerpání finančních prostředků aj.  Dalším 
kontrolním orgánem školy je Školská rada. 
  
Školská rada  
Školská rada byla zvolena k 6. 9. 2016 
Školská rada pracuje podle §167, zákona 561/2004 Sb. 
Členové: 
PaedDr. Marie Pelikánová – zástupce školy 
Bc. Jitka Rotterová – zástupce rodičů 
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Petr Němec – zástupce zřizovatele 
 
Změny ve školském rejstříku v roce 2016/17 

1. Zvýšení kapacity školní družiny ze 25 dětí na 40. 
2. Snížení kapacity školy ze 70 na 48 – reálné možnosti budovy školy 

 

Součásti organizace 

 
Mateřská škola 
Kapacita mateřské školy je 30 dětí. Ve školním roce 2016/2017 byla MŠ jednotřídní s 23 dětmi.  
Sídlo mateřské školy je Výhon 54, 664 63 Přísnotice. 
 
Základní škola 
Kapacita ZŠ je 48 žáků. Ve školním roce 2016/2017 byla ZŠ trojtřídní s pěti ročníky se 36 žáky. Obec 
Přísnotice škole udělila výjimku z nejnižšího počtu žáků. 
Sídlo základní školy je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. 
 
Školní družina 
Kapacita školní družiny je 40 žáků. Ve školním roce 2016/2017 měla dvě oddělení. Docházelo do ní 
36 žáků.  
Sídlo školní družiny je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. 
 
Školní jídelna 
Školní jídelna má kapacitu 65 strávníků. Ve školním roce 2016/2017 v jídelně stravovalo 66 
strávníků, z toho 57 dětí ZŠ a MŠ a 9 zaměstnanců.  
Sídlo školní jídelny je Výhon 54, 664 63 Přísnotice. 
 

 

Právní předpisy a povinná dokumentace školy 

 
Nejdůležitější právní předpisy, o které se opírá chod organizace:  
(všechny předpisy v platném znění včetně novelizací a doplňků) 
 
a/ Zákony: 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  
Zákon č. 262/2006  Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 536/2001 Sb. o účetnictví 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
Zákon č. 499/2004 Sb. po archivnictví a spisové službě 
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Nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pedagogických 
pracovníků 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních 
zařízení 
Vyhláška č. 505/2002 Sb. o účetnictví 
Vyhláška č. 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání 
Vyhláška č. 15/2005 Sb.  o náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání 
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 84/2005 Sb. o školním stravování 
Vyhláška č. 274/2009 Sb. o školských zařízeních 
Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 
Vyhláška č.73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
a další legislativa. 
 
Seznam základních dokumentů vedených školou 
 

1. Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 
2. Třídní kniha ZŠ  
3. Třídní výkaz 
4. Katalogový list žáka 
5. Školní řády a pravidla pro hodnocení žáků 
6. Rozvrh hodin podle tříd 
7. Přehledy výchovné práce MŠ, ŠD, přehledy o docházce 
8. Záznamy o práci v zájmovém útvaru 
9. Záznamy z pedagogických rad 
10. Kniha úrazů 
11. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 
12. Evidence žáků školy, matrika školy 
13. Hospodářská dokumentace a účetní evidence 
14. Personální dokumentace 
15. Dokumentace BOZP 
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Přehled oborů vzdělávání, přehled vzdělávacích programů 
 
Základní škola – základní vzdělávání 
Škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku obor 79-01-C/01. Výuka probíhala ve 
všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, č. j. 242/2015. 
 
Mateřská škola – předškolní vzdělávání 
Mateřská škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem.  
 
