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I. Základní charakteristika školy  

 

Základní škola Nesovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy,  je zařazena do sítě škol 
pod identifikačním číslem 102 807 159. Zřizovatelem školy je Obec Nesovice. Škola má od 
1.1. 2003 právní subjektivitu.  
 

Základní škola Nesovice je umístěna v jediné budově. Nemá školní kuchyň, pouze výdejnu 
stravy.  Ke stravování žáků i zaměstnanců školy využívá školní kuchyň v MŠ v Nesovicích. 

ZŠ Nesovice navštěvují žáci z těchto obcí: Nesovice, Milonice, Uhřice, Nemotice, Snovídky.  

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Nesovice, příspěvková organizace  

Adresa školy:       Nesovice 154, 683 33 

Typ školy:  Neúplná základní škola, Základní škola (1. stupeň)  

Odloučené pracoviště školy: Letošov 74, 683 33 Nesovice (MŠ a ŠJ) 

IČO:                           750 22 052 

Č. účtu:                       35-4343890277 / 0100 

Telefon:  517 367 314 

E – mail:  skola@nesovice.cz  

Internetová stránka: http://www.zsnesovice.cz  

Právní forma :  ZŠ s právní subjektivitou 

Zřizovatel školy: Obec Nesovice, 683 33 Nesovice 305, IČO: 00 292 141 

Ředitel školy:  Mgr. Andrea Kupková,  

Škola sdružuje:  1. Základní školu 

   2. Mateřskou školu 

   3. Školní družinu 

    4. Školní jídelnu  

                                    5. Školní jídelnu - výdejnu 

Složení školské rady: Mgr. Iva Hanáková – za pedagogické pracovníky 

                                     Mgr. Michal Kupka – za zřizovatele 

                                     František Koudelka – za rodiče žáků 

Vzdělávací program:     Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  

                                       „Učíme se pro život“  
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Počet tříd a žáků k 1.9.2016 

 
 Počet tříd                

 
Počet ročníků Počet žáků 

 
Průměrný  
počet žáků 
na třídu 

1. stupeň 5 5 81 16 

 
Celkový počet žáků v 1. ročníku : 17 
 

Celková kapacita školy:    115 žáků 

Kapacita školní družiny:    50 žáků  

 
 
Zvolený vzdělávací program  

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací Upravené dokumenty Ročník 

Školní vzdělávací 
program pro základní 

vzdělávání                                        
„Učíme se pro život“ 

 
ZSNES/A.1.4.2./2011 

Dodatek č. 1 ke 
školnímu vzdělávacímu 
programu „Učíme se pro 

život“ 

 
1.- 5. ročník 

 
 
Zařízení školního stravování   

Typ jídelny  
dle výkazu Z17-01 

Počet 
 

Počet strávníků 
žáci a děti Zaměstnanci 

školy 
 

ostatní 

 ŠJ – výdejna MŠ Nesovice 1 
 

38 
 

8 0 

 ŠJ – výdejna ZŠ Nesovice 1 
 

68 10 0 

 
 
 
Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.  

Fyzické osoby 3 

Přepočteno na plně zaměstnané 2,6 

 
 
 
Školní družina, která je součástí základní školy 

Školní družina Počet 
oddělení 

Počet dětí v ŠD 
 

Počet vychovatelů 

Celkem 2 50 fyz. 2  
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II. Údaje o pracovnících školy 

 

 

1. Odborná pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č. 139/1997  Sb. Stav k 1.9.2015  

Celkový počet pedagogických pracovníků 8 

Z toho odborně kvalifikovaných dle 
z.č.563/2004 Sb. 

