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reprodukce je možná pouze za použití řádného citování dokumentu a se souhlasem.  

Doplňující informace lze získat na ZŠ T. G. Masaryka, Šardice: 

Mgr. Jitka Brhlová, ředitelka 

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace  

Šardice 521 

696 13 Šardice 

tel.: +420 518 624 553  

e-mail: reditel@zssardice.cz  

Oborová strategie byla zpracována v rámci projektu „Obec parťákem“, registrační číslo 

CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011518. 
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Seznam zkratek 
 

Bc. Balakářka/ka 

CCS Centrum sociálních služeb  

č. Číslo  

ČČK Český červený kříž  

ČR Česká republika 

ES Evropské společenství  

EU   Evropská unie  

EVVO  Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

CHPS  Charitativní pečovatelská služba  

Mgr.  Magistr/Magistra 

MLK  Místní  

MS  Microsoft 

m. s.  Mezinárodní smlouva 

MŠ  Mateřská škola  

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MÚ  Městský úřad 

OÚ  Obecní úřad 

ORP  Obec s rozšířenou působností  

OSN  Organizace spojených národů  

OŠD  Odložená školní docházka  

PPP  Pedagogicko psychologická poradna  

PsODaR  Práce s ohroženými dětmi a rodinami  

RE  Rada Evropy 

RTVJ  Regionální televize Jih 

Sb. Sbírka 

SIF Strukturální a investiční fondy  

SO Správní obvod  

SPC Speciálně pedagogické centrum  

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí  

SWOT  Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities  

(příležitosti), Threats (hrozby) 
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ŠD Školní družina 

ŠVP Školní vzdělávací program  

T. G.  Tomáš Garrigue 

TJ Tělovýchovná jednota  

ZoROS   Zpráva o realizaci Strategie  

z. s. Zapsaný spolek  

ZŠ Základní škola 

ZUŠ Základní umělecká škola  
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Úvod 

Z výše uvedených informací vyplývá záměr vyhotovení a aplikování této strategie do komunikace           

a spolupráce interní i mezi instituční. Zaměření sociálního pracovníka působícího na Základní škole 

Šardice: má být nápomocným v řešení menších i větších sociálních problémů, s nimiž se setkávají 

v běžném životě jak žáci a učitelé, tak i rodiče a další zaměstnanci školy.  

Sociální pracovník má zprostředkovávat pomoc a součinnost při řešení sociálních problémů, snažit se 

jim předcházet prostřednictvím včasné prevence a budovat si důvěru s žáky i pedagogy. Zároveň pů-

sobí jako mezičlánek při komunikaci s nadřízenými institucemi (OSPOD atd.) při postupech na řešení 

problémů. 

Oborová strategie (dále jen „Strategie PsODaR“) byla vypracována jako dílčí výstup projektu „Obec 

parťákem“, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011518, realizovaného v letech 2019–2021 

obcí Šardice a financován byl prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost z prostředků Ev-

ropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR. Jeho hlavním cílem bylo zavést inovativní služby 

pro ohrožené děti a rodiny v obci Šardice. Inovativní služby budou poskytovány na základě koordino-

vané a multidisciplinární pomoci ohroženým dětem a jejich rodinám.  
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1. Výchozí situace  

Základní údaje o MŠ 
 

Název:   Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace 

Sídlo:   Šardice 750, 696 13  

Telefon:  518 624 544, 606 216 065 

E-mail:   mssardice@seznam.cz  

Web:  www.mssardice.cz  

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:   709 674 91 

Zřizovatel:  Obec Šardice, Šardice 601, 696 13  

Kapacita MŠ:  100 dětí 

 

Stručná charakteristika  

V současné době se nachází na území obce Šardice jedna mateřská škola (Mateřská škola Šardice, 

příspěvková organizace), zřízená obcí Šardice. Předchůdce dnešní mateřské školy byla školka z roku 

1963 umístěna do bývalé budovy ubytovny pro horníky. V roce 1963 školku navštěvovalo 60 dětí, 

k dispozici byla školní kuchyně a jídelna. Již v roce 1967 byla na mateřskou školku přebudována i další 

budova ubytovny a kapacita školky byla navýšena na 90 dětí. V roce 1976 tu bylo zřízeno i přípravné 

oddělení pro pětileté děti, které chodily do školy dvakrát týdně. Současná mateřská škola má vesnic-

ký charakter a v obci je v provozu od roku 1983. Od 1. 7. 2002 je Mateřská škola Šardice příspěvkovou 

organizací. Budovu školky na adrese Šardice 750, tvoří suterén, přízemí a 1. patro. V suterénu jsou 

obecní byty se samostatným vchodem. Každá třída má samostatný vchod z čelní strany budovy. 

K vybavení školky patří školní zahrada a dětské hřiště. Stravovací provoz zajišťuje Obecní školní jídel-

na a do MŠ se jídlo dováží. 

Obrázek 1: Počet dětí v MŠ Šardice v letech 2014–2019 

 
 Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-

zakladnich-skol, 2020.  

Pozn. Údaje vždy v 30. 9. příslušného roku.  
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https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol


Strategie práce s ohroženými dětmi a rodinami ZŠ T. G. Masaryka                                      Stránka 7 z 70 
 

 

 

                                                                                                       

 

Při pohledu na vývoj počtu žáků v MŠ Šardice se pohybuje kolem +/- 70 dětí. Nejsilnější byl školní rok 

2014/2015 73. Naopak nejméně jich bylo v roce 2017/2018, pouze 57 dětí. Provoz MŠ zajišťuje ve 

školním roce 2019/2020 12 zaměstnanců, z toho 5 učitelek, 3 asistentky pedagoga, ředitelka a 4 pro-

vozní zaměstnanci. Kapacita školky je 100 dětí.  

 

Od školního roku 2014/2015 školka realizuje Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. 

Mateřská škola je trojtřídní, věkové složení dětí je zpravidla 3–6 let. Fungují dvě třídy dětí nejstarší 

věkové skupiny doplněné střední věkovou skupinou (Veverky a Rybičky) a jedna třída dětí nejmladší 

věkové skupiny (Medvídci). MŠ pravidelně spolupracuje s rodiči, ZŠ T. G. Masaryka Šardice, obcí Šar-

dice a dalšími partnerskými subjekty (např. Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedago-

gické centrum Kyjov, Hodonín, Soubor dobrovolných hasičů Šardice atd.). 

 
Základní údaje o ZŠ 
 
Název školy:  Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace  

Sídlo:   Šardice 521, 696 13  

Telefon:  518 624 553  

E-mail:   info@zssardice.cz    

Web:   www.zssardice.cz   

Právní forma:  příspěvková organizace  

REDIZO:  600 116 042  

IČ:   70995346  

Zřizovatel:  Obec Šardice, Šardice 601, 696 13  

Součásti školy:  školní družina, školní klub 

 

Stručná charakteristika  

Základní škola poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky pro další studium. V současné době je na 

území obce Šardice pouze 1 ZŠ, jejichž zřizovatelem je obec Šardice. Škola má právní formu příspěv-

kové organizace a nese název po prvním československém prezidentovi – ZŠ T. G. Masaryka Šardice,  

a sídlí na adrese Šardice 521. V budově školy je devět kmenových tříd a devět odborných pracoven. 

Pro tělesnou výchovu slouží tělocvična s vlastními šatnami, sprchami a dalším hygienickým zařízením. 

V areálu školy se nachází školní hřiště a zahrada. K pohybovým aktivitám žáci využívají také hřiště         

v parku před školou. 

 

ZŠ T. G. Masaryka dnes poskytuje úplné základní vzdělání na 1. a 2. stupni. Vzdělávání na 1. stupni je 

zajišťováno v 5 kmenových třídách. Všechny učebny 1. stupně jsou vybaveny interaktivní tabulí,            

k dispozici je počítačová učebna, relaxační místnost s čítárnou, školní knihovna, keramická dílna, žá-

kovská kuchyně a tělocvična. Před vyučováním a po jeho skončení mohou žáci navštěvovat školní 

družinu.   

 

Výuka na 2. stupni je zajišťována ve 4 kmenových třídách. Žáci na 2. stupni mají na výběr z množství 

volitelných předmětů.  K dispozici je žákům počítačová učebna, relaxační místnost s čítárnou, školní 

knihovna, učebna výtvarné výchovy, keramická dílna, pracovní dílna, žákovská kuchyně, šicí dílna, 

tělocvična, učebny zeměpisu a přírodopisu, fyziky a chemie.  

mailto:info@zssardice.cz
http://www.zssardice.cz/
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Tři odborné pracovny jsou vybaveny interaktivní tabulí. V případě pěkného počasí se mohou žáci 

vzdělávat v prostorách školní zahrady, která je vybavená altánem a dvěma přírodními učebnami. 

Výuka na obou stupních je pravidelně obohacována o projektové dny, exkurze, besedy, kulturně 

vzdělávací akce, sportovní a dopravní dny.  

 
Tabulka 1: Počet žáků a zaměstnanců v ZŠ T. G. Masaryka Šardice v letech 2014–2019 

T. G. Masaryka Šardice 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 
Počet žáků 178 177 177 177 164 138 

1. stupeň 106 101 101 101 87 73 

2. stupeň 72 76 76 76 77 65 

Počet dětí v ŠD 60 59 60 52 57 51 

Personál školy 21 23 23 24 24 24 

Pedagogičtí pracovníci 16 18 18 19 20 20 

Nepedagogičtí pracovníci 5 5 5 5 4 4 

Zdroj: http://zssardice.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/, 2020.  

Pozn. Údaje vždy k 30. 9. 

 

ZŠ nabízí školní a mimoškolní vzdělávání především pro žáky z obce. Statistiky počtu žáků 

v jednotlivých sledovaných školních rocích vykazují výkyvy v některých letech. Tento výkyv je způso-

ben demografickou strukturou dětí, především ve věkové kategorii 6–7 let, tedy těch, kteří nastupují 

do 1. třídy. Tyto změny lze sledovat v porovnání např. let 2009/2010, kdy v roce 2010 byl absolutně 

nejsilnější ročník. S postupným přechodem dětí z 1. do 2. vzdělávacího stupně souvisejí i možnosti 

studia na 8 - letých gymnáziích v Kyjově. Pokles v letech 2008/2009 byl způsoben i migračními vlivy 

(odstěhování se rodičů). Celkově na ZŠ studovalo 182 dětí ve školním roce 2019/2020. Poslední tři 

školní roky je situace stabilizovaná. Personální stav školy je nyní ustálen na 24 zaměstnancích.  

 

Od školního roku 2009/2010 škola realizuje ŠVP pro základní vzdělávání. Aktuálně je od nového škol-

ního roku 2017/2018 platná již třetí aktualizovaná verze programu. Hlavním mottem ŠVP je citát od 

T. G. Masaryka "Vzdělání není pouhým hromaděním vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl           

a kvasnice dohromady naházené." Vlastní ŠVP mají také školní družina a školní klub. ZŠ je zapojena 

mj. do projektů, např. M.R.K.E.V., mezinárodní program Ekoškola (Eco-Schools) nebo Comenius. Spo-

lupráce školy s dalšími subjekty a institucemi funguje na velmi dobré úrovni. ZŠ spolupracuje pravi-

delně s rodiči, se spolkem Pro přírodu a myslivost, z.s., Centrem ekologické výchovy Dúbrava při Stře-

disku volného času Hodonín a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty Veselí nad Mora-

vou, obcí Šardice, MŠ Šardice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, pracoviště Kyjov – 

diagnostika žáků s poruchami učení a chování + prevence, Střediskem služeb školám a Zařízením pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků Hodonín, ZŠ v Ratíškovicích, Svatobořicích-Mistříně             

a Hovoranech, Plaveckým Ratíškovice nebo Policií ČR. 

 

  

http://zssardice.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy/
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2. Použité metody a nástroje  

Strategie PsODaR byla zpracována v souladu s metodickým postupem definovaným Radou obce Šar-

dice usnesením č. R17/19-67 (směrnice č. 3/2019) a také Manuálem tvorby a implementace doku-

mentů obce Šardice. Strukturu dokumentu tvoří dvě hlavní části – analytická a návrhová. Přechod 

mezi oběma částmi představuje analýza SWOT definovaná Řídícím týmem oborové strategie. Hlavní 

část dokumentu tvoří návrhová část, která představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověře-

ných kroků a nástrojů pro plánování sociálně-právní ochrany dětí ve vazbě na legislativní předpisy           

a metodické postupy definované na úrovni ZŠ T. G. Masaryka, Šardice a obce Šardice.   

 

Kroky a nástroje strategického plánování použité při tvorbě Strategie PsODaR: 

1. Jmenování a schválení Řídícího týmu oborové strategie (dále jen „ŘTOS“) (duben 2020 – 

usnesení Rady obce Šardice č. R34/20-6a), 

2. vytvoření analytické části (duben–červenec 2020), 

3. souhrnná analýza SWOT – porovnání silných a slabých stránek obce s vnějšími příležitostmi 

a hrozbami pro naplnění vize (červen–září 2020), 

4. formulace mise, vize a dílčích strategických cílů – žádoucího cílového stavu, společně sdílené 

představy o tom, jak má obec v budoucnosti v ideálním případě vypadat (prosinec 2020), 

5. stanovení opatření – souboru podoblastí (únor 2021), 

6. stanovení aktivit – souboru aktivit/projektových námětů/projektů (únor 2021), 

7. zpracování konkrétních aktivit – stanovení konkrétních úkolů nebo projektů nutných pro rea-

lizaci dílčích cílů, včetně termínů, odpovědnosti a podmínek nezbytných pro jejich splnění 

(únor–duben 2021), 

8. kompletace Strategie PsODaR a připomínkové řízení (duben 2021), 

9. přijetí Strategie PsODaR Zastupitelstvem obce Šardice (duben 2021).  

 

Zpracování návrhové části Strategie PsODaR představuje rozhodování o tom, jaké problémy budou 

prostřednictvím rozvojových oblastí řešeny a jaké nástroje při tom budou použity. Tato část plánu 

musí zároveň zodpovědět, jakým způsobem budou alokovány finanční zdroje, které bude možné na 

realizaci strategie využít. 

 

Návrhová část je rozdělena na několik hierarchických úrovní (stupňů), které se navzájem obsahově liší 

mírou konkrétnosti a hlubším popisem. Pro účely Strategie PsODaR bylo stanoveno 6 základních 

úrovní, které tvoří „strategický skelet“ návrhové části. Struktura je tak plně v souladu s metodikou 

použitou ve Strategickém plánu obce Šardice 2018–2030. Proto i platnost jednotlivých navržených 

opatření a aktivit je do roku 2030.  
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Obrázek 2: Struktura Strategie PsODaR  

 
Zdroj: Zpracovatel, 2018. 

 

Jednotlivé úrovně Strategie PsODaR je možné definovat následovně: 

o Strategická vize – popisuje stav, jehož by mělo být v budoucnu dosaženo a v tomto smyslu 

představuje zastřešující rámec celé návrhové části. 

o Globální cíle – jsou odvozeny od vize a představují strategie nebo cesty, jak dané vize dosáh-

nout. Strategie obsahuje 5 globálních cílů, které se snaží naplňovat strategickou vizi.  

o Opatření – určují problémové oblasti, které jsou řešeny na úrovni rozvojových aktivit.  

o Strategické cíle – jsou odvozeny od globálních cílů a představují strategie nebo cesty, jak da-

ných cílů dosáhnout. 
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o Rozvojové aktivity – jsou obecněji formulované záměry na nejnižší úrovni návrhové části, 

které se naplňují podporou konkrétnějších aktivit. Konkrétní projektové náměty získané                

v průběhu zpracování plánu jsou přiřazeny k příslušným opatřením. 

o Indikátory – zvolené indikátory reflektují všechny prioritní oblasti obce a budou měřit míru 

dosahování cílů Programu rozvoje. Pro dosažení cílů na různých úrovních byly definovány: 

1. Indikátory výstupů jsou podpořené aktivity projektu. Př. otázka: Co projekt podpoří? 

2. Indikátory výsledků vyjadřují přímé a okamžité účinky podpory. Př. otázka: Čeho bude 

dosaženo?  