Školní družina – zájmové vzdělávání 
Zájmové vzdělávání probíhalo podle vzdělávacího programu pro školní družinu.  
 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci  
 

ZŠ 
Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

Mgr. Jana Bystrzonovská ředitelka školy  1,0 

Mgr.  Jana Maršálková učitelka   1,0 

PaedDr. Marie Pelikánová učitelka    1,0 

 Dana Kučerová učitelka   0,363 

 Tadeáš Přikryl školní asistent  0,5 

 CELKEM   3,566 

 
 

ŠD 
Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

 Dana Kučerová vychovatelka  0,630 

 Tadeáš Přikryl Vychovatel  0,166 

 CELKEM   0,796 

 

MŠ       

Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

 Tereza Cirhanová učitelka  0,935 

 Zuzana Bažantová učitelka  0,6 

 Martina Klementová asistent pedagoga  0,5 

 CELKEM   2,035 

 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY CELKEM: 6,694 
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Nepedagogičtí pracovníci školy  
jméno Prac zařazení Úvazek  

Marie Svobodová uklízečka 0,375 

Zdeňka Mahovská školnice 1,0 

Zlata Langová Vedoucí ŠJ 0,25 

Alena Fialová kuchařka 1,0 

Zlata Herzánová Pomocná kuchařka 0,25 

Celkem  2,875 

 
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY CELKEM: 2,875  
 
CELKEM VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY: 9,569 
 
 
Údaje o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců: 
Slečna Jana Rohrerová, učitelka MŠ, odešla ve zkušební době, byla nahrazena na dobu nezbytně 
nutnou (do 30. 6. 2017) slečnou Zuzanou Bažantovou.  
K 31. 5. 2017 podala výpověď z pracovního poměru vychovatelka ŠD a učitelka ZŠ Dana Kučerová.  
K 31. 8. 2017 podal žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou školní asistent Tadeáš Přikryl. 
Jeho žádosti bylo vyhověno k 31. 8. 2017. 
 

 
 Údaje o žácích školy  
(údaje k 30. 9. 2016) 

 

 
Základní škola 

Třída Ročník Počet 
žáků 

Dívek/chlapců TŘÍDNÍ UČITELKA 

I. 1. 11 6/5 PaedDr. Marie Pelikánová 

II. 
 

2. 10 6/4 Mgr. Jana Maršálková 

4. 2 1/1 

III. 3. 7 4/3 Mgr. Jana Bystrzonovská 

5. 6 4/2 

CELKEM      33 21/15  

 
Vzhledem k tomu, že počet žáků školy neumožňoval rozdělení žáků do více tříd, byli sloučeni do 3 
tříd ve škole. 
Další učitelkou byla paní Dana Kučerová, která ve zkráceném úvazku vyučovala některé z výchov a 
dále prvouku v 1. ročníku. 
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Školní družina  

Oddělení  Počet žáků Vychovatel/-ka 

1.  21 Dana Kučerová 
Tadeáš Přikryl 

2.  15 Tadeáš Přikryl 
Mgr. Jana Bystrzonovská 
Mgr. Jana Maršálková 
PaedDr. Marie Pelikánová 

Celkem  36  

 
 
Mateřská škola 

Třída  Počet dětí Vyučující  

 
1 

  
23 

Tereza Cirhanová 
Zuzana Bažantová 

Martina Klementová  

Celkem  23  

 
MŠ byla jednotřídní se třemi ročníky.  
Věkové složení dětí ve šk. roce 2016/17 bylo 2,5 – 7 let. 
 
 

Zápis k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Zápis k povinné školní docházce se konal 10. 4. 2017.  

Počet dětí u zápisu Přijaté děti Odklady školní docházky Nepřijaté děti 

6 5 1 0 
 

Přijímací řízení ke studiu na víceletá gymnázia 

Počet přihlášených žáků Přijatí žáci Nepřijatí žáci 

1 1 0 
 

Žáci odcházející na 2. stupeň základní školy 

Počet žáků přecházejících na 
2. stupeň 

ZŠ Židlochovice ZŠ Vranovice 

5 4 1 
 

 
 
 
 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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Učební plán školy 

 
 
 
Celkové hodnocení prospěchu žáků 

ročník 
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

1. 11 0 0 

2. 9 1 0 

3. 4 3 0 

4. 0 2 0 

5. 3 3 0 

celkem 27 9 0 

 
 
 
 
 
 
Celkové hodnocení chování žáků 

 
Vzdělávací 

oblast 

 
Zahrnuté  

obory 

 
Vyučované 
předměty 

 
1.roč. 

