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1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje  

o školské radě 

                                                                                                       
Název:     Základní škola a mateřská škola Tichá,  

příspěvková organizace  
IČ :     70 98 64 79 
Právní forma:   od 1. 1. 2003 příspěvková organizace  
Zřizovatel školy:   Obec Tichá  
Zařazení do sítě škol:  21. 3. 1996  
Zápis do školského rejstříku:  10. 1. 2006  
Identifikátor právnické osoby:  600 138 089 
 
Ředitelka školy:   Mgr. Ilona Hrdá 
Jmenování do funkce:   1. 7. 2000 
Potvrzení ve funkci:             1. 8. 2012 do 31.7.2018 
Ředitelka školy:   Mgr. Lucie Dobiášová 
Jmenování do funkce:  1. 8. 2018 
 
Adresa školy:   Tichá 282, PSČ 742 74 
Odloučené pracoviště:  Tichá 278, PSČ 742 74 
Telefon ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD:  556 858 148, 556 720 236, 556 858 146, 
     728 237 935 
Internetové stránky:             www.zsticha.cz 
Elektronická pošta:    zs.ticha@centrum.cz      ms.ticha@centrum.cz 
 
Školská rada ustanovena:            5. 12. 2005 
Počet členů:    6 

  

Charakteristika školy  
         
Struktura školy 

 

ZŠ – základní škola  ŠD – školní družina   MŠ – mateřská škola  ŠJ – školní jídelna 
             
Statistika k 30. 9. 2016              

 Počet tříd, oddělení Počet žáků, dětí Naplněnost 

ZŠ 5 85 17 

ŠD 1 25 25 

MŠ 2 53 26 

 
Školní jídelna zajišťovala stravování pro 53 dětí mateřské školy, 79 žáků základní 
školy a 21 zaměstnanců školy.  
 
Vzdělávací program 
V 1. -  5. ročníku se vyučovalo podle školního vzdělávacího programu Učíme se 
navzájem. 
Budova školy pochází z roku 1906. Je čtyřtřídní, proto je jedna třída umístěna 
v budově mateřské školy, v uplynulém roce to byla první třída. Prostorné a světlé 
třídy, rozsáhlý venkovní areál, ve kterém se nachází hřiště, školní pozemek a letní 

mailto:zs.ticha@centrum.cz
mailto:ms.ticha@centrum.cz
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dílna, zajišťují v obou budovách optimální podmínky pro výuku. Tělocvična, školní 
družina a šatny jsou umístěny v přístavbě z roku 1991. Od 1. ledna 2003 je součástí 
základní školy i mateřská škola a školní jídelna. Ve škole je výdejna stravy, obědy se 
dovážejí z kuchyně mateřské školy. Vybavenost učebními pomůckami a didaktickou 
technikou je velmi dobrá. 
 
 
      

  
  
                      

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

 

Mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a příslušnými prováděcími právními předpisy. 
 
Kapacita: 53 dětí 
IZO: 107 625 652 
 
 

Základní škola poskytuje základní vzdělávání v souladu s § 44 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a příslušnými prováděcími předpisy. 
 
Kapacita: 100 žáků 
IZO: 102 232 687 
 
 

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 117 zákona  
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání a příslušnými prováděcími předpisy. 
 
Kapacita: 25 žáků 
IZO: 119 800 853 

Školní jídelna zabezpečuje školní stravování dětí a žáků v souladu s § 119 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání a příslušnými prováděcími předpisy a zabezpečuje stravování 
zaměstnanců školy. 
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Kapacita:  220 jídel 
IZO:  103 092 234 
 

Školní jídelna – výdejna  
 
Kapacita: 96 stravovaných 
IZO: 150 074 972 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

Na celém zařízení pracovalo 23 zaměstnanců.   

 
Provozní zaměstnanci  
Ve škole bylo sedm stálých provozních zaměstnanců – účetní, vedoucí školní 
kuchyně, kuchařka, pracovnice provozu školní jídelny, dvě školnice a uklízečka. 
Během topného období pracuje na škole topič. 
  