3. Indikátory dopadů sledují dlouhodobější pozitivní následky podpory udržitelnost to-

ho, čeho bylo v projektu dosaženo.  

Výsledkem tohoto postupu je hierarchické uspořádání návrhové části, kde se postupuje od relativně 

široce definovaných cílů až ke konkrétním opatřením a aktivitám. 

Z hlediska času dochází se snižováním úrovní návrhové části ke zkracování předpokládané doby reali-

zace. Časové horizonty realizace jednotlivých úrovní návrhové části mohou být rámcově vyjádřeny 

následovně: 

o Rozvojová vize: dlouhodobá realizace. 

o Globální cíle: střednědobá až dlouhodobá realizace. 

o Rozvojové aktivity a projekty: krátkodobá až střednědobá realizace. 

 

Problematika každé prioritní oblasti byla podrobně diskutována v rámci Řídícího týmu oborové stra-

tegie, do kterého byly přizvány zástupkyně obce Šardice, vzdělávacích institucí (Základní škola T. G. 

Masaryka Šardice a Mateřská škola Šardice) a poskytovatelů sociálních služeb (Oblastní charita Ho-

donín).  

Hlavní náplní řídícího týmu bylo navržení celkové strategie a specifikace opatření a jednotlivých roz-

vojových aktivit pro realizaci v rámci prioritní oblasti – metoda panelové diskuse a brainstormingu, 

jakožto návrhy stanovení návrhové části Strategie PsODaR. Jednání řídícího týmu moderoval facilitá-

tor a jednání se konala v prostorách Obecního úřadu Šardice ve dnech: 17. 6., 17. 9., 1. 12. 2020 fy-

zicky a 3. 2. 2021 v online prostředí (MS Teams). Personální složení řídícího týmu je k dispozici u soci-

ální pracovnice.  
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I. Analytická část  

3. Legislativní přehled oblasti SPOD  

Základní právní předpisy upravující výkon sociálně-právní ochrany dětí v rámci ČR a EU. 

Právní předpisy upravující výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR 

 Ústava České republiky, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 

 Listina základních práv a svobod, usnesení č. 2/1993 Sb. 

 Úmluva o právech dítěte – sdělení č. 104/1991, součást Sbírky zákonů 

 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně 

dětí 

 Směrnice MPSV č.j.: 2013/26780-21 ze dne 19. 09. 2013, o stanovení rozsahu evidence dětí 

a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí 

a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče 

 Sdělení č. 34/1998 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o občansko-

právních aspektech mezinárodních únosů dětí  

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Sdělení č. 43/2000 Sb., Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/, ve znění pozdějších předpisů 

 Instrukce č.j. 142/2007 ze dne 5.4.2007, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhod-

nutí o výchově nezletilých dětí  

 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže, ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 213/2008 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech 
mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně 

 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce a související právní předpisy 

 Zákon č.292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů 
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 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozděj-
ších předpisů 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů 

 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 

 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně 
dětí 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 

Právní předpisy upravující výkon sociálně-právní ochrany dětí v EU a světě 

 Rada Evropy 

 Evropská unie 

 Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 

 OSN – Sociální rada OSN 

 Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání 

a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností 

 Evropská sociální charta -  č. 14/2000 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evrop-

ské sociální charty 

 Vyhláška č. 33/1959 Sb., o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině 

 Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 

 Sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení 

 Evropská úmluva o výkonu práv dětí – č. 54/2001 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí                

o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí 

 Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství – č. 47/2001 Sb., Sděle-

ní Ministerstva zahraničních věcí o přistoupení České republiky k Evr. Úmluvě o právním posta-

vení dětí narozených mimo manželství 

 Sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí 
a obnovení výchovy dětí 

 Sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nej-
horších forem dětské práce (Úmluva č. 182) 

 Sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi 

 Sdělení č. 104/2003 Sb. m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Opčního protokolu              

k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů 

 Vyhláška č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti 

 Evropská úmluva o osvojení dětí – č. 132/2000 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o při-

jetí Evropské úmluvy o osvojení dětí 

 Sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, 
výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí 

 Sdělení č. 209/1992 Sb., o Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

 Sdělení č. 209/1993 Sb., sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou repub-

likou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů 

v občanských a trestních věcech 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) 

č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohy-

bu pracovníků uvnitř Unie 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci 

systémů sociálního zabezpečení 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje ob-

sah jeho příloh 

 Nařízení Komise (EU) č. 1224/2012 ze dne 18. prosince 2012, kterým se mění nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

(ES) č. 883/2004 

 Rezoluce Rady Evropské unie z 26.6.1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky 
třetích zemí ( 97/ C 221/03) 

 Nařízení Komise (EU) č. 1372/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení Evropské-

ho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

(ES) č. 883/2004 

 Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhod-
nutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1347/2000 

 Doporučení RE 2 (1993) o medicko-sociálních aspektech zneužívaných dětí 

 Doporučení RE 4 (1984) o rodičovské zodpovědnosti 

 Doporučení RE 6 (1987) o pěstounských rodinách 

 Doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti 
 
 
Základní legislativa v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže ve školním prostředí 

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv 

a vlastního hodnocení školy 

 Vyhláška č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních 

 Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 

 Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 

a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 

 Vyhláška č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků 

 Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými toxikomaniemi a o změně souvisejících zákonů 

 Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné 

výchovy ve školských zařízeních 

 Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče 

ve SVP             

 Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon)             

 Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi 

žáky škol a školských zařízení č.j. 24 246/208-6 



Strategie práce s ohroženými dětmi a rodinami ZŠ T. G. Masaryka                                      Stránka 15 z 70 
 

 

 

                                                                                                       

4. Soulad se strategickými dokumenty 

Součástí analytické části Oborové strategie je i analýza dokumentů, jejímž cílem je primárně zmapo-

vat strategické dokumenty na úrovni MŠ a ZŠ. Protože jde o školská zařízení, analýza dokumentů je 

orientována nejen na problematiku SPOD, ale i na oblast vzdělávání.     

MŠ Šardice 

1. Koncepce rozvoje Mateřské školy Šardice  2018–2022. 

2. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Táhneme za jeden provaz“, platný od 1. 9. 

2018. 

3. Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v MŠ Šardicích „Prší, prší, jen se le-

je?“ pro školní rok 2020/21. 

4. Školní řád Mateřské školy, platný od 1. 9. 2017. 

 

ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

1. Školní vzdělávací program Základní školy T. G. Masaryka Šardice, platný od 1. 9. 2017, včetně 

dodatků. 

2. Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole T. G. Masaryka Šardice, platný od 1. 

1. 2016. 

3. Školní vzdělávací program Školního klubu při Základní škole T. G. Masaryka Šardice, platný od 1. 

1. 2016. 

4. Organizační řád školy, část: 2. Školní řád, platný od 1. 9. 2020. 

 

Následující tabulka představuje stěžejní strategické a legislativní dokumenty na nadnárodní, národní, 

krajské obecní úrovni, které mají zásadní vazbu na rozvojové aktivity v Oborové strategii. Dokumenty 

jsou hierarchicky řazeny od nadnárodní úrovně až po úroveň obecní. U každého dokumentu je uve-

dena stručná charakteristika, která se zaměřuje na objasnění kontextu dokumentu a jeho cílů. Po-

slední sloupec uvádí vztah k Oborové strategii. 
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Tabulka 2: Strategické dokumenty na nadnárodní, národní, krajské a obecní úrovni s vazbou na oblast SPOD 

Název doku-
mentu 

Stručný popis dokumentu Vztah k Oborové strategii 

Nadnárodní úroveň 

Úmluva 
o ochraně lid-
ských práv 
a základních 
svobod 

Členské státy Rady Evropy přijetím tohoto dokumentu 
přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci práva     
a svobody uvedené v této úmluvě. Jde o právo na život, 
zákaz mučení, otroctví a nucených prací, právo na svo-
bodu a osobní bezpečnost, právo na spravedlivý proces, 
zákaz trestu bez zákona, právo na respektování rodin-
ného a soukromého života, svobodu myšlení, svědomí          
a náboženského vyznání, svobodu projevu, svobodu 
shromažďování a sdružování, právo uzavřít manželství, 
právo na účinné opravné prostředky, zákaz diskrimina-
ce, odstoupení od závazků v případě ohrožení, omezení 
politické činnosti cizinců, zákaz zneužití práv, ohraničení 
možnosti omezení práv.  

Základní dokument nadnárodního 
charakteru zajišťující obyvatelům 
členských zemí Rady Evropy zá-
kladní lidská práva vyjmenovaná 
v dokumentu. 

Evropská úmlu-
va o výkonu 
práv dětí  

Mezinárodní dokument, jehož přijetím Česká republika 
(č. 54/2001 Sb.,) prohlašuje podle článku 1 odst. 4 Ev-
ropské úmluvy o výkonu práv dětí, přijaté ve Štrasburku 
dne 25. ledna 1996, že tuto úmluvu použije na řízení          
o osvojení, řízení o svěření dítěte do pěstounské péče           
a řízení o omezení nebo zbavení rodičovské zodpověd-
nosti, jakož i na všechna další řízení ve věcech rodin-
ných, jež se dotýkají práv dítěte.  

Tento dokument umožňuje mezi-
národní spolupráci v rámci výko-
nu a procesů v sociálně právní 
ochraně dětí. 

Evropská soci-
ální charta  

Nařízení schválená Radou Evropy, prostřednictvím nichž 
členské státy souhlasily s tím, že zajistí svému obyvatel-
stvu občanská a politická práva a svobody stanovená          
v Úmluvě a Protokolu, majíce na zřeteli, že užívání soci-
álních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace            
z důvodu rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického 
názoru, národního původu nebo sociálního původu, 
jsouce rozhodnuty společně vynaložit veškeré úsilí ke 
zlepšení životní úrovně a na podporu sociálního bla-
hobytu jak městského, tak venkovského obyvatelstva 
prostřednictvím příslušných institucí a postupů.  

Dokument zajišťující rovnopráv-
nost obyvatel, svobodu vyznání            
a právo na poskytování pomoci           
a podpůrných služeb v případě 
potřeby.  
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Strategie vzdě-
lávací politiky 
ČR do roku 
2030+  

 

Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti 
regionálního školství, zájmového a neformálního vzdě-
lávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy 
a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetr-
vávají. Strategie 2030+ má dva hlavní strategické cíle. 
První se zaměřuje na proměnu obsahu a způsobu vzdě-
lávání, druhý na snižování nerovností v přístupu ke vzdě-
lávání a rozvoj potenciálu všech dětí. Cesty k realizaci 
těchto cílů představují jednotlivé strategické linie, kte-
rých je celkem pět – proměna samotného vzdělávání, 
problematika nerovností, podpora pedagogů, zvýšení 
odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce          
a zajištění stabilního financování. Dokument dostupný 
na webových stránkách MŠMT: 
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-
cr/strategie-2030.  

 

Národní úroveň 

Národní strate-
gie ochrany 
práv dětí 

Národní strategie je založena na právech dítěte a defi-
nuje základní principy ochrany práv dětí a péče o ohro-
žené děti. Obsahuje konkrétní záměry, cíle a aktivity 
včetně harmonogramu, stanovení odpovědnosti jednot-
livých rezortů a způsobu monitoringu a hodnocení. 
Dokument dostupný na webových stránkách MPSV: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/NSOP
D.pdf/bb0782db-dabb-4710-0689-ec3bf0b7dca5.   

 

Instrukce ze dne 
5.4.2007 č.j. 
142/2007-ODS-
Org, kterou se 
upravuje po-
stup při výkonu 
soudních roz-
hodnutí o vý-
chově nezleti-
lých dětí 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vni-
tra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních 
věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org, kterou se 
upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o vý-
chově nezletilých dětí.  

 

 
 
 
Koncepce ro-
dinné politiky 

Koncepce definuje cíle rodinné politiky za účelem posí-
lení soudržnosti celé společnosti a zvýšení důvěry oby-
vatelstva v budoucnost a v prostředí, ve kterém vyrůsta-
jí a žijí. Dokument dostupný na webových stránkách 
MPSV: 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Konce
pce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-
da30d5fa8253  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/NSOPD.pdf/bb0782db-dabb-4710-0689-ec3bf0b7dca5
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/NSOPD.pdf/bb0782db-dabb-4710-0689-ec3bf0b7dca5
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
https://www.mpsv.cz/documents/20142/225508/Koncepce_rodinne_politiky.pdf/5d1efd93-3932-e2df-2da3-da30d5fa8253
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Krajská úroveň 

Dlouhodobý 
záměr vzdělá-
vání a rozvoje 
vzdělávací sou-
stavy Jihomo-
ravského kraje 
2020-24 
 

Základní strategický dokument v oblasti školství na 
úrovni kraje. Je zpracován v souladu s § 9 zákona           
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 15/2005 
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění 
pozdějších předpisů. V dokumentu je pojem vzdělávání 
vnímán v souladu s § 1 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpi-
sů, a zahrnuje tedy vzdělávání i výchovu. Dokument 
dostupný na webových stránkách: https://www.kr-
jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2.  

 Vazba na prioritu 2: Rovné příle-
žitosti ve vzdělávání, opatření d) 
Podpora znevýhodněných. 

Strategie Jiho-
moravského 
kraje pro oblast 
rizikového cho-
vání, závislostí a 
závislostního 
chování na 
období 2020-
2028 

Projekt usiluje o systematizaci a koncepční rozvoj slu-
žeb, programů a dalších nástrojů naplňování protidro-
gové politiky České republiky. Cílem projektu je snížit 
dopady užívání návykových látek a hazardního hraní na 
společnost. V rámci projektu bude zpracován nový 
strukturní rámec adiktologických služeb a připraven 
nový 
integrovaný systém kvalitních a dostupných služeb, 
které budou jasně kompetenčně zakotveny v soustavě 
veřejných služeb a bude zabezpečeno jejich stabilní 
financování. 

  

Obec Šardice 

Strategický plán 
rozvoje obce 
Šardice na roky 
2018–2030 

Na základě průzkumů a diskusí zohledňuje konkrétní 
problémy obyvatel obce, neziskových organizací a pod-
nikatelských subjektů v  obci. V dokumentu jsou zakot-
veny rozvojové priority obce. Samotná návrhová část 
Strategie je koncipována jako dlouhodobý rozvojový 
dokument (13 let), který má formulovat cíle, opatření          
a rozvojové aktivity obce do roku 2030. 

Aktivity jsou plně v souladu 
s opatřeními: 2.1 Udržitelná pod-
pora vzdělávání a školství a 2.3 
Podpora a rozvoj kulturního             
a společenského života. 

Zdroj: Sociální pracovník, zpracovatel, 2018. 