  

 
2.roč. 

 
3.roč. 

 
4.roč. 

 
5.roč. 

  

 
Z toho  

disponibilní 

 
Celkem 

  

součet 
za  

oblast 

 
Jazyk a 

jazyková 
komunikace 

 

Český jazyk 
a  

literatura 

 
Český jazyk  

 

9 9 9 8 7 7 42   

              52 

 
Cizí jazyk 

Anglický 
jazyk 

0 0 3 3 3 0 9   

  Matematika a její 
aplikace 

Matematika  
 

4 6 5 5 5 5 25   

Informační a komunikační 
technologie 

 
Informatika  

0 0 0 0 1 0 1   

  
 

Člověk a jeho svět  

Prvouka 2 2 2 0 0 0 6   

Přírodověda 0 0 0 2 2 1 4   

Vlastivěda 0 0 0 2 2 1 4   

   
Člověk a svět práce 

Pracovní 
výchova 

1 1 1 1 1 0 5   

 
 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 0 5   

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 0 7 20 

 
Člověk a zdraví  

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 0 10   

 Průřezová témata   P P  P  P  P        

  Celkem 20 22 24 26 26 14 118 118 
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ročník velmi dobré 
chování 

uspokojivé 
chování 

neuspokojivé 
chování 

1. 11 0 0 

2. 10 0 0 

3. 7 0 0 

4. 2 0 0 

5. 6 0 0 

celkem 36 0 0 

 
V průběhu roku je hodnocení výsledků žáků kombinované – běžná klasifikace je doplněna slovním 
hodnocením.   
Slovní hodnocení na vysvědčení: 0 žáků 
Výchovná opatření – napomenutí a důtky: 0 žáků 
Výchovná opatření – pochvaly třídního učitele: 26 žáků 
Výchovná opatření – pochvaly ředitele školy: 1 žák 
Komisionální přezkoušení: 0 žáků 
Opakování ročníku: 0 žáků 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Jana Maršálková, Tereza Cirhanová 

Studium pro asistenta pedagoga Martina Klementová 

 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Předmět Zaměření kurzů 

Prvopočáteční čtení a psaní Sfumato - splývavé čtení 

Školní jídelna Školní stravování v kostce 

 

Předškolní vzdělávání 

Edukativně stimulační skupiny 

Diagnostika předškolního dítěte 

Inovace edukačního procesu v předšk. vzděl. 

Školní zralost a zápis do školy 

Vedoucí pracovníci 
Školení pro vedoucí školního stravování  

Školení o PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance 

Prevence soc. patologických jevů Cesty spolu – Společně proti šikaně 

Český jazyk a literatura Literární text a dramatická hra 

Osobnostní a sociální rozvoj Jak být autoritou 

Speciální vzdělávací potřeby Logopedická prevence - dyslálie 
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Prevence sociálně patologických jevů 
Naše škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který slouží jako metodický 

materiál při prevenci sociálně patologických jevů. Metodikem prevence je ředitelka školy Mgr. 
Jana Bystrzonovská. 
V této oblasti se nejvíce zaměřujeme na: 

 Projevy agrese mezi žáky, její odhalování, prevenci a nápravu 

 Preventivní programy zaměřené na kyberšikanu a bezpečný pohyb v kyberprostoru 

 Optimalizování vztahů mezi žáky 

 Vytváření příznivých podmínek pro bezpečné klima jak pro žáky, tak pro dospělé 

 Aplikování dostupné formy zdravého životního stylu 

 Smysluplné využívání volného času žáků, poskytování prostoru pro zájmovou činnost 

 Vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků 

 Depistáž rizikových skupin žáků 

 Zajišťování poradenské péče pro žáky i rodiče 
 

V letošním roce jsme využili programy všeobecné primární prevence, selektivní primární 
prevence a následný program, který přijeli s dětmi uskutečnit odborníci z Poradenského centra při 
Pedagogicko-psychologické poradně Brno. Všechny programy byly zaměřeny na klima třídy a 
vztahy mezi dětmi.  
 