8 

 
2. Počet absolventů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve šk. roce 2015/16 nastoupili  
    na školu: 0 
3. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve šk. roce 2015/16 nastoupili  
    na školu: 0 
4. Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří ve šk. roce 2015/16 odešli ze školy: 0  

 

 
5. Věkové složení pedagogických pracovníků v základní škole 

                                              Učitelé 

Věk Muži Ženy 
do 35 let 0 1 
35 – 50 let 0 5 
nad 50 let 0 3 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 0 8 
Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

6. Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků    

Dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků byla nadále věnována pozornost.  Využívali 
jsme také semináře, které byly organizovány v rámci projektů ESF a pedagogům byly 
poskytovány zdarma. Vzdělávání se řídilo plánem dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Vedení školy se pravidelně zúčastňovala různých konferencí a porad ředitelů 
k určitým tématům. 
 

V následujícím přehledu uvádíme semináře, kterých se zaměstnanci zúčastnili 
od září 2015 do června 2016.  
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Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Matematika nás baví 1 
Čtení a psaní v 1. třídě – komlexně a prakticky 1 
Funkční gramotnost pro život 8 
Už se zase těšíme, jak to bude dál…  II. 2 
Angličtina od začátku – Jak dál? 1 
Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat 2 
Školské zákony a zákon o pedagogických pracovnících 1 
Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 1 
Vzděláváme společně 1 
Soulad ŠVP a postupy při aktualizaci 1 
Moderní aktivizační metody ve výuce – 1. část 1 
Český jazyk činnostně v 1. ročníku 1 
Jak připravit zápis 1. třídy 1 
Profil na jednu stránku 1 
Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. 
stupně podpůrného opatření 

1 

Právní úprava inkluzivního vzdělávání 1 
Nové postupy při výuce pravopisu 1 
Individuální vzdělávací plán pro integrovaného žáka ve 
školní praxi 

1 

Matematická prostředí v metodě Hejného 1 
Zkušenosti s matematikou podle profesora Hejného 1 
Asistent pedagoga ve školní praxi 1 
Celkem 30 

 

 

7. Asistent pedagoga 
Ve školním roce 2015/2016 působili na naší škole 4 asistenti pedagoga 

 

8. Počet nepedagogických pracovníků v základní škole 

Nepedagogičtí pracovníci Počet  

2 2 DPP 0 

 

Hospodářka školy absolvovala 4 semináře v oblasti ekonomické, personální a pracovněprávní. 
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III. Výsledky výchovy a vzdělávání 

  

 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2015/2016 

 Ročník Počet žáků Prospělo Neprospělo Opakují  
Snížený st. 
z chování 

1. 21 21 0 0 0 

2. 18 18 0 0 0 

3. 15 15 0 0 0 

4. 10 10 0 0 0 

5. 21 21 0 0 0 

Celkem 85 85 0 0 0 

 

Celkový počet neomluvených hodin : 0  průměr na jednoho žáka: 0 

Přístup vyučujících je přiměřený věkovým zvláštnostem dětí. Všichni učitelé využívají 
diferencovaného přístupu k žákům.  Zvláštní pozornost je věnována žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Vyučující se navzájem o těchto žácích informují, aby mohli využít 
při práci s nimi zvláštních postupů. Integrovaných žáků s individuálním plánem ve školním 
roce 2015/2016 bylo deset a ve čtyřech třídách působily asistentky pedagoga. 

 
 
2. Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí : 

Školní rok 2015/2016 ZŠ Bučovice 
ZŠ 

Brankovice 
Gymnázium 

Bučovice 

Počty žáků 
Přihlášených 7 12 3 

Přijatých 7 12 3 

 

  IV. Údaje o výsledních inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2015/2016 ne proběhla na naší škole školní inspekce.  
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V. Výkon státní správy 

 

Ředitelství školy neřešilo v průběhu školního roku žádnou stížnost rodičů na úroveň 
klasifikace žáků. Rozhodnutí ředitele školy se týkala pouze běžných výkonů státní správy. 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 7 0 

O dodatečném odložení povinné  šk. docházky  0 0 

O přezkoušení při nesouhlasu rodičů s klasifikací 0 0 

O opakování ročníku ze zdravotních důvodů 0 0 

O přijetí k povinné školní docházce 16 0 

O nepřijetí k povinné školní docházce 0 0 

 

V lednu 2016 se k zápisu do 1. ročníku dostavilo 23 dětí, z toho letos poprvé jich přišlo 15.  