 

5. Analýza zainteresovaných stran  

Analýza aktérů (zainteresovaných stran) je rozdělena do dvou samostatných úrovní. První úroveň 

tvoří aktéři, kteří spolupracují se školou na řešení různých situací, či jsou o aktivitách průběžně infor-

mováni. Ať už jde o jedince (např. důležité osoby v komunitě) nebo kolektivní orgány (nejčastěji stát-

ní úřady, či neziskové volnočasové organizace).  

5.1 Aktéři sítě  

Obrázek 3 ukazuje aktéry, kteří spolu navzájem spolupracují. Pro rozlišení aktérů bylo použito barev-

né odlišení (oranžová = interní zaměstnanci školy, zelená = obecní úřad, samospráva; státní správa; 

sytě červená = neziskový a občanský sektor. Intenzita spolupráci je znázorněna šipkou (směr komuni-

kace) a číselným vyjádřením na stupnici 1–5.   

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=402394&TypeID=2
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Obrázek 3: Aktéři sítě pomoci a podpory v rámci SPOD v MŠ a ZŠ Šardice – spolupráce 

 
Zdroj: Řídící tým oborové strategie, 17. 9. 2020  

 

Následující obrázek 4 ukazuje formou jednoduché myšlenkové mapy aktéry, které obec Šardice, po-

tažmo sociální pracovník, informuje o aktivitách a činnostech v oblasti SPOD. Jde o institu-
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ce veřejné správy, ale i např. poskytovatele soc. služeb. Informační tok probíhá především ze strany 

sociálního pracovníka, či jiných zaměstnanců obce.       

Obrázek 4: Aktéři sítě pomoci a podpory v rámci SPOD v MŠ a ZŠ Šardice – informovanost 

 
Zdroj: Řídící tým oborové strategie, 17. 9. 2020  
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5.2 Přehled aktérů poskytující mimoškolní vzdělávací činnost  

Druhou část aktérů tvoří přehled aktérů – spolků, sdružení a dalších organizací, které se podílejí na 

různých volnočasových akcích pro žáky MŠ a ZŠ.  

ZŠ TGM Šardice se zapojuje do různých projektů vyhlášených na území České republiky, zároveň spo-

lupracuje i s mezinárodně působícími subjekty, jejichž prostřednictvím je výchova a výuka žáků obo-

hacována. 

- Zapojení do projektů. Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko apod. má za cíl vytvářet a upev-

ňovat správné stravovací návyky dětí a mládeže. Každý den je tak jídelníček žáků obohacen           

o dotované mléčné výrobky a ovoce či zeleninu.  

 

- Pestrá nabídka zájmových kroužků vedených pedagogy a zaměstnanci školy je dostupná všech 

žákům a má za cíl rozvíjet jejich vědomostní, sociální a pohybové schopnosti.  

Sportovní - kroužek určený žákům 1. stupně 

Škola hrou - kroužek určený žákům 1. stupně 

Folklor a Kytara - kroužky k rozvoji hudební výchovy a podpory tradic 

Výtvarka a Keramika – kroužky k rozvoji kreativní stránky žáků, jemné motoriky a fantazie 

Šachy – kroužek pro malé šachisty 

Angličtina a Ruština – jazykové kroužky  

Matematika – kroužek pro žáky 9. třídy  

Ekoškola – kroužek navazující na enviromentální výchovu ve škole. 

 

- Členství v síti M.R.K.E.V což je síť škol se zájmem o ekologickou výchovu. Síť je realizována od 

roku 2001, a její název představuje zkratku celorepublikového projektu Metodika a realizace 

komplexní ekologické výchovy. Jeho cílem je vytváření funkčních regionálních systémů školní-

ho a mimoškolního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podpora procesu 

vytváření a realizace školních programů EVVO a začleňování environmentální výchovy jako prů-

řezového tématu do školních vzdělávacích programů. 

 

- Účast v mezinárodním vzdělávacím týmu Ekoškola, jehož cílem je ukázat žákům jak lze snižovat 

ekologický dopad školy na životní prostředí ve škole a v jejím okolí. V ČR koordinuje tento pro-

gram sdružení nadnárodní koordinátor TEREZA.  Náplní programu je vést žáky k aktivnímu, zá-

bavnému a sociálně odpovědnému učení. Díky Ekoškole se tak z dětí stávají aktivní a sebevě-

domí lidé, kteří jsou sami iniciátory změn. Nenavrhují pouze povrchní řešení, ale analyzují 

všechny možnosti a jejich případné dopady a přijímají výzvy vedoucí k reálným změnám.  

V pravidelných periodách se účastníme těchto exkurzí a výukových programů: 

- 1. –  2. ročník: Staré Město KOVOSTEEL a KOVOZOO 

- 4. ročník: Do lesa s lesníkem 

- 6. – 7. ročník: Staré Město 

- 8. – 9. ročník: Vodovody a kanalizace 

- 1. – 9. ročník: K vodě s rybářem 
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- Přírodní zahrada je víceúčelovým místem pro výuku žáků. V užitkové části se nachází zelenino-

vé záhony ve tvaru Pythagorovy věty, ovocné keře, jabloňový sad, jezírko a luční kruhy. Druhá 

část zahrady sestává z různých stanovišť (suchá zídka, bylinková spirála, hmyzí hotel, mraveniš-

tě, ukázka zelených střech, domeček pro ježky). Cílem přírodní zahrady je rozvíjet nejen moto-

rické dovednosti, ale praktickou formou získat i spoustu vědomostí. Jednotlivá stanoviště po-

skytují žákům možnost sledování různých biotopů a živočichů v nich sídlících.  V užitkové části 

zahrady mají žáci možnost vyzkoušet si pěstování tradičních plodin. Nespornou výhodou je          

i možnost využití venkovní učebny pro výuku na čerstvém vzduchu.  

 

- Projekt Edison, jehož se škola účastní je mezinárodním projektem, jehož cílem je spojování 

mladých lidí odlišných kultur a národností. Díky němu se žáci seznámí se zvyky, tradicemi a si-

tuací v jiných zemích. Cílem projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti 

s různými kulturami a národy. V rámci projektu školu navštívilo v září 7 zahraničních studentů, 

kteří vedli s žáky diskuze na různá témata, hráli hry a navzájem si předávali poznatky a infor-

mace o svých zemích a lokalitách, v nichž žijí. Veškeré komunikace probíhaly v anglickém jazyce 

na úrovni žáků Základní školy a i náplň jednotlivých vyučovacích hodin, jichž se zahraniční stu-

denti účastnili, byla vedena v tomto jazyce.  

 

- Výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím je na škole žákům nabízena ve spolupráci 

s Jazykovou školou Moravia se sídlem v Hodoníně. Každý měsíc do školy přijedou dva školení 

lektoři z anglicky mluvící země, kteří s žáky pracují metodou IN CLASS. Jedná se o tematicky za-

ložené aktivní učení zábavným způsobem. Tato metoda doplňuje školní osnovy a výukové           

a tematické materiály slouží jako doplněk pravidelné školní výuky. Lektoři opravují žáky při dis-

kuzi a hovorová forma je pro žáky lépe zapamatovatelná, navíc při odbourání ostychu mluvit 

cizím jazykem dochází k posílení sebedůvěry a překonání nervozity. 

 

- Folklorní hudební výchova je určena zejména pro žáky 8. a 9. ročníku. V rámci tohoto projektu 

se žáci učí folklorní tance, písně a seznamují se s místními tradicemi. Výuka probíhá každý první 

pátek v měsíci pod vedením pana MUDr. Jaromíra Břeně. Součástí výuky je i týdenní soustře-

dění žáků. 

 

- Voda je náš kamarád III. je projekt určený k podpoře výuky plavání v základních školách. Žáci 

se účastní hodin plavání pod dozorem zkušených lektorů a plavčíků a osvojují si základy plavec-

kých stylů a potápění.  

 

- Spolupráce s neziskovou organizací Rezekvítek, která se zabývá ekologickou výchovou a ochra-

nou přírody od roku 1991. Organizace nabízí ekologické jednodenní výukové programy, vzdělá-

vací balíčky a dlouhodobé školní projekty. Pedagogickým pracovníkům jsou nabízeny semináře 

akreditované MŠMT k rozvoji výuky EVVO na školách. Tato činnost je doplněna metodickými 

materiály, které zajišťuje organizace. 

 

- Spolupráce se společností Sluňákov, která je obecně prospěšnou společností nabízející prožitky 

a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i sobě samému. V rámci spolupráce je 

možno využít pobytových programů nabízených pro žáky a studenty. Sluňákovské pobyty jsou 

3-5 denní pobyty, při nichž žáci tráví čas obklopení přírodou v doprovodu výukových 
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programů přibližujících žákům přírodu i svět lidí ve vazbách a souvislostech. Vzbuzuje v nich 

touhu po poznání a podporuje přirozený vztah k ní. Pobytové programy jsou kvalitní alternati-

vou ke školám v přírodě či studijním exkurzím pro všechny věkové skupiny, tedy nejen žáky ZŠ 

ale i děti z MŠ. 

 

- Ekocentrum Šardice je místo spravované spolkem pro Přírodu a Myslivost. V posluchárně pro 

24 posluchačů probíhají různé vzdělávací a informační akce pro děti a občany obce Šardic. 

V uplynulých letech proběhlo hned několik akcí určených a zaměřených zejména pro žáky Zá-

kladní školy. Interaktivní program „K vodě s rybářem“ byl s drobnými obměnami uzpůsoben 

jednotlivým věkovým skupinám dětí, které si pod odborným dozorem získali různé informace         

a praktické znalosti k jednotlivým biotopům. Dalším programem byl projekt „Do lesa 

s lesníkem“, který probíhal ve spolupráci s nadací „ Dřevo pro život“ a byl určen zejména pro 

žáky 3. a 4. třídy. Děti si prošly lesem v doprovodu lesníka, který jim představil les jako součást 

zdravého přírodního prostředí. Pozitivním dopadem uskutečňované akce na děti je jejich nový 

úhel pohledu na les, jeho realitu, na změnu vztahu jak k lesu, tak i k práci lidí, kteří pracují 

v něm a následně se dřevem.  

 

- Ekocentrum úzce spolupracuje i s panem Dr. Ing. Petrem Maradou, který v Šardicích provozuje 

Ekofarmu. Ekofarmě Petra Marady se daří unikátním způsobem rozbíjet monotónní lány v oko-

lí vinařské obce Šardice. Bratři Maradové zde systematicky budují ostrůvky biodiverzity v po-

době extenzívních ovocných sadů, biopásem, mokřadů, alejí, biokoridorů, zatravněných údol-

nic a tůní, kde naleznou útočiště mnohé druhy zvířat, které z okolní krajiny již vymizely. Hlav-

ním cílem hospodaření na ekofarmě je realizace ekologického zemědělství zaměřeného na 

ochranu půdy a dalších složek životního prostředí. Do fádní zemědělsky intenzívně využívané 

krajiny vracejí Maradovi pestrost a obnovují její ekologickou kostru. Jejich unikátní krajinotvor-

ná činnost brání erozi a dramaticky zvyšuje biodiverzitu. Potkáte tu bažanty, zajíce, koroptve, 

polní ptactvo, vodní živočichy, motýly, hmyz a všechno to, co v okolní krajině stěží přežívá. 

 

- Spolek za zdravé Šardice spolupracuje se školou při pořádání mimoškolních akcí k různým pří-

ležitostem v roce (Den dětí atd.). 

 

- ZOO Hodonín nabízí pro školy a školky různé výukové programy pro žáky prvního i druhého 

stupně. Jednotlivé tematicky zaměřené bloky mají za cíl seznámit žáky se životem jednotlivých 

zvířat, krajinách, ve kterých žijí, i rizicích, které jim hrozí působením člověka. Díky blízkosti ZOO 

jsou tyto výukové bloky využívány zejména pedagogy v rámci hodin přírodopisu. 

 

- Zřizovatel školy Obec Šardice se školou spolupracuje velmi úzce, nejen jakožto zřizovatel, ale         

i jako partner při pořádání různých školních a mimoškolních akcí. V souvislosti s akcemi pořá-

danými v obci se mezi zmíněnými institucemi spolupracuje nejen na tvorbě programů a vy-

stoupení dětí při akcích (např. Den matek, Den dětí atd.), ale i na materiálním zabezpečení plá-

novaných počinů.  

 

- Spolupráce s Českým Červeným Křížem, který pořádá pravidelné přednášky a ukázky práce 

zdravotníků s možností výuky první pomoci pro žáky i pedagogy. 
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- Dopravní den – pravidelně pořádaná akce ve spolupráci s Policií ČR, s Klvaňovovým gymnáziem 

a střední zdravotnickou školou, Hasiči Šardice zaměřená na preventivní výuku a přiblížení práce 

a postupů jednotlivých složek IZS žákům. 

 

- Sportovní dny pro žáky pořádané ve spolupráci s TJ Baník Šardice 

 

- Ve spolupráci s agenturou Ústecké podzemí je pro starší žáky školy pořádána akce Branný den.  

 

- Centrum sociálních služeb Kyjov je pravidelným cílem předvánočních setkávání žáků s obyvateli 

tohoto centra. Žáci při svých návštěvách potěší seniory připraveným programem a na oplátku 

se jim dostane vřelého přijetí a projevů vděku od všech zúčastněných. 

 

- Obecní knihovna Šardice – projekt Jsem čtenář, besedy se spisovateli 

 

- Spolupráce s Hvězdárnou Ždánice – exkurze 

 

- Spolupráce s MŠ, ZUŠ Šardice při přípravách různých akcí, projektech 

 

- Dalšími partnery školy jsou místní podnikatelé a organizace, podporující školu a žáky materiál-

ně i při pořádání mimoškolních akcí, besed a přednášek. 

6. Financování vzdělávaní z rozpočtu obce 

Finanční hospodaření příspěvkových organizací se realizuje podle § 28 zákona číslo 250/2000 Sb.,           

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v aktuálním znění. Příspěvková organizace hospodaří 

s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtů své-

ho zřizovatele, tedy z rozpočtu obce Šardice. Rozpočet obce Šardice představuje reálný obraz o hos-

podaření a vynakládání finančních prostředků obce a jeho organizací. Každoroční neinvestiční příspě-

vek na provoz se v případě ZŠ pohybuje již od roku 2011 nad 1 mil. Kč a pro MŠ průměrně za období 

2021–2019 ve výši 725 tis. Kč. Problematika SPOD spadá právě pod neinvestiční příspěvky, proto zde 

není analyzován celý rozpočet, či příspěvek, ale pouze položka rozpočtu 5331.  

 

Detailnější analýza rozpočtu ZŠ Šardice je zaměřena pouze na položky rozpočtu 518810 – Startovné-

soutěže a 518950 – Ostatní služby. Ty dvě položky rozpočtu mají významný vliv na doplňkové vzdělá-

vací a mimoškolní aktivity. Náklady na činnost byly nevyšší v roce 2015 (649 841,00 Kč) a nejnižší 

v roce 2012 (53 252,00 Kč). V rozmezí 2011–2020 tak v položce 518950 bylo proplaceny náklady ve 

výši 1 342 947,70 Kč a v položce 518810 ve výši 2 630 Kč.         
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Obrázek 5: Neinvestiční příspěvky na provoz MŠ a ZŠ z rozpočtu obce Šardice v letech 2011–2019 

 
Zdroj: https://www.sardice.cz/samosprava/rozpocet-obce/?ftshow=168&ftresult=rozpo%C4%8Det, 2020. 

