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1. Základní údaje 

 

Název: 

Základní škola a mateřská škola Holetín 

Horní Holetín 178 

539 71 Holetín 

 

Charakteristika: 
Základní škola a mateřská škola Holetín je subjekt, jehož součásti jsou málotřídní základní 

škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Ve dvou třídách základní školy se 

vyučují děti od 1. do 5. ročníku. Do I. třídy byli zařazeni žáci 1. a 2. ročníku; II. třídu 

navštěvovali žáci 3., 4. a 5. ročníku. Celkový počet za školní rok 2021/2022 na ZŠ byl 14 

žáků. 

Jedna žákyně z 1. ročníku k 29. 3. 2022 ukončila vzdělávání (z důvodu stěhování) a přešla na 

ZŠ Resslova Hlinsko. 

 

Zřizovatel: 

Obec Holetín, Horní Holetín 105, 539 71 Holetín 

 

  

Osoba pověřena řízením: 
Mgr. Pavla Šmatlánová (od 1. 7. 2020) 

 

Internetové stránky: http://www.skola-holetin.cz 

E-mail: info@skolaholetin.cz 

Telefon: 739 455 235 

IČO: 709 999 45 

IZO: 102 130 949 

REDIZO: 650 051 963 

 

Školská rada: 
Mgr. Pavlína Netušilová – zástupce pedagogů, předsedkyně (podala výpověď k 21. 8. 2022) 

Jana Vohradníková – zástupce zřizovatele 

Monika Čechalová – zástupce rodičů 

 

Zveřejnění Oznámení konání voleb do školské rady proběhlo 26. 5. 2021 

Volba členů školské rady z řad rodičů a pedagogů se uskutečnila 25. 6. 2021. 
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Nově zvolená školská rada je stanovena na funkční období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

 
79-01-C/01 Základní škola 

 

Vyučování probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

POZNÁVÁM  SVĚT, č. j. 2007/23 

 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

 

Přehled pracovníků školy: 

 

JMÉNO ZAŘAZENÍ ÚVAZEK 

Mgr. Pavla Šmatlánová pověřena řízením 1,000 

Mgr. Bc. Jana Znamínková učitelka ZŠ 

pověřena pověřencen  řízením 

0,773 - od 1. 9. 2021 

0,955 - od 21. 2. 2022 

Mgr. Pavlína Netušilová učitelka ZŠ 0,773 

Mgr. Věra Hanáková učitelka ZŠ 0,773 - od 17. 2. 2022 

Petra Pejchlová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 

ZŠ, účetní, správce účtu 

0,708 + 0,5 

0,4 

Jitka Mudrochová vedoucí učitelka MŠ 1,000 

Martina Tichá učitelka MŠ 1,000 

Bohumila Halamková, 

DiS. 

učitelka MŠ 1,000 

Bc. Gabriela Sádovská, 

DiS. 

učitelka MŠ 1,000 

Lenka Svobodová školní asistent 0,5 

Vladimíra Tichá vedoucí ŠJ 0,25 - do 31. 10. 2021 

Pavla Příhodová vedoucí ŠJ 

vedoucí ŠJ + kuchařka 

0,25 - od  1. 11. 2021 

0,25 + 0,75 - od 1. 1. 

2022 

Jaroslava Soudková kuchařka 0,75 

Petra Chvojková pomocná kuchařka 0,25 

Bohdana Nepovímová pomocná kuchařka, uklízečka 0,25 + 0,5 

Marie Havlová školnice 1,000 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ 
 

 ZŠ 

Celkový počet pedagogických pracovníků 4 

Odborná kvalifikace 3 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

 

 

Pozitivní komunikace – nové formy komunikace 

v prostředí školy – Mgr. Jana Znamínková, Jitka 

Mudrochová 

Time management – efektivní plánování času – Mgr. 

Jana Znamínková 

Angličtina prakticky a s radostí – Mgr. Pavlína 

Netušilová 

Hospodářka školy – Petra Pejchlová 

Role v rodině – Mgr. Jana Znamínková, Bohumila 

Halamková, DiS., Martina Tichá 

Vztah a vztahy – Mgr. Jana Znamínková, Jitka 

Mudrochová, Bc. Gabriela Sádovská, DiS. 