Pedagogičtí pracovníci 
Na zařízení pracovalo celkem 15 pedagogických pracovníků, z toho čtyři asistentky 
pedagoga.  
 
Kvalifikovanost pedagogů:   100% 
    
Rozdělení pedagogických pracovníků dle praxe:  
 

 Do 10 let praxe 
 

Do 20 let praxe Do 30 let praxe Do 40let praxe 

Základní 
škola 

1 3 5 1 

Mateřská 
škola 

4 0 0 0 

Školní 
družina 

0 1 0 0 

  
Pracovníci školy 

 

 pedagogové provozní celkem 

 ZŠ MŠ ŠD ZŠ MŠ ŠJ  

Zaměstnanci 
+ topič 

10 4 1 2 2+1 3 22+1 

Přepočtený stav 9,0 3,90 1,0 1,80 1,58+0,18 4,16 21,44+0,18 
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 
Zápis žáků do 1. ročníku 

 

Počet dětí 
u zápisu 

Počet odkladů školní docházky Počet dětí Počet tříd 

navržen skutečnost 

22 2 2 20 1 

 
  

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
Prospěch žáků 
  

ročník    počet žáků    prospělo neprospělo   nehodnoceno       s vyznamenáním 
1.      21       1      0   0           20     
2.      19       1      0   0           18 

   3.      15       4      0   1             10 
   4.      16       4      0   0           12 
   5.      14      11      0   0             3 
celkem     85     21      0   1                            63                                   
 
Celkový průměr školy v prospěchu    1,37 
 
Docházka žáků   
 
omluvených    neomluvených prům. počet oml. prům. počet neoml.  počet žáků          počet žáků   
hodin celkem  hodin celkem   hodin na žáka hodin na žáka          s 2.st. z chování  s 3.st.z chování                                             

 
 7 507        0     88,3           0                       1                      0      
 
Nepovinné předměty :  Náboženství     26 žáků  
Na škole bylo integrováno 11 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve druhé 
až páté třídě pracovaly asistentky pedagoga. Čtyřem žákům byla věnována speciální 
pedagogická péče 
Školu navštěvovalo 85 žáků, z toho jedna žákyně třetí třídy plnila povinnou školní 
docházku v Německu. 
V září do 1. ročníku nastoupilo celkem 20 žáků, z nichž čtyři žáci měl odročenou 
školní docházku. 
 
Umístění žáků 5. ročníku 
14 žáků 5. ročníku postoupilo do 6. ročníku těchto škol: 

  2   ZŠ Tyršova 913 ve Frenštátě pod Radhoštěm 
  9   ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm 
  2  Gymnázium ve Frenštátě pod Radhoštěm 
  1       ZŠ Kunčice pod Ondřejníkem 
 

 

 

 



 

 7 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 
Cíle v oblasti prevence vyplývají ze soustavného mapování situace na naší škole.  
K plnění dlouhodobých cílů má škola zpracovanou Školní preventivní strategii na 
období pěti let. Záměry na školní rok vyplývají z potřeb žáků, rodičů a školy a jsou 
zpracovány v Minimálním preventivním programu a v Programu proti šikanování.  
 
Cíle:  -    podporovat zdravý životní styl 

- zlepšovat komunikaci a zkvalitňovat vztahy mezi žáky třídních kolektivů 
- zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí 
- snižovat verbální i fyzickou agresi žáků mezi sebou 
- rozvíjet vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem 
- poskytovat informace z oblasti rizikového chování 

 
V rámci prevence rizikových jevů byli 1. června žáci 4. a 5. ročníku příslušníky naší 
armády seznámeni se základní problematikou obrany státu a integrovaného 
záchranného systému. Žáci si mohli vyzkoušet vojenskou výstroj, maskovací barvy 
nebo práci s detektorem kovů. Žáci 2. ročníku byli v rámci programu Hasík 
seznámeni s problematikou požární prevence. Žáci I. třídy se v Centru volného času 
Astra ve Frenštátě p.R. zúčastnili akce „Dávej bacha!“ neboli „Dětský den bez úrazů.“ 
Vyzkoušeli si svou obratnost s důrazem na dodržování bezpečnosti při jednotlivých 
činnostech. Seznámili se se základy poskytování první pomoci při úrazu a s členy 