Na základě žádosti rodičů a doporučení PPP Vyškov i pediatra byla 7 dětem rozhodnutím  školy 
odročena školní docházka o 1 rok. Do první třídy v září 2016 nastoupí 16 žáků. 

 

VI. Údaje o prevenci  rizikového chování 
 

Údaje o prevenci rizikového chování 
 
Primární prevence je nedílnou součástí každodenního života naší školy. Výchovná komise, 
zastoupena školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a speciální pedagožkou, 
spolupracuje s vedením školy a také s třídními učiteli, se kterými řeší problematiku primární 
prevence.  
Ve školním roce 2015/2016 nebyly řešeny žádné závažné prohřešky. Aktivity byly směřovány 
ke zdravému životnímu stylu. Primární prevence zejména v oblasti „kyberprostoru“ je 
součástí výuky informatiky, seznámili se s ní však všichni žáci při práci v počítačové učebně. 
Žáci se během školního roku zúčastnili mnoha besed a programů. Celý školní rok se setkávali 
s odborníky, kteří s nimi na daná témata diskutovali. Během celého školního roku ser žáci 
zapojovali do třídních projektů, kde bylo cílem podporovat zdravý životní styl, dodržovat 
určitá společenská pravidla a osvojovat si pozitivní sociální chování.  
Naše škola je otevřena všem rodičům, kteří mohou vyhledat radu a pomoc na pravidelných 
konzultacích, které jsou každé první pondělí v měsíci, třídních schůzkách. Ale také mají 
možnost sjednat si individuální schůzku s vyučujícím na základě předchozí domluvy. 
Nahlédnout do vyučování mohou nejen na „Den otevřených dveří“, ale kdykoliv. 
Žáci mají k dispozici schránku důvěry. 
Žáci projevovali sounáležitost se školním prostředím, zapojovali se do akcí pořádaných 
školou s nadšením a zájmem. 
Atmosféra ve třídách byla vstřícná, prostředí tříd bylo bezpečné a estetické, vyučující měli 
důvěru žáků. Prostředí školy je pro žáky bezpečné a podnětné. 
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VII. Další údaje o škole  
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu 
Jak již bylo zmíněno ve všech ročnících probíhá výuka podle školního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání „Učíme se pro život“. Hlavním záměrem tohoto programu 
je příprava na celoživotní vzdělávání. Žáci si nejen osvojují teoretické poznatky, ale učí se 
takovým dovednostem, které budou dobře uplatnitelné v životě. Vyučující zavádí do výuky 
efektivní metody, např. skupinové a projektové vyučování, kterými vede žáky k týmové práci, 
k vzájemné pomoci, sounáležitosti a respektu. Žáci jsou vedeni k dodržování stanovených 
pravidel, zejména pravidel školního řádu a učí se, aby si vážili druhých i sami sebe a uměli 
sebe i druhé bránit.  
Školní vzdělávací program vychází z koncepce vzdělávání, která klade hlavní důraz ve své 
vzdělávací  práci na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Program je orientován na 
žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální potřeby. Umožňuje  efektivní 
profesionální a promyšlenou práce učitele. Má všem ve škole vytvořit  zázemí, které rozvijí 
tvořivost a současně zohledňuje individuální možnosti. Má vybavit každého žáka vším 
potřebným pro úspěšný a radostný život. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje 
a podporuje k aktivnímu učení se. Chceme, aby se žáci naučili pro život důležitým 
kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili si sociální dovednosti. 
  

Mimoškolní a volnočasové aktivity 

 
Pobočka Základní umělecké školy v Bučovicích 
Vyučovala se hra na flétnu, klarinet, klavír a elektrické varhany. Žáci uvítali možnost učit se 
hrát na hudební nástroj bez nutnosti mnohdy problematického dojíždění do Bučovic. 

Nepovinné  předměty: Výuka náboženství  pod vedením P. Mgr. Jana Krbce. 