 
Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

Název kroužku 

Dramatický kroužek 

Taneční kroužek hip hop 

Hry a hádanky 

Zábavné učení 

 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 

žáci 
 
Naše škola poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Výchovným poradcem je ředitelka školy Mgr. Jana Bystrzonovská 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žáci s podpůrnými opatřeními 1. stupně: 4  
Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: 4 
Žáci s podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně: 0 
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Podpůrná opatření poskytovaná žákům se SVP: 

 uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky 

 umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné 
učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 

 zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 

 uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka 

 podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením 
vhodné vzdělávací nabídky 

 spolupráce s rodiči 

 spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 
Mimořádně nadaní žáci  
Ve školním roce 2016/17 nenavštěvoval naši školu žádný mimořádně nadaný žák. 

 
 

Zájmové vzdělávání: školní družina 
 
Provoz:  
Ranní družina: 6:40 – 7:40 
Odpolední družina: 11:40 – 15:30 
1. oddělení: žáci pravidelně navštěvující školní družinu ráno i odpoledne 
2. oddělení: kroužky v době, kdy je naplněná kapacita 1. oddělení 
 

Oddělení  Počet žáků  Počet vychovatelek 

1. 21  
0,796 2. 36 

Celkem  36 0,796 

 
2. oddělení družiny - kroužky 

Název kroužku 

Dramatický kroužek 

Taneční kroužek hip hop 

Hry a hádanky 

Zábavné učení 

 
 
Materiálně technické vybavení 
Nově upravené prostory školní družiny v přízemí školy plně vyhovují svou velikostí potřebám ŠD. 
Kromě vybavení pro družinu byla do této učebny umístěna žákovská knihovna tak, aby byla 
k dispozici dětem.  
Záměr: pořídit větší úložný prostor na žákovskou knihovnu, pořídit stoly a  židle – staré už jsou 
velmi zničené (vyřazené před několika lety) 
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Údaje o projektech, do kterých je škola zapojená 
Ovoce do škol, Školní mléko – projekty na podporu zdravého životního stylu a zdravého stravování 
u dětí 
Celé Česko čte dětem – projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost 
Ukliďme svět, ukliďme Česko – projekt zaměřený na environmentální výchovu 
Noc s Andersenem – projekt zaměřený na podporu dětského čtenářství 
 
 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu – cílem projektu je podpora ZŠ a MŠ formou 
personálního posílení, podpora osobnostního profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Dosažená částka: 522 644,- Kč 
 
Podpora zabezpečení ZŠ – cílem je zabezpečení vchodu do budovy. Dosažená částka: 40 000,- Kč 

 

Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání 

Při plnění vzdělávacích úkolů spolupracujeme s Obcí Přísnotice, dále s místními 
organizacemi – Sokol, oddíl atletiky, místní knihovna, Spolek rodičů při mateřské škole Přísnotice a 
Spolek rodičů při základní škole Přísnotice. Preventivní aktivity jsme pořádali ve spolupráci se 
sborem dobrovolných hasičů, policií ČR, Poradenským centrem, Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Brno. Environmentální výchova probíhá ve 
spolupráci s Integrou Žabčice, Školským zemědělským podnikem Žabčice a Záchrannou stanicí pro 
dravé ptáky Rajhrad. 