Městské policie Frenštát diskutovali o chování v silničním provozu. Ve školní 
preventivní strategii klademe důraz na každodenní výchovné působení, včasné 
odhalování a okamžité řešení negativních projevů. Rodiče jsou na třídních 
schůzkách seznamováni s možnými riziky a s jejich negativním dopadem na děti. 
Třídní schůzky za účasti učitele, rodiče a žáka se nám velmi osvědčily. Za důležité 
pokládáme využití volného času dětí, podařilo se dosáhnout 96% zapojení žáků do 
mimoškolní činnosti. Schránka důvěry byla v tomto roce využívána minimálně.  
 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 
Zúčastnili jsme se 36 vzdělávacích akcí, z toho pedagogové ZŠ 25 akcí a učitelé MŠ  
10 akcí. Zaměřili jsme se především na vzdělávání v těchto oblastech: efektivní 
řízení školy, rovnost příležitostí ke vzdělávání, pedagogická inovace a oborové 
činnosti. V oblasti jazykové komunikace se jednalo o dva celoroční kurzy anglického 
jazyka a kurz rozvoje čtenářské gramotnosti.  
 
Přehled zapojení do vzdělávacích oblastí: 
          ZŠ    MŠ       
rovnost příležitostí ke vzdělávání                 7       3    
technická komunikace                             0        0  
jazyková komunikace         3         0          
pedagogická inovace a oborové činnosti           5                  4 
efektivní řízení školy                 11        3 
 