Zájmové kroužky:  

- Výtvarný kroužek 
- Šachy 
- Dramatický kroužek 
- Anglický kroužek 
- Sportovní kroužek 

Výchovně vzdělávací, kulturní a sportovní akce 

Všechny akce školy se prolínají nebo přímo vycházejí ze Školního vzdělávacího programu 
„Učíme se pro život“. Cílem je prezentace školy na veřejnosti, vedení žáků k posílení 
sebedůvěry ve vlastní schopnosti a dovednosti, udržování čistoty a pořádku v okolí školy, 
spolupráce mezi jednotlivými ročníky a spolupráce s pedagogickými zaměstnanci a dětmi 
z MŠ. 

Účastí na soutěžích mimo školu získávají žáci možnost porovnat své schopnosti a dovednosti 
s ostatními žáky jiných škol. 
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a/ doplnění výchovně vzdělávacího programu školy    
-         Etiketa do škol 
-         Dravci /ZAYFERUS/ 
-         Plavecký výcvik pro žáky všech ročníků 
-         Devatero pohádek – divadlo 
-         Mobilní planetárium 
-         Divadlo Šikulka 
-         Divadlo s angličtinou 
-         Beseda se spisovatelem 
-         Country tance 
-         Kouzelník 
-         Zdravá pětka 
-         Divadlo Tetiny u moře 
-         Program 3 D kino 
-         Návštěva knihovny Bučovice 
-         Dopravní hřiště Vyškov 
-         Praha - poznávací exkurze 4. a 5. třídy 
-         Návštěva zámku Milotice 
-         ZOO Hodonín 
-         Výlet na hrad Veveří 
-         Poznávání Chřibů - výlet 
 
b/ soutěže        
-         „Zazpívej slavíčku“- pěvecká soutěž 
-          Školní olympiáda 
-          Fotbalový turnaj 
-          Klokánek – matematická  soutěž 
-          Soutěž hlídek mladých zdravotníků 
-          Mc Donaldś Cup 
 
c/ interní akce školy 
-         Slavnostní zahájení školního roku a uvítání nových žáků za účasti starosty obce a jejich         
rodičů 
-         Dýňobraní 
-         Den světýlek 
-         Autorské čtení 
-         Mikulášská nadílka v naší a mateřské škole 
-         Adventní výstava a vystoupení v kulturním domě 
-         Rozsvěcování vánočního stromku v Milonicích 
-         Školní vánoční besídka 
-         Den v maskách 
-         Den otevřených dveří 
-         Zápis do 1. třídy 
-         Vítání občánků ve spolupráci s obecním úřadem 
-         Barevný týden  
-         Den země 
-         Škola v přírodě 
-         Den dětí – Myslivecké sdružení Pálava  
-         Školní výlety jednotlivých tříd   
-         Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení se žáky 5.ročníku za účasti všech 
pracovníků školy, starosty obce a rodičů 
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d/ veřejně prospěšná činnost 
-         Celoroční péče o pořádek a zeleň v okolí školy 
-         Den země – úklid obce 
-         Sběr starého papíru 
-         Třídění odpadu / pepír, sklo, plast, baterie, elektroodpad, vršky z pet lahví/   
 
Škola v přírodě 
  
V období od 16.5. – 20.5.2016 prožili žáci 2.-5. tříd školu v překrásné přírodě Drahanské 
vrchoviny. Využili jsme krásného 700. výročí od narození českého krále Karla IV. a týdenní 
pobyt jsme uspořádali na téma Staré pověsti české. Děti rozděleny do čtyř slovanských kmenů 
si hned první den hrdě vybojovaly svoji vlajku a vyluštily poselství svatého Václava. Zahrály 
si na družinu Přemysla Oráče a zkusily si, jak fungoval výměnný obchod ve slovanských 
vesnicích a večer pak každý kmen zahrál jednu z pověstí. Kromě putování starou českou 
historií jsme také poznávali krásy přírody Drahanské vrchoviny. Samozřejmě nesměl chybět 
výlet do Sloupu na prohlídku Sloupsko-šošůvských jeskyní, kde se dětem nejvíce líbila 
třpytivá stěna a krápník, který vypadal jako zasněžený strom. Po prohlídce na ně čekal dlouho 
očekávaný nákup suvenýrů a pěší túra do obce Suchý, kde jsme byli ubytováni. I když počasí 
občas zazlobilo, celý týden si všichni náramně užili. 
 