 

 

 

Tabulka 3: Náklady na startovné a ostatní služby z rozpočtu ZŠ T. G. Masaryka Šardice v letech 2011–2019  

Položka 518950 518810 

Rok "ostatní" startovné atd 

2011       67 968,00 Kč 300,00 Kč 

2012  53 252,00 Kč      1 400,00 Kč 

2013     116 315,00 Kč     0,00 Kč 

2014     144 708,00 Kč     0,00 Kč 

2015     649 841,00 Kč     0,00 Kč 

2016  47 590,00 Kč         160,00 Kč 

2017 38 853,00 Kč 200,00 Kč 

2018 97 683,70 Kč 270,00 Kč 

2019    126 737,00 Kč 300,00 Kč 

Celkem 1 342 947,70 Kč      2 630,00 Kč 
Zdroj: ZŠ T. G. Masaryka Šardice, 2020. 

 

7. Průzkum spokojenosti obyvatel  

V rámci tvorby Strategie PsODaR proběhl v roce 2020 průzkum spokojenosti obyvatel obce Šardice          

s cílem získat odpovědi týkající se současné situace na obecním úřadě, MŠ a ZŠ. Občané tvoří největší 

skupinu podílející se na tvorbě obrazu obce, spoluutváří jeho podobu a určují směr, jakým se bude 
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obec vyvíjet. Veřejný sektor se snaží zajistit kvalitní zázemí pro rozvoj území ve smyslu podpory pod-

nikání a rozvoje služeb pro občany. 

 

Dílčí cíle průzkumu jsou: 

 Získat názory obyvatel hodnotící míru spokojenosti s poskytováním informací a služeb OÚ 

Šardice. 

 Získat názory obyvatel/rodičů hodnotící míru spokojenosti s poskytováním informací a služeb 

MŠ Šardice. 

 Získat názory obyvatel hodnotící míru spokojenosti s poskytováním informací a služeb ZŠ T. 

G. Masaryka Šardice. 

 Poznat názory, problémy a získat podněty pro zlepšení od těch, kteří tyto služby využívají. 

 

Metodika šetření  

Jako nejvhodnější forma získávání údajů byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Šetření pro-

běhlo formou elektronického dotazování. Dotazník byl vytvořen v aplikaci Survio a následně vyvěšen 

od 20. 07. 2020 do 27. 10. 2020 na webových stránkách www.sardice.cz/obecni-urad/dotazniky/, kde 

jej měli možnost občané vyplnit elektronicky.  

 

Dotazník  

Zásadním požadavkem na vlastní dotazník byla jednoduchost a přehlednost, aby pro respondenty 

odpadla složitá terminologie, jazyková nesrozumitelnost a zbytečná odbornost. Autoři dotazníku pro-

vedli prvotní návrh, který byl následně konzultován s představiteli obce a několikrát upraven do vý-

sledné podoby. Se zaměřením na získání pouze relevantních informací, dotazník obsahoval 8 otázek – 

4 polouzavřené založené na hodnocení míry spokojenosti, 2 uzavřené s možností výběru a 2 otevřené 

s možnosti svobodně vyjádřit svůj názor.  Pro získání odpovědí u otázek 1–5 byla použita škálovací 

stupnice v rozsahu: spokojen–spíše spokojen–spíše nespokojen–nespokojen–nemohu posoudit.  

Tam, kde u hodnotících otázek rozsah škály nestačil, byl dán prostor pro slovní doplnění odpovědi.  

 

Dotazník byl rozčleněn do následujících pěti základních oblastí: 

 Informace o obecním úřadě – Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nej-

lépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci Obecního úřadu Šardice. 

 Informace o MŠ – Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje 

Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměstnanci) MŠ 

Šardice. 

 Informace o ZŠ – Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje 

Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměstnanci) ZŠ T. 

G. Masaryka Šardice. 

 Informace o Školní jídelně – Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlé-

pe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci Školní jídelny Šardice. 

 Spokojenost s kulturním a spolkovým životem v obci. 

 Volnočasové aktivity dětí v obci – podle subjektů.  

 

Celkem bylo v dotazníku navrženo 8 otázek.  

 

http://www.sardice.cz/obecni-urad/dotazniky/
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Respondenti 

V obci Šardice žilo k 1. 1. 2020 2 162 obyvatel ČR (http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-

obyvatel-v-obcich.aspx). Dotazník byl určen pro všechny bez omezení věku, nicméně charakter otá-

zek spíše indikoval cílovou skupinu občanů využívajících služby OÚ Šardice a rodičů dětí navštěvující 

MŠ nebo ZŠ. Po dobu zveřejnění dotazníků v on-line prostředí bylo ze strany potencionálních respon-

dentů uskutečněno celkem 342 návštěv. Vlastní dotazník v plném rozsahu vyplnilo 62 respondentů, 

tj. návratnost 18,1 %.    

Hlavní výsledky  

Výsledky dotazníkového šetření jsou následně řazeny podle jednotlivých otázek v dotazníku. Pro lepší 

zobrazení je použito grafické vyjádření, které působí i lépe vizuálně a je lépe pro čtenáře interpreto-

vatelné. Protože jde o oborově zaměřenou strategii, jsou prezentovány výsledky týkající se pouze MŠ 

Šardice a ZŠ T. G. Masaryka Šardice. 

 

Mateřská škola Šardice – zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje 
Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměstnanci) MŠ Šardice. 
 
Položená otázka se týkala hodnocení práce a komunikace zaměstnanců MŠ Šardice vůči občanům 

obce. Ve všech sledovaných kategoriích komunikace se zaměstnanci MŠ Šardice panovala spokoje-

nost, což dokazují modré a červené pruhy v grafu na obrázku 4. Nejlépe hodnocenou oblastí – spoko-

jenost se stala úroveň informovanosti (internet, Facebook) – 83,9 % celkových odpovědí, dále úro-

veň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření) a srozumitelnost a přehlednost vydáva-

ných informací/dokumentů – obě kategorie shodně 82,3 % celkových odpovědí. Větší míru spokoje-

nosti vykazují také kategorie dosažitelnost zaměstnanců MŠ Šardice telefonem, e-mailem a úroveň 

poskytnutých konzultací/vyjádření/stanovisek – 80,7 % celkových odpovědí. Naopak největší ne-

spokojenost občanů panovala v oblasti odborného a profesionálního přístupu zaměstnanců MŠ Šar-

dice – 8 % celkových odpovědí. 9–11 občanů nedokázalo průběžně na stanovené kategorie této otáz-

ky odpovědět.    

Obrázek 6: Zkušenost s komunikací se zaměstnanci MŠ Šardice 

 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020. 
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Základní škola T. G. Masaryka Šardice – zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které 
nejlépe vystihuje Vaši zkušenost s komunikací se zaměstnanci (vedení, pedagogové i ostatní zaměst-
nanci) ZŠ T. G. Masaryka Šardice. 
 
Další otázka se týkala hodnocení práce a komunikace zaměstnanců ZŠ Šardice vůči občanům obce, 

nejčastěji rodičům. Opět i o této organizace lze říci, že ve všech sledovaných kategoriích komunikace 

se zaměstnanci ZŠ Šardice panovala spokojenost, což dokazují modré a červené pruhy v grafu obrázek 

5). Nejlépe hodnocené oblasti – spokojenost se stala úroveň informovanosti (internet, facebook), 

úroveň dostupnosti informací (pokyny, formuláře, vyjádření) a dosažitelnost zaměstnanců ZŠ T. G. 

Masaryka Šardice telefonem, e-mailem – shodně 88,7 % celkových odpovědí. Další pozitivně hodno-

cenou kategorií bylo dodržování termínů – 87,1 % celkových odpovědí. Větší míru spokojenosti vyka-

zují také kategorie srozumitelnost a přehlednost vydávaných informací/dokumentů – 83,8 % celko-

vých odpovědí. Naopak největší nespokojenost občanů lze hledat v kategorii odborného a profesio-

nálního přístupu zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Šardice – 17,8 % celkových odpovědí a dále v kate-

goriích způsob komunikace/jednání zaměstnanců ZŠ T. G. Masaryka Šardice a celková kvalita a od-

borná úroveň poskytovaných služeb – shodně 14,5 % celkových odpovědí. 4–6 občanů nedokázalo 

průběžně na stanovené kategorie této otázky odpovědět.    

Obrázek 7: Zkušenost s komunikací se zaměstnanci ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020. 

 

Školní jídelna Šardice - Zaškrtněte prosím u každé otázky jedno hodnocení, které nejlépe vystihuje Vaši 

zkušenost s komunikací se zaměstnanci Školní jídelny Šardice.  

Tak jako v předchozích otázkách, i zde panovala spokojenost občanů. Jsou zde však vidět rozdíly, kdy 

největší spokojenost panovala u kategorií úroveň informovanosti (internet, facebook) – zcela spoko-

jeno 58,1 % občanů a částečně spokojeno 17,7 %, celkově tedy 75,8 %, rychlost vyřízení Vašich po-

žadavků (pružnost reakce) – celkově 80,7 % občanů a srozumitelnost a přehlednost vy-
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dávaných informací/dokumentů – celkově 80,6 % občanů spokojeno s komunikací. Dobré hodnocení 

ještě získaly kategorie dosažitelnost zaměstnanců Školní jídelny Šardice telefonem, e-mailem – spí-

še spokojeno 43,5 % a spokojeno 30,6 % občanů a úroveň dostupnosti informací (pokyny, formulá-

ře, vyjádření) – celkově 79 %. Při hodnocení dat v této otázce je patrný nárůst negativních odpovědí, 

kdy občané nejsou spojeni s úrovní komunikací. Projevilo se to především v kategoriích způsob ko-

munikace/jednání zaměstnanců Školní jídelny Šardice – celkově 17,8 % občanů, dosažitelnost za-

městnanců Školní jídelny Šardice telefonem, e-mailem, odborný a profesionální přístup zaměst-

nanců Školní jídelny Šardice a celková kvalita a odborná úroveň poskytovaných služeb – celkově 

shodně u všech tří kategorií 16,1 % občanů. V této otázce byl mj. zaznamenán největší rozptyl neut-

rálních odpovědí 6–10 občanů.  

Obrázek 8: Zkušenost s komunikací se zaměstnanci Školní jídelny Šardice 

 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020. 

 

Poslední dvě otázky dotazníku byly zcela otevřené a jejich cílem bylo zjistit co nejvíce názorů od ob-

čanů na aktivity pro děti. Vzhledem k množství různorodých odpovědí je uveden pouze soupis odpo-

vědí bez ohledu na jakékoliv hodnocení.     

 

Jaké aktivity pro děti od školy byste uvítali?  

1. Zábavné učení škola hrou 
2. Naučné, sportovní a zábavné. 
3. Uvítaly bychom tzv. Pochoďáky za na-

šich dětských let to bylo super. 
4. Jsem spokojená s tím, co je 
5. dostačující co doposud dělají 
6. to je těžké…něco je povinné v osno-

vách a něco jiného je, když sám uči-
tel/ka mají rádi samotní – provozují 
koníčky, které by mohli naučit děti a 

7. vézt je ke sportu, k pohybu, k lásce 
přírody, k sobě samotným. Ať už je to 
sport aktivní, sport pasivní (šachy), 
dovedné ruce, mimoškolské 

8. vzdělávání o vědě, přírodě a všem co 
děti zajímá. .........Pěstitelské práce – 
často se setkávám při mé profesi, že            
i mnoho děti z vesnice nezná 

9. ovoce a zeleninu a jak rostou plodiny 
apod... 

10. Zájmové kroužky 
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11. Nevím. 
12. zájmové kroužky 
13. nemohu posoudit, ještě nemám děti 

školního věku a žádné zkušenosti se ZŠ 
a jejím personálem nemám, proto ani 
nevyplňuji odstavec 3 

14. Tak bohužel musím vyplnit, jinak ne-
mohu odeslat - všude dávám spíše 
spokojen, ale je škoda, že nelze dotaz-
ník odeslat z části nevyplněný, 

15. snad nebudou výsledky zavádějící 
16. jsem spokojen 
17. (2x) Sportovní den 
18. více sportu 
19. Více pohybových kroužků 
20. spokojenost s tím co je 
21. Pestřejší výběr kroužků 
22. (3x) nevím 
23. Více sportovních 
24. Se školou zatím zkušenosti nemáme. 

Podle informací, má škola dostatek ak-
tiv. Tak jen tak dál... 

25. Nemam dítě ve škole 
26. (2x) Nevím 
27. Kroužky. 
28. Necháme na učiteli 
29. Nemůžu posoudit. Do školy mi děti 

ještě nechodí 
30. Besedy s např. psychologem, terapeu-

tem na téma komunikace v dospívaní 
a pubertě atd. Nebo i se zajímavými 
osobnostmi, spisovateli, sportovci 

31. z blízkého okolí 
32. Více pohybu 
33. Sport-Parkur, školní sbor. 
34. Modelářský kroužek. Kroužek angličti-

ny. 
35. myslím, že vyber je dostačující 
36. Myslím, že škola poskytuje dostatek 

aktivit pro děti. 
37. více praktické výuky 
38. S tím jsme spokojeni. 
39. Dle mého názoru škola dělá dostatek 

akcí a zájmových kroužků pro děti. 

40. mám vše 
41. (3x). 
42. Žádná distanční výuka 
43. víc kroužků 
44. řízené aktivity po vyučování v zahradě, 

nebo na školním hřišti. třeba basket, 
tenis, venkovní vaření... pěstování, 

45. Více tělesné výchovy, procházky ven-
ku, exkurze do firem 

46. je mi to jedno 
47. Více se věnovat folkloru 
48. Více kroužku kroužky 
49. sportovní aktivity 
50. Hokejbal 
51. Větší zájem o starší děti, kroužky 

apod. 
52. Jsou dostačující 
53. Využívání informací v praxi 
54. nemohu posoudit 
55. stávající jsou dostačující. 
56. Asi nic. Budeme hlavně rádi, pokud 

vedení školy bude zodpovědně a bez 
arogance plnit své povinnosti. 

57. Co se týká školní jídelny, stálo by za 
zamyšlení, jestli vařit "zdravě" to co 
děti nejí a vracejí, nebo vařit to co děti 
sní. Tím nemyslím každý den řízek. Ale 
po ochutnání jídel donesených dítěti          
z jídelny první den z jídelny a poprav-
dě dost slabé. A to myslím ani já ani 
děti nejsme vybíraví a sníme dost! 

58. Co se týká školy, tady by stálo za to 

zrevidovat zaprvé web školy. Uvést ak-

tuální a potřebné informace a celkově 

zpřehlednit. Zadruhé jako stěžejní vi-

dím rychlejší adaptaci školy na 

distanční výuku. I přes dva měsíce 

prázdnin a vyhlídku možných problé-

mů podle mě nebyl přichystaný jasný 

plán na distanční výuku ve větším roz-

sahu. Současné dvě hodiny denně ne-

odpovídají tomu, co by škola měla děti 

naučit. 

 

 

Jaké aktivity pro děti od školky byste uvítali?  

1. Výukové aktivity 
2. Naučné, sportovní a zábavné. 
3. Jsem spokojená s tím, co je. 

4. ve školce je aktivit dost, není potřeba ji-
né akce 

5. Myslím, že paní učitelky toho dělají 
mnoho i mimo školku. . jen, aby byla 
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možnost v teplých měsících nosit pití na 
procházky a aktivity venku. 