V příštím roce se chceme zaměřit na vzdělávání učitelů v jazykové komunikaci a 
matematická gramotnosti. 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
Uplynulo 110 let ode dne, kdy byla v Tiché ve školním roce 1907/1908 zahájena 
výuka v nové školní budově. Veškeré naše aktivity byly s tímto významným výročím 
úzce provázány. 5. října se ve výstavní síni kulturního domu uskutečnila vernisáž 
výstavy k tomuto výročí. V historické části výstavy byly zachyceny počátky školství 
v Tiché, které sahají až do roku 1789 a pak proměny školní budovy v čase. Druhá 
část výstavy zaznamenala jednotlivé akce v průběhu školního roku. 24. listopadu se 
uskutečnilo setkání bývalých i současných zaměstnanců školy. V kulturním domě si 
účastnici setkání mohli prohlédnout výstavu a zhlédnout vystoupení pěveckého 
sboru Tichavjánek a dětí mateřské školy.  
Pak následovala prohlídka školy s přátelským posezením a vzpomínáním nad 
starými fotografiemi. Vyvrcholením celoročního úsilí byla školní akademie, na které 
se tradičně předvedli všichni žáci základní školy a také děti mateřské školy. 
V průběhu roku žáci měli možnost zapojit se do činnosti šesti zájmových kroužků: 
estetický, dva pohybové, pěvecký, angličtina a ve školní družině počítačový. Výuka 
byla doplněna spoustou zajímavých akcí. Uspořádali jsme již 18. ročník soutěže  
O nejrychlejšího běžce školy. Navštívili jsme několik kulturních pořadů, představení 
Malá Mína zmlsaná v Divadle loutek v Ostravě a koncerty ZUŠ ve Frenštátě p.R. 
Sami jsme také vystupovali pro veřejnost na akcích pořádaných obcí a spolkem 
Tichánek, například Den pro Tichou, Živý betlém, kácení májky, akce ke Dni matek, 
vystoupení Vesnice roku. Pěvecký sbor Tichavjánek úspěšně reprezentoval naši 
školu na IV. Novoročním koncertu, který se opět konal v kulturním domě v Tiché. Byli 
jsme sice nejmladšími účastníky koncertu, přesto náš sbor zaujal náročností skladeb 
a jejich výkon byl odměněn zaslouženým potleskem. Sbor také vystupoval na 
pietním shromáždění u příležitosti Dne veteránů.. 
V říjnu se uskutečnila první přednáška pro rodiče předškoláků a od ledna do dubna 
probíhal projekt Předškolákem v pohodě pro předškolní děti a jejich rodiče.  
V listopadu se uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře v obřadní síni obecního 
úřadu. V prosinci jsme širokou veřejnost opět pozvali na tradiční vánoční jarmark.  
31. ledna se konal sedmý ročník švihadlového turnaje pro žáky základní a mateřské 
školy. V březnu jsme uspořádali den otevřených dveří. V týdnu před Velikonocemi se 
konaly tradiční dílny, žáci si opět mohli vybrat z devíti dílen, ve kterých vyráběli 
nápadité dekorace, či připravovali velikonoční pohoštění.  
Oslavy Dne Země pro nás opět připravil spolek Tichánek. Děti z MŠ navštívili stezku 
v oblacích – Beskydské nebe. Žáci 1. a 2. třídy jeli na Ostravici, šli naučnou stezkou 
k Satinským vodopádům a pak do Malenovic. Žáci  
3. – 5. třídy se vydali do areálu skládky v Životicích, kde se seznámili nejen 
s provozem skládky komunálního odpadu, ale také s fungováním kompostárny 
biologicky rozložitelného odpadu. 
Výuka je doplňována poznáváním přírodního a kulturního bohatství našeho kraje. 
K tomu přispívají vzdělávací programy Muzea ve Frenštátě p. R. a knihovny, kterých 
se žáci v rámci výuky zúčastňují. Všechny třídy také navštívily výstavy Sportovní 
úspěchy občanů Tiché a Tichavští cestovatelé, které byly k vidění ve výstavní síni 
kulturního domu. Na školních výletech jsme navštívili ZOO v Ostravě, Olomouc, ale 
 i nejbližší okolí jako Pustevny, Radhošť, Horečky. 
V rámci environmentální výchovy také sbíráme papír, pomerančovou kůru, kaštany, 
realizujeme třídní projekty. O akcích informujeme prostřednictvím webových stránek, 
vývěsky a zpravodaje obce. V letošním školním roce jsme nasbírali10 461 kg papíru, 
41 kg pomerančové a 6 kg citronové kůry. Odměnou každoročně bývá exkurze na 
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zajímavá místa našeho regionu. Tentokrát jsme jeli do Ovocentra ve Valašském 
Meziříčí, kde jsme se nejen dozvěděli vše o skladování ovoce a zeleniny, ale také 
jsme různé druhy ochutnali. Děti velmi zaujala  „kravička“ trenažér na dojení a také si 
tuto činnost vyzkoušely. Velmi poučná byla i beseda o hadech, kdy si žáci mohli tyto 
plazy vzít a vnímat jejich hebkou kůži. 
Škola je zapojena do projektu MŠMT na podporu zdraví Ovoce a zelenina do škol a 
Mléko do škol. Pro lepší rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti žáků jsme se opět 
zapojili do plnění disciplín projektu Olympijského víceboje.  
 

  
 

 