Zapojení školy do projektů 

Naše škola je mnoho let zapojena do programu RECYKLOHRANÍ , kde sbíráme a třídíme 
použité elektrické spotřebiče a baterie a dále použitý papír a plasty. Cílem celého projektu je 
mimo jiné zvýšit povědomí o třídění odpadu a prohloubit znalosti v oblasti třídění a recyklace.  

Další z dlouhodobých projektů, do kterého je naše škola zapojena je projekt „Ovoce do škol“, 
kde žáci dostávají každý měsíc dotované ovoce, zeleninu a ovocné či zeleninové šťávy, což 
přispívá ke zdravé výživě našich dětí. 

"Celé Česko čte dětem", je projekt, který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak 
ohromný význam má pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. 
Pravidelné předčítání je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně 
přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát 
dítěti lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti  
a všeobecné vědomosti, formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž  
v dospělosti. Pravidelné předčítání je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. 

 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 
OÚ:                            Nesovice, Milonice, Uhřice, Snovídky 

Občanská sdružení:   KPŠ Nesovice, TJ Sokol Nesovice, SDH Nesovice, MŠ Snovídky – 

                                  zajištění stravování, 

Ostatní organizace:   PPP Vyškov, DDM Bučovice, DDM Vyškov, Plavecká škola Vyškov, 
Policie ČR 

Kromě mateřské školy v Nesovicích také spolupracujeme s Mateřskou  školou v Milonicích a 
základní školou v Brankovicích. Minimálně dvakrát ročně se konají pravidelné vzájemné 
návštěvy, společné návštěvy divadelních a kulturních představení.  
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Účast žáků a pedagogů na životě v obci 

Pedagogové pravidelně připravují žáky na vystoupení k vítání občánků a na další mimoškolní 
a společenské akce. 

Péče o problémové a nadané žáky 
Žáci SPU a integrovaných v roce 2015/2016 
Ve škole bylo v roce 2015/2016 v evidenci  výchovného poradce 23 žáků. Nejčastěji to byli 
žáci se specifickými  poruchami učení a  chování , nedostatek nadání, zkřížená lateralita a 
poruchou autistického spektra.  
Do poradny byli žáci posíláni na žádost školy nebo rodičů. Žáci chodí na vyšetření  do PPP 
Vyškov a do Brna, Voroněžská 5, Křesťanská  pedagogicko-psychologická poradna Brno. 
V roce 2015-2016 působily na škole 4 asistentky.  Byly přiděleny k žákům s poruchou 
chování 3 žáci, porucha učení 1žák a s poruchou  autistického spektra 1 žák.  
Integrovaných žáků s IVP bylo 2 pro poruchu chování, 3 žáci pro vývojovou poruchu učení.  
Pro žáky byl vypracován IVP v souladu s přílohou rámcového vzdělávacího pro školy. 
Reedukace je prováděna třídními učiteli a asistenty v rámci vyučování . Výchovný poradce 
s učiteli konzultuje nejvhodnější postupy k nápravným opatřením žáků. 
Výchovné i vzdělávací problémy jsou řešeny na poradách, pedagogických radách. S rodiči 
jsou projednány na konzultacích nebo individuálních schůzkách. 
V roce 2015 - 2016 nebyly závažnější výchovné problémy. 
Rozložení žáků: 

1. třída:  IVP s asistentem ………………….. 1 
                      

2. třída:  IVP s asistentem  ……………..…..   2            
              ADHD ………………………………………1 
              