Neurotické dítě v MŠ a ZŠ – Jitka Mudrochová, Martina 

Tichá 

Praktické poznávání ptačích druhů – Jitka Mudrochová 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího 

školního věku – Jitka Mudrochová 

Vánoce přicházejí Rytmy zimy – Jitka Mudrochová 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou – Jitka 

Mudrochová 

Prožitkové učení - Bc. Gabriela Sádovská, DiS. 

Vývoj dětské kresby - Bc. Gabriela Sádovská, DiS., Jitka 

Mudrochová 

Ranní cvičení v MŠ – Bohumila Halamková, DiS. 

Řeč těla u dětí - Bohumila Halamková, DiS., Martina 

Tichá 

Co všechno se odehrává v naší psychice - Bohumila 

Halamková, DiS. 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

 

3 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků: 

 

Školení od Veřejné informační služby, spol. s. r.o., Plzeň – zaškolení sklad + stravné, 

oprava dat -  Pavla Příhodová 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce     

                                                                                                 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se konal 4. dubna 2022. K zápisu se 

dostavily tři děti. Všechny děti byly přijaty. Jeden rodič požádal o odklad povinné školní 

docházky. 

Zvláštní zápis do ZŠ a MŠ (LEX UKRAJINA) se konal 22. června 2022. K zápisu se žádný 

zákonný zástupce nedostavil. 

 

 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

Všichni žáci prospěli, nebo prospěli s vyznamenáním. 

 

Účast na soutěžích a projektech: 
V průběhu školního roku byly zařazeny a zrealizovány projektové dny. Jejich cílem je 

získávání znalostí a zkušeností z různých oborů, praktických dovedností, podpora kreativity a 

vlastní aktivity žáků, vytváření hodnot, rozvoj komunikace, spolupráce, sebeovládání i 

chování. Důležitou součástí je sdílení prožitků a uplatnění získaných vědomostí při vyučování 

a jejich další rozvíjení v mezipředmětových vztazích. 

Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“. Jeho cílem je zvýšit oblibu 

produktů z ovoce, zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit 

stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní stav mladé populace, bojovat proti epidemii 

dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Projekt „Ovoce a zelenina do 

škol“ spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního 

fondu. Na přípravě se podílí MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí. 

Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie a Česká republika. 

Podporu zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků sleduje školní projekt 

„Mléko do škol“, kterého se škola také zúčastnila. 

V květnu 2022 se škola zapojila do nového programu Nadace České spořitelny Den pro 

školu – pozvěte do školy zdarma odborníky z praxe. Propojuje učitele všech typů škol 

s dobrovolníky, kteří chtějí pomoci příběhem, přednáškou nebo organizací workshopu ve 

škole.  Škola si vybrala programátora do hodiny informatiky pana Lukáše Kotyzu 

z Lanškrouna, který k nám přijel dvakrát. Pan Kotyza uskutečnil workshop s žáky 3., 4. a 5. 

ročníku o prezentacích, jejich vytváření a o bezpečném chování na sociálních sítích. Hovořil o 

vlastních zkušenostech osobních i pracovních. Byl ochoten pomoci i učitelům s dílčími 

problémy u interaktivních tabulí a na noteboocích v obou třídách. Panu Kotyzovi děkujeme za 

ochotu a vstřícnost nad rámec jeho povinností. 

 

31. května 2022 škola zapojila žákyně 5. ročníku (celkem tři) do „Výběrového zjišťování 

výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku základní školy“ vyhlášené ČŠI. Žákyně, jedno školní 

dopoledne, plnily počítačové testy z českého jazyka, matematiky a dovednosti pro učení. 

mailto:info@skolaholetin.cz


Základní škola a mateřská škola Holetín               tel.: 739 455 235 

Horní Holetín 178                  IČO: 70999945 

539 71 Holetín                  email: info@skolaholetin.cz 

 

 
 

 

Hodnocení plnění minimálního preventivního programu za rok 2021/2022: 

Prevence probíhala podle Minimálního preventivního programu. Naplňování dlouhodobých i 

krátkodobých cílů programu je součástí celkového působení školy při výchovně vzdělávacím 

procesu. Mezi základní dlouhodobé cíle patří utváření motivujícího a zdravého prostředí, 

které bude vést žáky ke zdravému životnímu stylu a osvojení pozitivního sociálního chování. 