Úspěchy v soutěžích   

 
V průběhu roku jsme se účastnili soutěží v recitaci, zpěvu, dopravní zdatnosti, 
angličtině a vědomostní soutěže Lichnovský chytrolín. Žák 5. třídy reprezentoval naši 
školu v okresním kole recitační soutěže.  Družstvo žáků 5. třídy se zúčastnilo na ZŠ 
Záhuní jazykové soutěže Cizí jazyk nám není cizí. Žáci páté třídy se také úspěšně 
zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásila škola v Kunčicích a jedno kolektivní dílo 
získalo 4. místo. 
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Vybavenost školy  
Ve škole se do tříd zakoupila spousta učebních pomůcek včetně dvou notebooků, 
část byla uhrazena z prostředků projektu Učíme se navzájem z výzvy OP VVV a byla 
využita zejména v činnostech Klubu logiky. Pro žáka se speciálními vzdělávacími 
potřebami byly zakoupeny sedací vaky. Dále se pořídila uzamykací skříňka, učitelská 
katedra, kancelářská židle, počítač pro účetní, vrtačka a modernizovala se 
počítačová síť. Do školní družiny se zakoupily stavebnice, korková tabule, 
kancelářská židle a vysavač. Mateřská škola dovybavila jídelnu policovým systémem, 
dále pořídila notebook, kancelářský stůl a židli, koberec do chodby, sušák na výkresy 
a nové hračky. Školní jídelna zakoupila mycí stroj, mlýnek, odšťavňovač, nářezový 
stroj, rošt na pečení, gastronádoby a do výdejny stravy také nový mycí stroj. 
Zřizovatel školy v průběhu prázdnin zajistil projekt financovaný z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj – IROP na přístavbu dvou učeben nad výdejnou stravy včetně 
jejich celkového vybavení a počítačové sítě. Z dotace Moravskoslezského kraje pak 
financoval projekt Oprava tělocvičny v Tiché – opláštění, sociální zařízení. V budově 
mateřské školy zajistil celkovou rekonstrukci vodovodní sítě, topení, včetně 
zakoupení nových kotlů a následného vymalování místností. 
 
   
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
V tomto školním roce 2017/2018 nebyla na škole provedena inspekce. 

 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
 

dlouhodobý majetek 
   

 
DHM 

   
394 506,00 Kč 

 
DDHM 

  
3 299 964,23 Kč 

 
DDNM 

  
72 012,00 Kč 

       

       
A příjmy - dotace ze SR 

  
8 048 459,00 Kč 

       
       

A výdaje ze SR 
   

 
1. prostředky na platy celkem 

 
5 771 029,00 Kč 

 
2. OPPP 

  
27 200,00 Kč 

 
3. odvody ZP, soc. poj., FKSP 

 
2 081 384,05 Kč 

 
4. náhrady mzdy za nemocenskou 

 
20 852,00 Kč 

 
5. učebnice a školní potřeby 

 
13 674,76 Kč 

 
6. učební pomůcky 

  
39 494,62 Kč 

 
7. plavecký výcvik 

  
23 100,00 Kč 

 
8. cestovné a stravné 

  
823,00 Kč 

 
9. zákonné pojištění 

  
22 790,57 Kč 

 
10. vzdělávání 

  
40 110,00 Kč 
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11. OOPP 

  
8 001,00 Kč 

 
výdaje ze SR celkem 

  
8 048 459,00 Kč 

       
A 1 Projekt OP VVV 

   

       

 
příjmy dotace 

  
82 880,32 Kč 

       

 
výdaje  

  
82 880,32 Kč 

 
z toho:  učební pomůcky, učebnice 

 
2 429,00 Kč 

   
vzdělávání, cestovné 

 
4 339,00 Kč 

   
mzdové náklady a pojištění 

 
56 791,42 Kč 

   
ostatní 

  
19 320,90 Kč 

       

       
B přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele 

 
1 360 000,00 Kč 

       

 
čerpání z rezervního fondu 

 
26 686,44 Kč 

       

       
B neinvestiční výdaje 

  
1 273 056,77 Kč 

       
C příjmy z ostatních zdrojů 

 
97,10 Kč 

 
z toho:  úroky a ostatní výnosy 

 
97,10 Kč 

       
C výdaje z ostatních zdrojů 

 
0,00 Kč 

       

       
D ostatní příjmy 

  
787 160,40 Kč 

 
z toho:  stravné 

  
667 301,00 Kč 

   
školné MŠ a ŠD 

  
102 612,00 Kč 

   
žáci (sběr) 

  
17 247,40 Kč 

       
D výdaje z ostatních příjmů 

 
787 160,26 Kč 

 
z toho:  potraviny 

  
663 204,86 Kč 

   
drobný majetek do 3 000,- 

 
4 045,00 Kč 

   
majetek nad 3 000,- 

 
16 300,00 Kč 

   
učební pomůcky 

  
36 902,40 Kč 

   
školní pomůcky, knihy 

 
34 368,00 Kč 

   
drobný majetek do 500,- 

 
17 945,30 Kč 

   
režijní materiál, kanc.potřeby, drobné služby 6 027,70 Kč 

   
aktivity žáků (sběr)                   