6. Děti jsou po běhání v teplém počasí přes 
dvě hodiny vyprahlé a nemají se kde na-
pít. Na hřišti sice mají přísun vody z řadu, 
ale voda je ledová a 

7. děti se často z toho nachladí. 
8. Nemáme nikoho ve školce 
9. Ve školce jsou aktivity různé a dle mého 

dostačující. 
10. zájmové kroužky 
11. také zatím nemohu posoudit.... 
12. více sportu 
13. nic 
14. Spokojeni 
15. jsem spokojena 
16. (5x) nevím 
17. spokojenost s tím co je 
18. (2x) Výlety 
19. žádné 
20. Myslím, že školka má dost aktiv. O děti 

se pěkně stará. 
21. Děti v MŠ mají podle mě vše 
22. (4x) Nevím 
23. Žádné je jich dostatek 

24. Nechám na učiteli 
25. Jsem spokojená s tím, co je 
26. Nic mě nenapadá, jsem spokojena. 
27. Stačí když bude děti učit odborný perso-

nál 
28. Nevím. 
29. vyber je dostačující 
30. Nevím, již nemám dítě v MŠ. 
31. Tanec, pěvecký kroužek, 
32. Víc žádné, jsme spokojeni. 
33. nemám dítě ve školce 
34. (4x). 
35. Tam dítě nemám 
36. nemáme tak malé děti 
37. Exkurze do firem 
38. je mi to jedno 
39. Sport 
40. Hokejbal, Skaut 
41. Vice mimoškolkových aktivit, angličtina, 

pohybové aktivity, cvičení rodičů s dětmi 
42. Jsou dostačující 
43. nemohu posoudit 
44. Nemohu posoudit, nemám děti školkou 

povinné 
45. Myslíme, že jich mají dost. 
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8. Komunikační strategie 

Na základě výsledků analytické části i výsledků dotazníkového šetření byla pro zlepšení komunikace 

mezi aktéry navržena tabulka komunikační strategie. Strategie obsahuje jak interní komunikaci ve 

vztahu vedení –> pedagogický sbor –> žáci, tak i externí komunikaci vůči rodičům, sociálnímu pracov-

níkovi SPOD a zřizovateli (obci Šardice).   

Tabulka 4: Komunikační strategie ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

CO se ko-
munikuje 

KDO ko-
munikuje 

KOMU PROČ (účel) 
JAKOU formou 
se komunikuje 

KDY / JAK 
ČASTO 

Hromadně 
/ individu-

álně 
Poznámky 

Školní řád 
Ředitelka 
školy 

Rodičům Informovanost E-mailem 1 ročně v 
září 

hromadně   

Školní řád 
Třídní 
učitel 

Žákům Informova-
nost, a aby ho 
žáci dodržovali 

Osobně na 
třídnické hodi-
ně 

1 ročně v 
září 

hromadně   

Prospěch 
dítě 

Třídní 
učitel 

Rodičům Informace o 
známkách, 
aktivitě žáka 

webové roz-
hraní školy 

4 krát 
ročně 

individuál-
ně 

V případě 
potřeby 
informace 
častěji 

Prospěch 
dítě 

Třídní 
učitel 

Žákům Informace o 
prospěchu  

webové roz-
hraní školy 

několikrát 
týdně 

individuál-
ně 

Známky, 
aktivita 

Online výu-
ka 

učitelé Žákům online výuka webové roz-
hraní školy 

několikrát 
týdně 

hromadně V rámci 
distanční 
výuky 

Problémy 
dítěte (šika-
na) 

Třídní 
učitel 

Rodičům Informace o 
problému, 
návrh řešení  

telefonicky, 
emailem, 
osobně 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Problémy 
dítěte (šika-
na) 

Ředitelka 
školy 

sociální 
pracovník 
OSPOD 
Policie 

Informovanost 
o problému 

telefonicky, 
emailem, 
osobně 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Problémy 
dítěte (po-
dezření na 
týrání, za-
nedbání 
péče atd.) 

Ředitelka 
školy 

sociální 
pracovník 
OSPOD 
Policie 

Informovanost 
o problému 

telefonicky, 
emailem, 
osobně 

dle potře-
by 

individuál-
ně 
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Nabídka 
kroužků a 
zájmových 
činností 

Ředitelka 
školy 

žákům  Informovanost web školy, 
emailem, skrze 
třídní učitele 

1 ročně v 
září 

hromadně   

Finance pro 
školu 

Ředitelka 
školy 

zřizovateli- 
OÚ Šardice 

informova-
nost, žádosti 

osobně, tele-
fonicky, emai-
lem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Finance pro 
školu 

Ředitelka 
školy 

sponzorům žádost o pří-
spěvek 

osobně, tele-
fonicky, emai-
lem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Spolupráce 
Ředitelka 
školy 

zájmové 
spolky 

spolupráce ZŠ 
se spolky 

osobně, tele-
fonicky, emai-
lem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Prospívání 
dětí 

ředitelka 
školy, 
učitelé 

Pedagogic-
ko psycho-
logická 
poradna 

správné pro-
spívání dětí 

telefonicky, 
emailem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

K setkání 
přizváni 
rodiče 

Propagace 
školy 

ředitelka 
školy, 
učitelé 

veřejnosti akce školy, 
významné 
výkony žáků 

web školy, 
stránky školy 
na soc. sítích, 
plakáty k akci 

dle potře-
by 

hromadně   

Preventivní 
programy 

ředitelka 
školy, 
učitelé 

odborníci prevence pa-
tologických 
jevů u žáků 

osobně, tele-
fonicky, emai-
lem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

Plánování 
preventiv-
ních pro-
gramů pro 
žáky 

Finance pro 
školu 

ředitelka 
školy 

MŠMT, 
kraj, do-
tační pro-
gramy 

financování 
rekonstrukcí a 
nákup vybave-
ní učeben 

telefonicky, 
emailem 

dle potře-
by 

individuál-
ně 

  

Zdroj: ZŠ T. G. Masaryka Šardice, Sociální pracovník, 2021. 
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II. Návrhová část  

9. Analýza SWOT 

Analýza SWOT je standardní metodou používanou v podnikovém a veřejně-správním managementu. 

Společně s podklady ze situační analýzy by měla posloužit ke stanovení strategických cílů, priorit                 

a opatření návrhové části Komunitního plánu. Analýza SWOT především umožňuje, aby ve stejně 

přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, byla formulována strategie usměrnění budoucího 

vývoje sociální oblasti: 

o jak zachovat resp. rozvíjet jeho silné stránky, 

o jak odstraňovat resp. eliminovat jeho slabé stránky, 

o které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj, 

o jakými cestami (prostředky, postupy) bude čelit očekávaným ohrožením jeho dalšího rozvoje. 

 

Samotná analýza byla formulována členkami Řídícího týmu oborové strategie červen–září 2020. Člen-

ky ŘTOS definovaly jednotlivé odrážky analýzy SWOT. Celková koncepce analýzy byla pojata jako dílčí, 

tudíž ke každé prioritní oblasti byla vytvořena souhrnná analýza SWOT, která obsahovala důležité 

aspekty rozvoje dané oblasti SPOD na úrovni obce a ZŠ a MŠ T.G. Masaryka.  

 

Ke každé klíčové oblasti byly odborníky z pracovních skupin stanoveny metodou brainstormingu slabé 

a silné stránky, příležitosti a hrozby (kvadráty analýzy). Na základě společné odborné panelové disku-

ze byla následně analýza SWOT upravena (vyřazeny byly duplicity v rámci jednotlivých klíčových ob-

lastí, došlo k úpravě některých formulací apod.). Výsledky byly zpracovány přehlednou formou na flip 

chart. Každá z odrážek v jednotlivých kvadrantech byla jednoznačně identifikována (identifikátor 

např. S1, W3 atd.) a poté na druhém jednání pracovních skupin přiřazena bodová hodnota. Pomocí 

metody semaforu došlo následně k přehlednému rozdělení priorit v rámci odrážek.  

 

Z důvodu větší srozumitelnosti je na následujících stranách prezentována pouze textová verze analý-

zy SWOT. Je však nutno mít na zřeteli, že zpracovaná analýza podléhá vývoji v závislosti na ekonomic-

kém a společenském rozvoji sociálních a návazných služeb a tudíž je aktuální jen omezenou dobu. 

Analýza reflektuje názory členek ŘTOS k 30. září 2020.  
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Tabulka 5: Analýza SWOT 

Mezioborová spolupráce pro ohrožené děti a rodiny 

Silné stránky Slabé stránky 
 S1 Spolupráce ZŠ a MŠ s PPP, SPC, OSPOD (4 b.) 

 S2 Fungující integrace dětí se zdravotním znevýhod-
něním (4 b.) 

 S3 Nadace Sokrates – podpora sociálně slabých rodin 
(3 b.) 

 S4 Kvalitní vybavení ZŠ, MŠ, knihovny, kuchyně a 
dalších organizací v obci (3 b.) 

 S5 Akce pro rodiny s dětmi, seniory, ZŠ, MŠ = mezi-
generační propojení obyvatel obce (3 b.) 

 S6 Personální obměna v ZŠ (2 b.) 

 S7 Bohatá vybavenost veřejných prostor a dětská hřiš-
tě (2 b.) 

 S8 ZŠ Metodik prevence (1 b.)   

 S9 Sociální pracovník na obci a v ZŠ (1 b.) 

 S10 Nabídka kroužků a mimoškolních aktivit (převážně 
bezplatných) (1 b.) 

 S11 ZŠ s titulem a programem Ekoškola (1 b.) 

 S12 Příměstský tábor pořádaný ZŠ T.G.M Šardice (1 b.) 

 S13 Spolupráce obce se ZŠ- poskytnutí prostor a vyba-
vení knihovny v době nouzového stavu (Covid-19) pro 
žáky ZŠ (1 b.) 

 S14 Spolupráce s CHPS Šardice, CSS Kyjov, Horizont 
Kyjov (1 b.)  

 S15 Podpora OÚ Šardice vůči spolkům v obci (1 b.) 

 S16 Spolupráce občanů, vzájemná nápomocnost (1 b.) 

 S17 Certifikát „Rodiče vítáni“ (škola otevřená rodi-
čům) (0 b.) 

 S18 Spolupráce ZŠ s fondem Sidus a nadací Krtek (0 
b.) 

 S19 Spolupráce ZŠ, MŠ s knihovnou (pasování na čte-
náře, besedy se spisovateli atd.) (0 b.) 

 S20 Spolupráce na projektu „Záložky do knih“ spolu-
práce Česko – Slovensko Mojmírovce (0 b.) 

 S21 Sponzorské dary (0 b.) 

 S22 Spolky a organizace pořádají akce pro děti (0 b.) 

 S23 Klub maminek, klub „Hrášek“, klub seniorů (0 b.) 

 W1 Neúcta k autoritám (6 b.) 
 W2 Nálepkování (4 b.) 
 W3 Malá zpětná vazba od rodičů (informovanost – 

nereagují na zprávy a informace) (3 b.) 
 W4 Malá spolupráce OSPODU vůči obci (žádná zpětná 

vazba k podaným podnětům) (2 b.) 
 W5 Interní informace příspěvkových organizací řeší 

veřejnost (loajalita zaměstnanců) (2 b.) 
 W6 Neúcta k institucím školy (2 b.) 
 W7 Užší spolupráce Metodika prevence a sociální 

pracovnice (1 b.) 
 W8 Děti vzájemně řeší sociální status (1 b.) 
 W9 Izolace dětí ze sociálně slabých rodin (1 b.) 

Příležitosti Hrozby 
 O1 Podpora dětí v oblastech, ve kterých mohou vy-

niknout (6 b.) 
 O2 Realizace akcí, při nichž dochází ke stírání sociál-

ních rozdílů (3 b.) 
 O3 Větší iniciativa spolků pro nábor nových členů 

z řad dětí a pořádání akcí a soutěží (3 b.) 
 O4 Větší spolupráce sociální pracovnice se škol-

ním metodikem prevence (3 b.) 
 O5 Větší spolupráce spolků navzájem (3 b.) 
 O6 Spolupráce v rámci mikroregionu – výtvarná sou-

těž ke knize Legionáři (0 b.) 
 O7 INTEREKT – spolupráce MR Česko – Rakousko (0 

b.) 

 T1 Nálepkování (6 b.) 

 T2 Diskuze na sociálních sítích – šíření dezinformací 
atd. (5 b.) 

 T3 Dozvuky špatného klimatu v ZŠ, MŠ a ŠJ (1 b.) 
 

Zdroj: ŘTOS, 30. 9. 2020.  
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10. Grafický přehled struktury Strategie PsODaR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Strategická vize 2030 

ZŠ ve spolupráci s MŠ a zájmovými organizacemi v obci podporují individuální přístup 

k žákům a dětem v oblastech, ve kterých mohou vyniknout, podporují rovný přístup a 

přívětivé prostředí pro žáky a děti různého sociálního postavení, zdravotních omezení 

a postižení a pro žáky a děti se specifickými vzdělávacími potřebami za přispění sociál-

ního pracovníka. Pěstovat u dětí a žáků úctu k dospělým a k lidské práci. 

Globální cíl 1 

Rozvíjet spolupráci MŠ, ZŠ se zájmovými 

organizacemi v obci.   

Globální cíl 2 

Podporovat individuální a rovný přístup 

k žákům a dětem.   

Globální cíl 3 

Zajistit efektivní spolupráci sociálního 

pracovníka s MŠ a ZŠ.   

Globální cíl 4 

Pěstovat u dětí a žáků úctu k dospělým.   

Globální cíl 5 

Zefektivnit komunikaci MŠ a ZŠ směrem k pedagogickým pracovníkům, 

žákům, rodičům a veřejnosti a obráceně. Tak aby komunikace vedla k 

prevenci vzniku situací, které by ohrožovaly děti a rodiny.   
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Tabulka 6: Celkový přehled opatření k jednotlivým globálním cílům 

GC 1 

Opatření 1.1 
Rozvíjet spolupráci MŠ, ZŠ se zájmovými organizacemi v obci při školních a mimo-
školních akcích 

Opatření 1.2 Podpora účasti žáků a dětí na akcích zájmových organizací 

Opatření 1.3 
Rozvíjet spolupráci s organizacemi mimo obec zabývající se problematikou ohrože-
ných dětí a žáků 

Opatření 1.4 Rozvíjet emocionální cítění u dětí a žáků pomocí charitativních projektů 

GC 2 

Opatření 2.1 Zajišťovat doučování a pedagogickou intervenci u potřebných žáků v ZŠ  

Opatření 2.2 
Aktivně podporovat zapojování žáků ze sociálně znevýhodněných rodin do akcí MŠ 
a ZŠ 

Opatření 2.3 Podporovat využití školních asistentů 

Opatření 2.4 Podporovat individuální diagnostiku dětí v MŠ 

Opatření 2.5 Podporovat rozvíjení zdravých sociálních vztahů mezi dětmi a žáky 

GC 3 

Opatření 3.1 Podpora aktivní účasti sociálního pracovníka v prostorách MŠ a ZŠ 

Opatření 3.2 Podpora osobní účasti sociálního pracovníka na poradách 

Opatření 3.3 Dopomoc sociálního pracovníka při distanční výuce 

GC 4 

Opatření 4.1 Podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy 

Opatření 4.2 Podporovat národní a regionální identitu u dětí a žáků 

GC 5 

Opatření 5.1 
Podpora komunikace MŠ a ZŠ směrem k veřejnosti prostřednictvím kvalitních ko-
munikačních kanálů 

Opatření 5.2 Podpora interní komunikace v rámci pracovníků MŠ a ZŠ 

Opatření 5.3 Podpora účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Zdroj: Zpracovatel, ŘTOS, 2021. 