3. třída:  IVP s asistentem…………………. 1 
IVP………………………………………. 1 
 

4. třída:   
             IVP………………………..…………… 2  
              SPU ………………………………..… 4 

5. třída:  IVP s asistentem  ………..  1 
                    IVP……………………………………..      2 
             SPU……………………………………………….3     
     

                                                                  Vypracovala: Daniela Zezulová, 1.7.2016 

Příprava na školu 

Pro děti z MŠ Nesovice a Milonice - „budoucí prvňáčky“ organizujeme přípravu na školu. 
Předškoláci si vyzkouší, jaké je to sedět ve školní lavici a formou her si nejen zdokonalují 
základní dovednosti jako např. správné držení tužky, pozornost, postřeh, orientaci v prostoru, 
ale seznamují se tak i s budoucím prostředím školy a s jejich učitelem.  Plní jednoduché úkoly 
a domů si odnáší svůj první domácí úkol. 
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Spolupráce s rodiči  

Kromě pravidelných třídních schůzek probíhají  každý měsíc konzultační hodiny „ve třech“ 
(učitel – žák – rodič). Na těchto konzultacích řešíme individuální potřeby  
a požadavky žáků a rodičů.   

Členové výboru Klubu přátel školy při ZŠ Nesovice již po několikáté uspořádali dne 21. 
listopadu 2016 „Kateřinskou oldies párty“, z níž celkový výtěžek činil 66 860,- Kč.  
Tato finanční částka je každým rozdělena mezi mateřskou školu a základní školu.  
 
Další akcí pořádanou Klubem přátel školy byl Fest guláš, kterého se zúčastnilo 18 týmů. Akce 
měla velký úspěch a výtěžek z níž činil 43 302,-Kč. 
 
Myslím, že tyto výše uvedené nemalé částky jsou příkladem výborné spolupráce s rodiči, 
čehož si nesmírně vážíme. 
 
Ostatní poplatky 

Prostřednictvím Klubu přátel školy se vybírají také finanční prostředky /200,-Kč  2.-5.třída a 
800,-Kč 1.třída/ na pokrytí nákupu sešitů, všech výtvarných pomůcek a potřeb, výkresů, 
barevných a xerografických papírů a dalšího materiálu. 

Příspěvek na školní družinu činí 80 Kč/měsíc. Finanční prostředky jsou použity na částečnou 
úhradu provozu (energie, plyn…) a dalších nákladů školní družiny (nákup pomůcek, časopisů, 
hraček…). 
 

 

VII. Zhodnocení a závěr  

  

Posláním naší školy je vzdělávat a vychovávat žáky tak, aby byli dobře připraveni ve všech 
složkách výchovy a vzdělání na vyšší typy škol, kam přecházejí. V systematické práci 
vedeme žáky k samostatnému myšlení, ke každému z nich přistupujeme individuálně  
a snažíme se o všestranný harmonický rozvoj osobnosti žáka. 

Vedení školy se snaží vytvořit optimální prostředí jak žákům, učitelům a všem pracovníkům 
školy tak, aby na své pracoviště přicházeli s radostí a mohli zde vykonávat své náročné 
povolání v klidu, pohodě a bez stresových situací. 

Spolupráce s Obecním úřadem v Nesovicích, Pedagogicko-psychologickou poradnou  
a Plaveckou školou ve Vyškově byla na velmi dobré úrovni. Na závěr je třeba poděkovat všem 
pedagogickým i provozním zaměstnancům za kvalitní práci, kterou v tomto školním roce 
odvedli. 

 

 

V  Nesovicích  26.8. 2016              Mgr. Andrea Kupková 
                        ředitelka školy 
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Den v maskách 

 
Vánoční vystoupení 
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Den země                                                          Školní olympiáda 

 
Dýňobraní 
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Pobyt u rybníku 

  
Den světýlek 
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Rozlučka páťáků                                                              Country tance 

 
Mikulášská nadílka 
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  Kouzlení s ovocem a zeleninou 

 

             Škola v přírodě 
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Škola v přírodě 

 
Atletický p ětiboj 
 