 
8 367,00 Kč 

       

       
Příjmy celkem 

 
Výdaje celkem 
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A 
  

8 048 459,00 Kč 
 

A 8 048 459,00 Kč 

       
A 1 

  
82 880,32 Kč 

 
A 1 82 880,32 Kč 

       
B 

  
1 386 686,44 Kč 

 
B 1 273 056,77 Kč 

       
C 

  
97,10 Kč 

 
C 0,00 Kč 

       
D 

  
787 160,40 Kč 

 
D 787 160,26 Kč 

              

       

   
10 305 283,26 Kč 

  
10 191 556,35 Kč 

       

       
Hospodářský výsledek 

  
113 726,91 Kč 

       

       

       

       
Čerpání investičních prostředků za rok 2017 

 
       

 
I.  Investice hrazené SR 

  
0,00 Kč 

 
II. Investice hrazené zřizovatelem 

 
0,00 Kč 

 
III. Investice hrazené z investičního fondu organizace 44 013,00 Kč 

              

       
Investiční prostředky celkem I. - III. 

 
44 013,00 Kč 

 

 

11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů  

 
V rámci výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – 
šablony pro ZŠ a MŠ I“ byl naší škole schválen projekt „Učíme se navzájem.“ 
Probíhá v období 1.9.2017 až 31.8.2019 a je podpořen částkou 364 285 Kč. Projekt 
je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a na 
spolupráci s rodiči žáků. V tomto školním roce byla z projektu financována činnost 
školního asistenta, Klub logiky a vzdělávání pedagogů. Uskutečnila se také tři 
setkání s rodiči, jedno na téma školní stravování a dvě setkání s psycholožkou na 
téma vztahů mezi dětmi, sourozenci a rodiči. 
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 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Zaměřujeme se na vzdělávání v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami a na vzdělávání nadaných žáků. Jedna zaměstnankyně si rozšiřuje své 
vzdělání studiem speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě.  

 

 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

      z cizích zdrojů 
 
Škola je zapojena do projektů MŠMT na podporu zdraví Ovoce a zelenina do škol a 
Mléko do škol. 

 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Spolupracujeme se školami v našem okolí, především pak s těmi, na které 
přecházejí naši žáci na druhý stupeň - ZŠ Tyršova a ZŠ Záhuní ve Frenštátě p.R. 
Unie rodičů každoročně organizuje pro děti mikulášskou nadílku, maškarní ples a 
Den dětí. Spolek Tichánek připravuje oslavu Dne Země. Myslivecké sdružení Hubert 
v Tiché připravilo pro děti mateřské školy a žáky základní školy dopoledne plné 
aktivit spojených s ochranou a poznáváním přírody. 
Školská rada se sešla v srpnu a v březnu. Schválila školní řád, pravidla pro 
hodnocení žáků a výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017. Členové 
školské rady byli informováni o plánech na další období a byli seznámeni 
s hospodařením školy za rok 2017. V říjnu a v listopadu proběhly volby zástupců 
pedagogických pracovníků a zákonných zástupců do školské rady, také 
zastupitelstvo obce Tichá zvolilo zástupce do školské rady. 
Na škole nepůsobí odborová organizace. 
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Záměry  

 
Výroční zpráva byla zpracována na základě vlastního hodnocení školy. V rámci 
materiálně technického zabezpečení je pro nadcházející období prioritou rozšíření 
prostor pro školní družinu a oprava podlahy ve výdejně stravy. 
 

 
 

 

 
 
 
                                                                                              

V Tiché 27. 8. 2018     
 
       
 
………………………………. …………………………………………………….. 
zpracovala Mgr. Ilona Hrdá schválila Mgr. Lucie Dobiášová, ředitelka školy 
 