11. Strategie globálních cílů  

Jednotlivé globální cíle budou prokázány za splněné pouze tehdy, když dojde k naplnění opatření 

prostřednictvím realizace aktivit. Proto v následující kapitole jsou podrobněji rozepsány schválená 

opatření u každého ze tří globálních cílů. Nejprve je graficky vyjádřen přehled aktivit náležejících ke 

každému opatření a následně u opatření je vypracována tzv. karta opatření s podrobnějšími údaji 

(aktivitami, subjekty, harmonogramem a indikátory sledování). Ukázka karty opatření, včetně meto-

diky je uvedena níže na obrázku.  
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Vysvětlivky karty opatření 

 

11.1 Globální cíl 1 

Aktivity naplňující první globální cíl jsou zaměřeny rozvíjení aktivní spolupráce mezi MŠ, ZŠ a spolky 

v obci.  

Název opatření 

Název navržené 

rozvojové aktivity 

Předpokládaná 

doba realizace 

aktivity 

Realizující 

subjekty 

Možné další sub-

jekty podílející se 

na aktivitě  

Příklad možných 

zdrojů financová-

ní aktivit  

Možné zdroje pro 

ověření dat  

Indikátor dopadu 

ve vazbě na glo-

bální cíl  

Indikátor výstupu 

nebo výsledku ve 

vazbě na speci-

fický cíl opatření 
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Globální cíl 1: 

 GC1: Rozvíjet spolupráci MŠ, ZŠ se zájmovými organizacemi v obci.   

Přehled opatření a aktivit GC 1: 

Tabulka 7: Přehled opatření a aktivit v GC 1 

GC 1 

Opatření 1.1 
Rozvíjet spolupráci MŠ, ZŠ se zájmovými organizacemi v obci při školních a mi-
moškolních akcích 

  Aktivita 1.1.1 Výstavy drobného zvířectva 

Aktivita 1.1.2 Exkurze na hasičskou zbrojnici 

Aktivita 1.1.3 Včelaři ve škole 

Aktivita 1.1.4 Spolek za zdravé Šardice – Den v zahradě 

Aktivita 1.1.5 TJ Baník Šardice – sportovní den 

Aktivita 1.1.6 Ekofarma – Do lesa s lesníkem, k vodě s rybářem 

Aktivita 1.1.7 Příměstský tábor – účast zástupců spolků 

Aktivita 1.1.8 
Obecní knihovna Šardice – exkurze, besedy se spisovateli, pasování prvňáčků na 
čtenáře 

Aktivita 1.1.9 Exkurze k místním podnikatelům 

Aktivita 1.1.10 Exkurze „Chalúpka č. 97“ (nejstarší domek v Šardicích) 

Aktivita 1.1.11 Spolupráce se ZUŠ 

Aktivita 1.1.12 Florbal 

Opatření 1.2 Podpora účasti žáků a dětí na akcích zájmových organizací 

  Aktivita 1.2.1 Folklorní vystoupení žáků – Hornický spolek 

Aktivita 1.2.2 Vystoupení pro seniory 

Opatření 1.3 
Rozvíjet spolupráci s organizacemi mimo obec zabývající se problematikou ohro-
žených dětí a žáků 

Aktivita 1.3.1 Besedy se zástupci OSPOD 

Aktivita 1.3.2 Beseda s Policií ČR 

Aktivita 1.3.3 Beseda se zástupci KROK Kyjov – program pro ZŠ i MŠ 

Aktivita 1.3.4 Beseda se zástupci ČČK 

Opatření 1.4 Rozvíjet emocionální cítění u dětí a žáků pomocí charitativních projektů 

Aktivita 1.4.1 Akce Krtek –na podporu onkolog. nemocných dětí 

Aktivita 1.4.2 Podpora vyhlášených akcí 

Aktivita 1.4.3 Kola pro Afriku 

Aktivita 1.4.4 Teribear běh 

            Zdroj: ŘTOS, 2021. 
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Karty opatření GC 1: 

1.1 Rozvíjet spolupráci MŠ, ZŠ se zájmovými organizacemi v obci při školních a mimoškolních 

akcích 

Specifické cíle opatření:  Vytvořit jednotný systém spolupráce se spolky v obci  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

1.1.1 Výstavy drobného zvířectva 

 Podněcování aktivní účasti na výstavě 2021–2025 

1.1.2 Exkurze na hasičskou zbrojnici 

 Organizace odborné exkurze pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

1.1.3 Včelaři ve škole 

 Podpora účasti spolku v ZŠ 

 Organizace pravidelných odborných přednášek pro žáky 

ZŠ 

2021–2025 

1.1.4 Spolek za zdravé Šardice – Den v zahradě 

 Podpora účasti spolku v ZŠ 2021–2025 

1.1.5 TJ Baník Šardice – sportovní den 

 Podpora organizace sportovního dne pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

1.1.6 Ekofarma – Do lesa s lesníkem, k vodě s rybářem 

 Podpora aktivit spolku pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

1.1.7 Příměstský tábor – účast zástupců spolků 

 Aktivní účast zástupců spolku na příměstském táboře 2021–2025 

1.1.8 Obecní knihovna Šardice – exkurze, besedy se spisovateli, pa-

sování prvňáčků na čtenáře 

 Spolupráce s Obecní knihovnou Šardice na vybraných 

akcích 
2021–2023 

1.1.9 Exkurze k místním podnikatelům 

 Pravidelné exkurze pro žáky ZŠ u místních podniků a 

podnikatelů.  
2021–2025 

1.1.10 Exkurze „Chalúpka č. 97“ (nejstarší domek v Šardicích) 

 Odborná exkurze pro žáky ZŠ 2021–2025 

1.1.11 Spolupráce se ZUŠ 

 Aktivní spolupráce se Základní uměleckou školou Kyjov, 

pobočkou Šardice 
2021–2025 
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1.1.12 Florbal  

 Účast žáků MŠ a ZŠ na sportovním odvětví florbal 

 Spolupráce při aktivní propagaci náborů nových členů  
2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově 

vzniklé v době platnosti strategie  

 Místní podniky a podnikatelé 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Obec Šardice 

 Zastupitelstvo obce Šardice 

 Rada obce Šardice 

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

 ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty spolků  

 Rozpočet obce Šardice  

 Rozpočet ZUŠ Kyjov 

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

 Nadace  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení zájmu žáků MŠ Šardice o spolkovou činnost v obci o 1 % 

(index 2030/2021) 

 Zvýšení zájmu žáků ZŠ T. G. Masaryka Šardice o spolkovou činnost 

v obci o 1 % (index 2030/2021) 

 Zvýšení počtu spolupracujících spolků s MŠ Šardice o 1 % (index 

2030/2021) 

 Zvýšení počtu spolupracujících spolků se ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

o 1 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet spolupracujících spolků v obci Šardice v roce 20XX 

 Počet realizovaných akcí v rámci školních osnov v opatření v roce 

20XX 

 Počet realizovaných akcí mimoškolní činnosti v opatření v roce 

20XX 

 Počet spolupracujících podnikatelů v obci Šardice v roce 20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Závěrečná vyúčtování MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Výroční zprávy spolků  
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1.2 Podpora účasti žáků a dětí na akcích zájmových organizací 

Specifické cíle opatření:  Podporovat žáky MŠ a ZŠ k účasti na akcích pořádaných spolky v 
obci 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

1.2.1 Folklorní vystoupení žáků – Hornický spolek 

 Aktivní účast žáků na akcích Hornického spolku 2021–2025 

1.2.2 Vystoupení pro seniory 

 Organizace pravidelných vystoupeních pro seniory 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově 

vzniklé v době platnosti strategie  

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Hornický spolek 

 Obec Šardice 

 Zastupitelstvo obce Šardice 

 Rada obce Šardice 

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty spolků  

 Rozpočet obce Šardice  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

 Nadace  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení zájmu žáků MŠ Šardice o spolkovou činnost v obci o 1 % 

(index 2030/2021) 

 Zvýšení zájmu žáků ZŠ T. G. Masaryka Šardice o spolkovou činnost 

v obci o 1 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,   

výsledků: 

 Počet spolupracujících spolků v obci Šardice v roce 20XX 

 Počet realizovaných akcí mimoškolní činnosti v opatření v roce 

20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Závěrečná vyúčtování MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Výroční zprávy spolků  
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1.3 Rozvíjet spolupráci s organizacemi mimo obec zabývající se problematikou ohrožených dětí 

a žáků 

Specifické cíle opatření:  Vytvořit jednotný systém spolupráce se spolky a orgány činnými 
v rámci SPOD mimo obec 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

1.3.1 Besedy se zástupci OSPOD 

 Pravidelné pořádání besed a diskuzí se zástupci OSPOD 

pro žáky MŠ a ZŠ  
2021–2025 

1.3.2 Beseda s Policií ČR 

 Organizace odborných besed pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

1.3.3 Beseda se zástupci KROK Kyjov – program pro ZŠ i MŠ 

 Organizace odborných besed pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

1.3.4 Beseda se zástupci ČČK 

 Organizace odborných besed pro žáky MŠ a ZŠ 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Obec Šardice 

 Policie ČR, obvodní oddělení Kyjov  

 KROK Kyjov 

 Český červený kříž, oblastní spolek Hodonín  

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit:  Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty organizací pořádajících besedy  

 Rozpočet obce Šardice  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

 Nadace  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů:  Zvýšení informovanosti žáků MŠ a ZŠ v oblasti OSPOD  

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet realizovaných besed v rámci školních osnov v opatření 

v roce 20XX 

 Počet realizovaných besed mimoškolní činnosti v opatření v roce 

20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Závěrečná vyúčtování MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 
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1.4 Rozvíjet emocionální cítění u dětí a žáků pomocí charitativních projektů 

Specifické cíle opatření: 
 Podporovat žáky k účasti na charitativních projektech  

 Zahrnout do školních osnov rozvoj emocionálního cítění  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

1.4.1 Akce Krtek – na podporu onkolog. nemocných dětí 

 Aktivní účast žáků MŠ a ZŠ na akci  2021–2022 

1.4.2 Podpora vyhlášených akcí 

 Pravidelná podpora aktivní účasti žáků MŠ a ZŠ na ak-

cích 
2021–2025 

1.4.3 Kola pro Afriku 

 Pravidelná podpora aktivní účasti žáků MŠ a ZŠ na akci 2021–2025 

1.4.4 Teribear běh 

 Pravidelná podpora aktivní účasti žáků MŠ a ZŠ na akci 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Obec Šardice 

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově 

vzniklé v době platnosti strategie  

 Kola pro Afriku o.p.s. 

 Nadace Terezy Maxové dětem  

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty organizací pořádajících akce 

 Rozpočet obce Šardice  

 Rozpočet Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

 Nadace  

 

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 
 Zvýšení informovanosti žáků MŠ a ZŠ v oblasti charitativních pro-

jektů   

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet realizovaných akcí mimoškolní činnosti v opatření v roce 

20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Závěrečná vyúčtování MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 
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11.2 Globální cíl 2 

Aktivity naplňující druhý globální cíl se snaží podporovat individuální a rovný přístup k žákům a dětem. 

 

Globální cíl 2: 

 GC2: Podporovat individuální a rovný přístup k žákům a dětem. 
 

Přehled opatření a aktivit GC 2: 

 

Tabulka 8: Přehled opatření a aktivit v GC 2 

GC 2 

Opatření 2.1 Zajišťovat doučování a pedagogickou intervenci u potřebných žáků v ZŠ 

  Aktivita 2.1.1 Práce nad rámec pracovního úvazku 

Aktivita 2.1.2 Logopedická prevence v MŠ 

Aktivita 2.1.3 Individuální péče v MŠ pro OŠD 

Opatření 2.2 
Aktivně podporovat zapojování žáků ze sociálně znevýhodněných rodin do akcí 
MŠ a ZŠ 

  Aktivita 2.2.1 Finanční pomoc (Nadace Socrates) – vstupy, cestovné na divadlo, exkurze 

Aktivita 2.2.2 Finanční pomoc (Nadace Socrates) – obědy, svačiny 

Opatření 2.3 Podporovat využití školních asistentů 

Aktivita 2.3.1 Práce nad rámec pracovního úvazku 

Opatření 2.4 Podporovat individuální diagnostiku dětí v MŠ 

Aktivita 2.4.1 Konzultace s rodiči 1x ročně 

Opatření 2.5 Podporovat rozvíjení zdravých sociálních vztahů mezi dětmi a žáky 

Aktivita 2.5.1 Předmět – Výchova zdravého občana a etická výchova jako součást výuky MŠ, ZŠ 

            Zdroj: ŘTOS, 2021. 
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Karty opatření GC 2: 

2.1 Zajišťovat doučování a pedagogickou intervenci u potřebných žáků v MŠ 

Specifické cíle opatření: 
 Zavést a podporovat doučování u žáků se specifickými potřebami 

 Zajišťovat pedagogickou intervenci u žáků se specifickými potře-
bami 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

2.1.1 Práce nad rámec pracovního úvazku 

/ 2021–2025 

2.1.2 Logopedická prevence v MŠ 

 Aktivní podpora návštěv logopedického pracovníka 

v MŠ  
2021–2025 

2.1.3 Individuální péče v MŠ pro OŠD 

 Zajištění individuálního přístupu pro děti s odloženou 

školní docházkou 
2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Logopedická poradna/logopedický pracovník  

 Obec Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 
 Zvýšení počtu pedagogických pracovníků MŠ Šardice zapojených 

do práce žáky se specifickými potřebami o 1 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet individuálních návštěv logopedického pracovníka za školní 

rok 20XX/20XX 

 Počet dětí MŠ v individuální péči při OŠD za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  
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2.2 Aktivně podporovat zapojování žáků ze sociálně znevýhodněných rodin do akcí MŠ a ZŠ 

Specifické cíle opatření:  Aktivní přístup k žákům ze sociálně znevýhodněných rodin do akcí 
MŠ a ZŠ formou mimořádných finančních prostředků 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

2.2.1 Finanční pomoc (Nadace Socrates) – vstupy, cestovné na diva-

dlo, exkurze 

 Příspěvky, či financování exkurzí 

 Příspěvky, či financování vstupů na různé akce pořáda-

né MŠ a ZŠ  
2021–2022 

2.2.2 Finanční pomoc (Nadace Socrates) – obědy, svačiny 

 Příspěvky, či financování stravování v MŠ/ZŠ.  2021–2022 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice 

 Subjekty pořádající akce (divadla, koncerty, exkurze…) 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Nadace Socrates  

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení počtu zapojených žáků ze sociálně znevýhodněných rodin 

do akcí pořádaných MŠ Šardice o 1 % (index 2030/2021) 

 Zvýšení počtu zapojených žáků ze sociálně znevýhodněných rodin 

do akcí pořádaných ZŠ T. G. Masaryka Šardice o 1 % (index 

2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet poskytnutých příspěvků pro žáky MŠ Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet poskytnutých příspěvků pro žáky ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

za školní rok 20XX/20XX 

 Objem finančních prostředků poskytnutých Nadací Socrates pro 

žáky MŠ Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Objem finančních prostředků poskytnutých Nadací Socrates pro 

žáky ZŠ T. G. Masaryka Šardice za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

 Výroční zprávy Nadace Socrates  
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2.3 Podporovat využití školních asistentů 

Specifické cíle opatření:  Snaha o zapojení školních asistentů do výuky i ostatní školní čin-
nosti  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

2.3.1 Práce nad rámec pracovního úvazku 

 Větší zapojení pedagogických asistentů do školní i mi-

moškolní činnosti 
2021–2022 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice 

 Pedagogické fakulty univerzit v ČR 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 
 Zvýšení počtu zapojených asistentů do školních aktivit o 1 % (in-

dex 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet zaměstnaných asistentů v MŠ Masaryka Šardice ve školním 

roce 20XX/20XX 

 Počet zaměstnaných asistentů v ZŠ T. G. Masaryka Šardice ve 

školním roce 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 
 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

 

2.4 Podporovat individuální diagnostiku dětí v MŠ 

Specifické cíle opatření:  Podporovat individuální diagnostiku dětí MŠ 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

2.4.1 Konzultace s rodiči 1x ročně 

 Organizace konzultací pro rodiče  2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 
 MŠ Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočet MŠ Šardice 

 Rozpočet obce Šardice   

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: / 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet uskutečněných konzultací za celé sledované období 2021–

2025 

Zdroje ověření: 
 Výroční zprávy MŠ Šardice 

 Interní rozpočet MŠ Masaryka Šardice  
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2.5 Podporovat rozvíjení zdravých sociálních vztahů mezi dětmi a žáky 

Specifické cíle opatření:  Podporovat rozvíjení zdravých sociálních vztahů mezi dětmi a žáky 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

2.5.1 Předmět – Výchova zdravého občana a etická výchova jako 

součást výuky MŠ, ZŠ 

 Zavedení nového předmětu do výuky na MŠ a ZŠ 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice  

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočet MŠ Šardice 

 Rozpočet obce Šardice   

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: / 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet žáků předmětu v MŠ Masaryka Šardice ve školním roce 

20XX/20XX 

 Počet žáků předmětu v ZŠ T. G. Masaryka Šardice ve školním roce 

20XX/20XX 

Zdroje ověření: 
 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Národní registr výzkumů o dětech a mládeži 

 

11.3 Globální cíl 3 

Aktivity naplňující další globální cíl by měly vést k efektivní spolupráci sociálního pracovníka s MŠ a ZŠ. 