  

Údaje o hospodaření školy 
K 31. 12. 2016 
Náklady z činnosti celkem: 4 694 557,- Kč 
Spotřeba materiálu:  399 824,- Kč 
Spotřeba energie:  187 919,- Kč 
Opravy a udržování:  387 315,- Kč 
Cestovné:   505,- Kč 
Ostatní služby:  272 325,- Kč 
Mzdové náklady:  2 528 439,- Kč 
Zákonné sociální pojištění:  842 852,- Kč 
Jiné sociální pojištění:  9 859,- Kč 
Zákonné sociální náklady:  37 426,- Kč 
Jiné sociální náklady:  3 200,- Kč 
Náklady z dlouhodobého majetku: 3 402,- Kč 
Ostatní náklady z činnosti:  21 491,- Kč 
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Výnosy z činnosti celkem: 4 748 923,- Kč 
Výnosy z činnosti:  675 840,- Kč  
Výnosy z prodeje služeb: 278 743,- Kč 
Jiné výnosy z vlastních výkonů: 80 770,- Kč 
Čerpání fondů:  311 454,- Kč 
Ostatní výnosy z činnosti: 4 873,- Kč 
 
Finanční výnosy:  193,- Kč 
Výnosy z transferů:  4 072 890,- Kč 
Výsledek hospodaření:  54 366,- Kč 

 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 12. 9. 2017. 
 
      
    
 
 
 
 
  
V Přísnoticích 30. 8. 2017    Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: Akce školy  
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Akce zaměřené na plnění průřezových témat v základní škole 
o Interkaktivní výstava Dobrodružství abecedy, Příběh knih v Památníku písemnictví Rajhrad  

o Vystoupení na vítání občánků 

o Projektový den – Třídíme odpad 

o Adventní koncert v Žabčicích 

o Vystoupení kouzelníka 

o Divadlo Špilberk, představení Bob a Bobek  

o Bruslení s Kometou 

o Vystoupení při rozsvěcení vánočního stromu 

o Vynášení Moreny 

o Vánoční besídky pro rodiče  

o Lyžařský výcvik 

o Maškarní ples 

o VIDA centrum 

o Plavecký výcvik 

o Noc s Andersenem 

o Sběr starého papíru 

o Úklid obce ke Dni Země – Ukliďme Česko 

o Školní akademie 

o Týden záchranných složek 

o Zábavné odpoledne - rozloučení se školním rokem 

o Živá voda, terárium Modrá 

o Rozloučení s žáky 5. ročníku 

o Pasování předškoláků na školáky 

o Projektové dny, dlouhodobé projekty 

 
 
 
Soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili 

o Recitační soutěž – třídní a školní kolo, poté soutěž ORP Židlochovice 
o Atletické přebory 
o Turnaj ve vybíjené 
o Matematický klokan  
o Turnaj ve hře Dáma 
o Olympijský běh  
o Logická olympiáda 
o Výtvarná soutěž Domu zahraniční spolupráce 

 
 
 
 
 
 

Akce zaměřené na plnění průřezových témat v mateřské škole 
o Divadélko rolničky, představení Duhové království 

o Divadlo Špilberk, představení Bob a Bobek 

o Vystoupení na vítání občánků 
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o Vystoupení kouzelníka 

o Zdravé zuby 

o Dýňohrátky 

o Adventní vyrábění pro rodiče s dětmi 

o Mikulášská nadílka 

o Vánoční koledování 

o Vánoční besídka 

o Vánoční nadílka 

o Maškarní ples 

o Návštěvy ZŠ 

o Návštěva 1. třídy 

o Velikonoční koledování 
o Zábavné odpoledne - rozloučení se školním rokem 

o Atletické přebory 

o Interaktivní program v židlochovické knihovně 

o Exkurze do Integry 

o Živá voda, terárium Modrá 

o Musica animae – Perníková chaloupka 

o Pasování předškoláků na školáky 

o Projektové dny, dlouhodobé projekty 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