 

Globální cíl 3: 

 GC 3: Zajistit efektivní spolupráci sociálního pracovníka s MŠ a ZŠ.   
 

Přehled opatření a aktivit GC 3: 

 

Tabulka 9: Přehled opatření a aktivit v GC 3 

GC 3 

Opatření 3.1 Podpora aktivní účasti sociálního pracovníka v prostorách MŠ a ZŠ 

Aktivita 3.1.1 Účast na pedagogických radách ZŠ a MŠ 

Aktivita 3.1.1 Účast při jednání ŠPP – dle domluvy – ZŠ 

Opatření 3.2 Podpora osobní účasti sociálního pracovníka na poradách 

Aktivita 3.2.1 Účast na pracovních poradách 

Opatření 3.3 Dopomoc sociálního pracovníka při distanční výuce 

Aktivita 3.3.1 Dohled nad žáky využívající prostor Obecní knihovny 

           Zdroj: ŘTOS, 2021. 
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Karty opatření GC 3: 

3.1 Podpora aktivní účasti sociálního pracovníka v prostorách MŠ a ZŠ 

Specifické cíle opatření:  Snažit se více zapojit sociálního pracovníka do školního prostředí  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

3.1.1 Účast na pedagogických radách ZŠ a MŠ 

 Účast na čtvrtletních poradách MŠ 2021–2025 

3.1.2 Účast při jednání ŠPP – dle domluvy – ZŠ  

 Účast při problematických jednání s rodiči ze sociálně 

slabého prostředí – MŠ  
2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Sociální pracovník 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení počtu vykonaných návštěv sociálního pracovníka v MŠ 

Masaryka Šardice o 3 % (index 2030/2021) 

 Zvýšení počtu vykonaných návštěv sociálního pracovníka v ZŠ T. 

G. Masaryka Šardice o 3 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet individuálních návštěv sociálního pracovníka v MŠ Šardice 

za školní rok 20XX/20XX 

 Počet individuálních návštěv sociálního pracovníka v ZŠ T. G. Ma-

saryka Šardice za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  
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3.2 Podpora osobní účasti sociálního pracovníka na poradách 

Specifické cíle opatření:  Podporovat pravidelnou účast sociálního pracovníka na pracovních 
poradách v MŠ a ZŠ 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

3.2.1 Účast na pracovních poradách 

 Pravidelná účast na pracovních poradách v MŠ a ZŠ 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice  

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Sociální pracovník  

 Obec Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočet MŠ Šardice 

 Interní rozpočet ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice   

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení počtu vykonaných návštěv sociálního pracovníka v MŠ 

Masaryka Šardice o 3 % (index 2030/2021) 

 Zvýšení počtu vykonaných návštěv sociálního pracovníka v ZŠ T. 

G. Masaryka Šardice o 3 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet porad s účastí sociálního pracovníka v MŠ Masaryka Šardice 

ve školním roce 20XX/20XX 

 Počet porad s účastí sociálního pracovníka v ZŠ T. G. Masaryka 

Šardice ve školním roce 20XX/20XX 

Zdroje ověření:  Interní výkazy (zápisy z porad) MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 
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3.3 Dopomoc sociálního pracovníka při distanční výuce 

Specifické cíle opatření:  Podporovat účast sociálního pracovníka na distanční výuce u osob 
se specifickými potřebami v MŠ a ZŠ 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

3.3.1 Dohled nad žáky využívající prostor Obecní knihovny 

 Průběžný dohled nad žáky v prostorách Obecní knihov-

ny 
2021–2022 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 Sociální pracovník  

 Obec Šardice 

 Obecní knihovna  

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 MŠ Šardice  

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Rozpočet obce Šardice   

 Interní rozpočet MŠ Šardice 

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 
 Zvýšení počtu vykonaných návštěv sociálního pracovníka 

v Obecní knihovně Šardice o 3 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet individuálních návštěv sociálního pracovníka v Obecní kni-

hovně Šardice ve školním roce 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 
 Výkazy práce sociálního pracovníka  

 Výroční zprávy Obecní knihovny Šardice   
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11.4 Globální cíl 4 

Aktivity v tomto globálním cíli se snaží podporovat vztah a úctu mezi mladou a seniorskou generací.  

 

Globální cíl 4: 

 GC4: Pěstovat u dětí a žáků úctu k dospělým. 
 

Přehled opatření a aktivit GC 4: 

 

Tabulka 10: Přehled opatření a aktivit v GC 4 

GC 4 

Opatření 4.1 Podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy 

  Aktivita 4.1.1 Besídky pro seniory 

Aktivita 4.1.2 Vystoupení pro jubilanty 

Aktivita 4.1.3 Besedy se seniory v rámci vyučovaných předmětů – předčítání knih 

Aktivita 4.1.4 Projekt „Babička a dědeček do školky“ 

Opatření 4.2 Podporovat národní a regionální identitu u dětí a žáků 

  Aktivita 4.2.1 Vystoupení folklorního kroužku 

Aktivita 4.2.2 Zřízení folklorního kroužku v MŠ 

Aktivita 4.2.3 Účast na akcích pořádaných obcí 

            Zdroj: ŘTOS, 2021. 
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Karty opatření GC 4: 

4.1 Podporovat a rozvíjet mezigenerační vztahy 

Specifické cíle opatření:  Podporovat mezigenerační vztahy mezi žáky a seniory v MŠ a ZŠ 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

4.1.1 Besídky pro seniory 

 Organizace pravidelných besídek a akcí pro seniory za 

účastí dětí MŠ a ZŠ 
2021–2025 

4.1.2 Vystoupení pro jubilanty 

 Organizace vystoupení dětí MŠ a ZŠ pro jubilanty v obci   2021–2025 

4.1.3 Besedy se seniory v rámci vyučovaných předmětů – předčítání 

knih 

 Organizace pravidelných besed ve vyučovaných před-

mětech  
2021–2025 

4.1.4 Projekt „Babička a dědeček do školky“ 

 Organizace návštěv prarodičů ve škole. 2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Obec Šardice  

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově 

vzniklé v době platnosti strategie  

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení počtu realizovaných akcí MŠ Šardice pro seniory o 1 % 

(index 2030/2021) 

 Zvýšení počtu realizovaných akcí ZŠ T. G. Masaryka Šardice pro 

seniory o 1 % (index 2030/2021) 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet akcí (besídek, vystoupení,…) pro seniory v MŠ Šardice za 

školní rok 20XX/20XX 

 Počet akcí (besídek, vystoupení,…) pro seniory v ZŠ T. G. Masaryka 

Šardice za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  
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4.2 Podporovat národní a regionální identitu u dětí a žáků 

Specifické cíle opatření:  Podporovat budování národní a regionální identity u dětí a žáků 
MŠ a ZŠ 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

4.2.1 Vystoupení folklorního kroužku 

 Pravidelná vystoupení folklórního kroužku pro veřej-

nost   
2021–2025 

4.2.2 Zřízení folklorního kroužku v MŠ 

 Nábor nových členů a oficiální založení folklorního 

kroužku v MŠ Šardice     
2021–2022 

4.1.3 Účast na akcích pořádaných obcí 

 Pravidelná vystoupení folklórního kroužku pro veřejnost   2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 
 MŠ Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Obec Šardice  

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise  

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově 

vzniklé v době platnosti strategie  

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočet MŠ Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: / 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet členů folklorního kroužku při MŠ Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet akcí (besídek, vystoupení,…) pro veřejnost folklorního 

kroužku při MŠ Šardice za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  
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11.5 Globální cíl 5 

Poslední globální cíl je zaměřen na zefektivnění komunikace, a to jak interní, tak i externí vůči rodičům 

a nejširší veřejnosti.  

 

Globální cíl 5: 

 GC5: Zefektivnit komunikaci MŠ a ZŠ směrem k pedagogickým pracovníkům, žákům, rodičům          
a veřejnosti a obráceně. Tak aby komunikace vedla k prevenci vzniku situací, které by ohrožovaly 
děti a rodiny. 
 

Přehled opatření a aktivit GC 5: 

 

Tabulka 11: Přehled opatření a aktivit v GC 5 

GC 5 

Opatření 5.1 
Podpora komunikace MŠ a ZŠ směrem k veřejnosti prostřednictvím kvalitních 
komunikačních kanálů 

Aktivita 5.1.1 Využívání sociálních sítí 

Aktivita 5.1.2 RTVJ – video reportáže, obecní zpravodaj 

Aktivita 5.1.3 Projekt Rodiče vítáni 

Opatření 5.2 Podpora interní komunikace v rámci pracovníků MŠ a ZŠ 

Aktivita 5.2.1 Každotýdenní porady 

Aktivita 5.2.2 Pracovní e-maily 

Aktivita 5.2.3 Každodenní návštěva tříd 

Opatření 5.3 Podpora účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Aktivita 5.3.1 Dle vyhlášených témat 

Aktivita 5.3.2 Dle vyhlášených projektů (Šablony III) 

Aktivita 5.3.3 Dle potřeb organizace 

            Zdroj: ŘTOS, 2021. 
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Karty opatření GC 4: 

5.1 Podpora komunikace MŠ a ZŠ směrem k veřejnosti prostřednictvím kvalitních komunikač-

ních kanálů 

Specifické cíle opatření:  Podporovat vzájemnou komunikaci MŠ a ZŠ vůči veřejnosti pro-
střednictvím moderních komunikačních kanálů 

Aktivity naplňující opat-

ření: 

5.1.1 Využívání sociálních sítí 

 Využívání Facebooku, Instagramu, případně dalších 

komunikačních kanálů 
2021–2025 

5.1.2 RTVJ – video reportáže, obecní zpravodaj 

 Pravidelné informace o MŠ a ZŠ v regionální televizi Jih 

 Pravidelné informace o MŠ a ZŠ ve zpravodaji Šardice, 

Náš společný domov  

2021–2025 

5.1.3 Projekt Rodiče vítáni 

 Pravidelné pořádání aktivit v rámci projektu Rodiče 

vítáni 
2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 

 Obec Šardice  

 Spolky uvedené v kapitole 6.2 Strategie PsODaR nebo nově vznik-

lé v době platnosti strategie  

 Sbor pro občanské záležitosti a kulturní komise 

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: 

 Zvýšení počtu článků, reportáží o MŠ Šardice o 1 % (index 

2030/2021) 

 Zvýšení počtu článků, reportáží o ZŠ T. G. Masaryka Šardice o 1 % 

(index 2030/2021) 
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Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet příspěvků za Facebooku MŠ Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Počet příspěvků za Facebooku ZŠ T. G. Masaryka Šardice za školní 

rok 20XX/20XX 

 Počet příspěvků ve zpravodaji Šardice, Náš společný domov MŠ 

Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Počet příspěvků ve zpravodaji Šardice, Náš společný domov ZŠ T. 

G. Masaryka Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Počet příspěvků v regionální televizi Jih MŠ Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet příspěvků v regionální televizi Jih ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

za školní rok 20XX/20XX 

 Počet akcí MŠ Šardice v rámci projektu Rodiče vítáni za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet akcí ZŠ T. G. Masaryka Šardice v rámci projektu Rodiče vítáni 

za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

 Scany z Facebooku, Instagramu  
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5.2 Podpora interní komunikace v rámci pracovníků MŠ a ZŠ 

Specifické cíle opatření:  Zefektivnit vnitřní komunikaci zaměstnanců MŠ a ZŠ  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

5.2.1 Každotýdenní porady 

 Organizace pravidelných týdenních porad 2021–2025 

5.2.2 Pracovní e-maily 

 Pravidelné zasílání informačních e-mailů zaměstnancům 

MŠ a ZŠ 
2021–2025 

5.2.3 Každodenní návštěva tříd 

 Pravidelné návštěvy jednotlivých tříd v MŠ a ZŠ 2021–2022 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice  

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: / 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet pracovních porad MŠ Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Počet pracovních porad ZŠ T. G. Masaryka Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet odeslaných pracovních e-mailů vedením MŠ Šardice za 

školní rok 20XX/20XX 

 Počet odeslaných pracovních e-mailů vedením ZŠ T. G. Masaryka 

Šardice za školní rok 20XX/20XX 

 Počet uskutečněných návštěv ve třídách MŠ Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet uskutečněných návštěv ve třídách ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

za školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

 Zápisy z porad MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 
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5.3 Podpora účasti na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Specifické cíle opatření:  Podporovat u zaměstnanců MŠ a ZŠ kariérní růst prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Aktivity naplňující opat-

ření: 

5.3.1 Dle vyhlášených témat 

 Podle témat školení podporovat aktivní účast pracovní-

ků MŠ a ZŠ na seminářích, kurzech, workshopech…   
2021–2025 

5.3.2 Dle vyhlášených projektů (Šablony III) 

 Aktivní zapojení do projektů 

 Příprava a účast na projektu Šablony III 
2021–2025 

5.3.3 Dle potřeb organizace 

 Aktuálně podle vzniklé potřeby zaměstnavatele zapojit 

učitele do dalšího vzdělávání 
2021–2025 

Subjekty realizující akti-

vity: 

 MŠ Šardice 

 ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

Subjekty spolupracující 

na realizaci aktivit: 
 Obec Šardice  

 Subjekty realizující další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Možné zdroje financo-

vání rozvojových aktivit: 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Rozpočet obce Šardice  

 Dotace ze SIF EU 2021+ 

 Dotace a granty Jihomoravského kraje 

 Dotace a granty MŠMT  

Indikátory sledování 

Indikátor dopadů: / 

Indikátor výstupů,            

výsledků: 

 Počet účastníků (zaměstnanců) MŠ Šardice v rámci dalšího vzdě-

lávání pedagogických pracovníků za školní rok 20XX/20XX 

 Počet účastníků (zaměstnanců) ZŠ T. G. Masaryka Šardice v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet realizovaných projektů/aktivit MŠ Šardice za školní rok 

20XX/20XX 

 Počet realizovaných projektů/aktivit ZŠ T. G. Masaryka Šardice za 

školní rok 20XX/20XX 

Zdroje ověření: 

 Realizované projekty/aktivity 

 Výroční zprávy MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice 

 Interní rozpočty MŠ a ZŠ T. G. Masaryka Šardice  

 Prezenční listiny ze školení, certifikáty, osvědčení,… 
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12. Implementace Strategie PsODaR 

Zpracováním Strategie PsODaR začíná proces, který by měl vést k naplnění vize a stanovených globál-

ních cílů. Jelikož jde na úrovni školy o nový strategický dokument, je zapotřebí k jeho implementaci 

přistupovat odpovědně. Všechny navržené aktivity jsou mj. v souladu s platným Strategickým plánem 

obce Šardice 2018–2030, Školním vzdělávacím programem MŠ Šardice „Táhneme za jeden provaz“, 

ročními plány environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v MŠ Šardicích, Školním vzděláva-

cím programem Základní školy T. G. Masaryka Šardice, Školním vzdělávacím programem Školní 

družiny při Základní škole T. G. Masaryka Šardice, Školním vzdělávacím programem Školního klubu 

při Základní škole T. G. Masaryka Šardice, jakožto i vnitřními předpisy MŠ Šardice a ZŠ T. G. Masary-

ka Šardice.  

Vytvořením Strategie PsODaR se nejen že naplní klíčová aktivita projektu „Obec parťákem“, ale MŠ              

i ZŠ získá kvalitní podklad pro rozhodování v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a při práci se sociál-

ně znevýhodněnými žáky. Vytvořením pracovního místa sociálního pracovníka na OÚ Šardice by mělo 

postupně dojít ke zkvalitňování vzájemné komunikace mezi zaměstnanci MŠ a ZŠ, zástupci zřizovate-

le, ale i institucí veřejné správy a neziskového sektoru. Důležitým předpokladem pro naplňování 

globálních cílů a splnění vize je existence pracovního místa sociálního pracovníka na OÚ Šardice po 

celou dobu platnosti Strategie PsODaR.     

 

12.1 Institucionální zabezpečení 

Implementace Strategie PsODaR by měla maximálně využívat existující organizační struktury v rámci 

školských zařízení (MŠ Šardice a ZŠ T. G. Masaryka Šardice v linii vedení –> pedagogičtí pracovníci  –> 

ostatní zaměstnanci), ale i spolupracujících subjektů na obci Šardice (Řídící tým oborové strategie, 

sociální pracovník, zaměstnanci OÚ, Zastupitelstvo obce Šardice). Není nutné a ani vhodné zakládat 

orgány či instituce nové, sloužící pouze účelu plnění Strategie PsODaR. Hlavní funkcí implementační 

skupiny by měly tvořit dvě složky: řídící a výkonná. Navržený model níže je platný pro MŠ Šardice a ZŠ 

T. G. Masaryka Šardice. U ostatních subjektů realizujících aktivity/projekty je nastavení projektového 

týmu plně v kompetenci jejich vedení. 

A. Řídící složka je ustanovena na úrovni již fungujících nejvyšších orgánů MŠ a ZŠ – vedení MŠ Šar-

dice a vedení ZŠ T. G. Masaryka Šardice. Úkolem orgánů v řídící složce je především projedná-

vání a schvalování navrhovaných projektů, rozpočtů příspěvkových organizací (MŠ i ZŠ), projed-

nání hodnocení realizace Strategie PsODaR a návrhy na případnou další aktualizaci Strategie 

PsODaR. Komunikaci mezi výkonnou a řídící složkou zajišťuje mj. Řídící tým oborové strategie 

(dále jen „ŘTOS“), ustanovený na úrovni obce Šardice. Složení Řídícího týmu, včetně personální-

ho obsazení je k dispozici na OÚ Šardice. Tento tým by měl rozhodovat o všech důležitých kon-

cepčních otázkách, které jsou s realizací Strategie PsODaR spojeny, stejně jako o otázkách ko-

munikace s veřejností a o propagaci výsledků. Tým bude zastávat úlohu řídící jednotky 

s následující odpovědností: 

 Řídit svoji činnost podle zpracované Strategie PsODaR. 

 Projednávat zprávu o plnění Strategie PsODaR (plnění globálních cílů, opatření, specific-

kých cílů a rozvojových aktivit).  
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 Schvalovat dílčí Akční plány. 

 Dávat podněty a doporučení Radě obce Šardice v činnostech spojených s implementací 

Strategie PsODaR.   

 Dávat podněty k další aktualizaci Strategie PsODaR. 

 Komunikovat s rozhodujícími partnery v regionu, kteří se přihlásí ke spoluodpovědnosti za 

rozvoj obce a regionu (podniky, státní úřady, neziskové organizace, ...). 

 Koordinovat všechny partnery v rozvojovém procesu. 

 Pověřuje Sociálního pracovníka k rozhodování ve strategických otázkách implementace té-

to Strategie PsODaR. 

 

V průběhu platnosti Strategie PsODaR se Řídící tým schází k jednání min. 1x za dva roky. Jednání 

svolává předseda Řídícího týmu oborové strategie na základě informací obdržených od Sociálního 

pracovníka. V případě potřeby, či naléhavého jednání je možné Řídící tým mu oborové strategie 

svolat i častěji! 

 

B. Výkonnou (realizační) složku představují také Řídící tým oborové strategie, Statutární zástupce 

MŠ Šardice, Statutární zástupce ZŠ T. G. Masaryka Šardice, Sociální pracovník (dále jen „SP“), 

Projektový tým, členové projektového týmu a Řešitel.  

1. Řídící tým oborové strategie – kompetence ŘTOS je popsán výše.  

Hlavní kompetencí Řídícího týmu oborové strategie je projednání dvouletých monitorovacích zpráv 

o realizaci Strategie PsODaR.        

 

2. Statutární zástupce (MŠ Šardice/ZŠ T. G. Masaryka Šardice) – zastává realizační a koordinující 

roli v procesu řízení celé Strategie PsODaR. Je odpovědný za realizaci aktivit podle akčních plánů 

a zajišťuje mj. komunikaci mezi ŘTOS a volenými orgány obce Šardice, kterým předkládá doku-

menty k projednání, pro informaci a ke schválení. 

Hlavní kompetencí Statutárního zástupce v procesu implementace Strategie PsODaR je vypracování 

a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci Strategie PsODaR, příprava podkladů a projekto-

vých záměrů k projednání v ŘTOS a volených orgánech obce. 

 

3. Sociální pracovník – Poskytuje metodickou a administrativní podporu pro činnost a dle potřeby 

zprostředkovává komunikaci mezi ŘTOS, zaměstnanci OÚ Šardice a volenými orgány obce Šardi-

ce, kterým předkládá dokumenty k projednání, pro informaci a ke schválení.  

o SP také mj. sleduje realizaci dílčích projektů ve spolupráci s jejich realizátory v případě pro-

jektů obce, ostatními nositeli/manažery projektů. 

o Monitoruje a kontroluje dílčí aktivity v období realizace i udržitelnosti, zodpovídá za zřejmou 

věcnou a finanční návaznost (koordinaci) dílčích aktivit financovaných přímo z rozpočtu obce 

Šardice. 

o Podílí se na zajištění publicity a informování veřejnosti. 
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4. Projektový tým – funkční dočasná organizační jednotka zastřešující konkrétní řešený projekt. 

Projektový tým má nejméně 3 členy, které jmenuje statutární zástupce MŠ nebo ZŠ. Při realizaci 

nového projektového záměru je vždy sestaven nový Projektový tým. 

5. Řešitel – interní zaměstnanci MŠ a ZŠ (pedagogičtí i ostatní zaměstnanci), zaměstnanci OÚ Šardi-

ce, případně dalších organizací zřízených obcí. Přímo se podílejí na realizaci rozvojových aktivit             

a projektů. Řešitel projektu poskytuje odborné informace o záležitostech daného projektu, spo-

lupracuje při přípravě projektu s projektovým týmem a SP.   

 

12.2 Monitoring a vyhodnocování  

Monitoring je nezbytný pro sledování plnění vize, stanovených cílů, aktualizaci dokumentu                           

a hodnocení dopadů Strategie PsODaR na kvalitu vzdělávacích služeb v obci. Je to také nástroj komu-

nikace se žáky, rodiči, občany a zapojenými institucemi, nástroj udržení a prohloubení zájmu o rozvoj 

obou školských zařízení v obci. Monitoring vyžaduje sběr a shromáždění dat (v některých případech 

průzkumy, šetření), jejich vkládání do informačního systému, zpracování výsledků a jejich interpreta-

ci. Výsledky monitoringu budou prezentovány především ŘTOS, voleným orgánům obce Šardice, ale        

i odborníkům, občanům obce a široké veřejnosti. 

 

MŠ Šardice i ZŠ T. G. Masaryka Šardice s využitím ŘTOS a SP provádí monitorování realizace jednotli-

vých projektů a Strategie PsODaR jako celku. Současně monitoruje plnění dílčích Akčních plánů                   

a může navrhovat změny vedoucí k aktualizaci dokumentu.  

 

V průběhu realizace Strategie PsODaR bude monitoring probíhat na základě dvouletého monitoringu, 

tj. 1x za dva roky bude předložena ŘTOS a voleným orgánům obce Zpráva o realizaci Strategie 

PsODaR (dále jen „ZoROS PsODaR“).  

Postup zpracování ZoROS PsODaR: 

1. Statutární zástupce ve spolupráci se Sociálním pracovníkem zpracuje ZoROS PsODaR. Při 

zpracování spolupracuje s dalšími příslušnými zaměstnanci škol a OÚ Šardice, případně se 

s relevantními subjekty zapojenými do realizace aktivit, tedy včetně nositelů projektů.  

2. ZoROS PsODaR bude zpracována primárně v elektronické podobě. Formulář pro zpracování 

ZoROS PsODaR je uveden v příloze č. 1. V případě vyžádání zástupci volených orgánů obce, 

může být ZoROS PsODaR vytištěna ve fyzické podobě.      

3. ZoROS PsODaR předloží Statutární zástupce/SP na jednání ŘTOS nejpozději do 28. února ná-

sledujícího roku. 

4. Po projednání ZoROS PsODaR v rámci jednání ŘTOS je zpráva podstoupena nejpozději do 31. 

března následujícího roku na schválení RO a ZO Šardice.  

Zpráva o realizaci obsahuje hodnocení celkového kontextu plnění Oborové strategie PsODaR. Součás-

tí zprávy bude přehled schválených a realizovaných aktivit/projektů včetně plnění indiká-
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torů, dodržování časového harmonogramu a finančního plánu. Zprávu schvaluje jako poslední ZO 

Šardice na svém pravidelném jednání.  

V případě potřeby si může ZO Šardice vyžádat zpracování ad-hoc Zprávy o realizaci Strategie PsODaR.  

 

12.3 Aktualizace  

Na základě dvouletého monitorování prostřednictvím Zprávy o realizaci Strategie PsODaR bude ná-

sledně rozhodnuto o strategické potřebě celý dokument aktualizovat. Podnět k aktualizaci vydává SP 

nebo ŘTOS a schvaluje jej Rada či Zastupitelstvo obce. Max. délka pro platnost Strategie PsODaR bez 

jakékoli aktualizace je 6 let.    

Období platnosti Strategie PsODaR je nastaveno do roku 2030. Tudíž v průběhu roku 2029 by měly 

být zahájeny práce na tvorbě nové Strategii 2030+.   

Akční plány budou zpracovávány jako čtyřleté. Avšak první akční plán bude zpracován v průběhu roku 

2021 s platností do roku 2022 v důsledku platnosti realizace aktivit projektu „Obec parťákem“. Na 

konci roku 2022 bude následně vytvořen nový Akční plán na již čtyřleté období. Celkem tak budou 

vytvořeny 3 Akční plány až do roku 2030. 

 

Závěr a platnost 

Strategie PsODaR projednal a schválil ŘTOS dne 16. 06. 2021 a následně byl dokument projednán                 

a schválen na pedagogické radě ZŠ T. G. Masaryka Šardice dne 23. 06. 2021. Přijetím Strategie 

PsODaR se vedení školy zavázalo k realizaci dílčích rozvojových aktivit nastavených v jednotlivých 

opatřeních, které jsou postupně realizovány prostřednictvím konkrétních projektů v rámci Akčních 

plánů (2021–2022, 2022–2026 a 2026–2030). 
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Příloha č. 1 Zpráva o realizaci Strategie PsODaR – vzor   
 

Zpráva o realizaci Strategie PsODaR 
 

1. Základní údaje 

Nositel Strategie PsODaR 

IČ 70995346 

Název: 
Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvko-

vá organizace  

Adresa: Šardice 521, 696 13 Šardice 

Statutární zástupce: 

(jméno a příjmení, funkce) 

 

 

Pořadové číslo zprávy:  

Monitorované období: Začátek dd/mm/rrrr Konec dd/mm/rrrr 

Datum vypracování zprávy: dd/mm/rrrr 

Zhotovitel zprávy – statutární zástupce/sociální pracovník  

Jméno a příjmení, funkce:  

Telefonní číslo/mobil/Fax:  

E-mail:  

 

2. Věcná část zprávy 

A. Popis realizace Strategie PsODaR za monitorované období 

(Stručný popis podstatných kroků realizovaných aktivit v rámci sledovaného období – např. předlože-

né projekty, zahájené a ukončené projekty apod.) 

 

 

 

 

B. Zhodnocení dosavadní realizace Strategie PsODaR za monitorované období   

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, finančního plánu, navrhované změny, vč. Jejich stručného 

zdůvodnění, apod.) 
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C. Další informace o realizaci Strategie PsODaR za monitorované období   

(Informace o publicitě, řízení a další relevantní informace) 

 

 

 

D. Problémy při realizaci Strategie PsODaR za monitorované období   

Popis problémů spojených s realizací, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: 

 

 

 

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů: 

 

 

 

E. Plnění opatření a rozvojových aktivit Strategie PsODaR za monitorované období   

Název aktivity/projektu 
Vazba na aktivi-

ty/opatření 

Průběh realizace 

(v přípravě/realizováno/ ukončeno) 
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Komentář k plnění aktivit: 

 

Zdroje dat pro plnění aktivit: 

 

 

Pozn. Je možné přidávat další řádky. 

F. Plnění monitorovacích indikátorů Strategie PsODaR za monitorované období   

Název indikátoru  
Měrná 

jednotka 

Druh indikátoru 

výstup/výsledek/dopad 
Hodnota 

Hodnota v předchozím 

roce (srovnání) 

     

     

     

     

     

Komentář k plnění monitorovacích indikátorů: 

 

Zdroje dat pro monitorovací indikátory: 

 

Pozn. Je možné přidávat další řádky. 
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3. Finanční část  

 

Číslo aktivi-

ty/opatření 

Rok 

Náklady na realizaci aktivity/projektu  

Celkové náklady 

Dle schváleného harmonogramu Reálný aktuální stav  

    

    

    

    

Celkem   

Pozn. Je možné přidávat další řádky. 

4. Závěrečná část  

Jméno a příjmení statutárního zástup-

ce/oprávněné osoby:* 

 

Funkce v organizaci:  

Místo a datum:  

Podpis a razítko 

 

 

 

 

                     ………………………………. 

Poznámky 
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Příloha č. 2 Akční plán SPoDaR 2021–2022  
 

Samostatná tabulka excel. 

 