Důraz je kladen na upevňování morálních hodnot, mezilidských vztahů a rozvoj dovedností 

pro život, které povedou k odmítání sebedestrukce, agresivity a porušování zákona. Konkrétní 

témata z primární prevence se týkají zdravého životního stylu, kouření, návykových látek, 

řešení agresivity, šikany, bezpečí v kyberprostoru aj. a zároveň jsou ve velké míře 

uplatňovány v mezipředmětových vztazích. Žáci tak získávají schopnosti, které jim usnadňují 

adaptivní chování a pomáhají ve zvládání každodenních problémů. Zároveň jsou vedeni 

k vlastní aktivitě, smysluplné komunikaci, sebeovládání a odpovědnosti za své chování.  

 

 
6. Další aktivity a prezentace školy 

 
Záměry a aktivity školy jsou veřejnosti a rodičům sdělovány na pravidelných konzultacích 

s rodiči v listopadu a dubnu. Podle potřeby jsou rodiče informováni o aktuálních záležitostech 

zápisem do žákovských knížek nebo formou tzv. „lístečků“. Po domluvě s učiteli a rodiči 

probíhala i individuální setkání ve škole rodičů a učitelů. 

29. března 2022 škola organizovala „Den otevřených dveří“ pro ZŠ i MŠ. Ze strany rodičů 

byl zájem, převážně rodičů budoucích prvňáčků. 

Škola využívá vývěsku u Obecního úřadu, která je po celý rok v měsíčním cyklu 

aktualizována výstavou dětských prací a doplněna dalšími informacemi. Široká holetínská 

veřejnost se zprávy o dění ve škole pravidelně dozvídá z místního čtvrtletníku Holetínský 

zpravodaj. Důležitou součástí prezentace jsou i internetové stránky školy. 

 

Žáci školy, pod vedením paní vychovatelky, se opakovaně zapojili do Veřejné sbírky Fondu 

Sidus, z.ú. – vracíme dětem úsměvy, sídlící v Praze. V měsíci březnu a prosinci 2021 byl naší 

škole udělen certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu 

Sidus, z.ú.. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a 

rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. V únoru 2021 škola utržila 1 300 Kč, 

v prosinci 2021 utržila škola 680 Kč.                                                                                                                               

Také již několikátým rokem finančně podporujeme společně s mateřskou školou adopci dvou 

afrických dětí. 

Do Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání byla pro tento školní rok 

zařazena 1 hodina týdně výuka anglického jazyka v 1. i 2. ročníku. Došlo tak k úpravě 

učebního plánu. Rovněž probíhaly na škole zájmové kroužky: Angličtina hrou – 1x týdně 

žáci ZŠ, 1x týdně děti z MŠ, vedla Mgr. Pavlína Netušilová, Taneční kroužek – 1x týdně, 

vedla Mgr. Jana Znamínková, Počítačový kroužek v rámci ŠD – 1x týdně, vedla Petra 

Pejchlová. Od září 2021 do května (včetně) 2022 žáci 1x týdně využívali doučování z českého 

jazyka a matematiky. 
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V tomto školním roce probíhal v měsíci dubnu, květnu a červnu (celkem 10 lekcí) plavecký 

výcvik v krytém bazénu v Plavecké škole Hlinsko. 

Koncem měsíce dubna 2022 byla učitelům a žáků předvedena magnetická pomůcka – 

ROBOT PHOTON  od formy UNIKOR EDU CZ s. r. o.. Paní Hana Mikušová zaujala 

širokými možnostmi této pomůcky, cílem je učit žáky logickému myšlení a  programátorství.  

Během roku proběhly tyto akce: 

 

září Podzimní šipkovaná ve ŠD 

Opékání vuřtů ve ŠD 

říjen Projektový den „Jablkobraní“ – tvoření s jablky 

Dentální hygiena ve ŠD 

listopad Den laskavosti ve ŠD 

prosine

c 

Výroba adventních kalendářů ve ŠD 

Uzavření školy z personálních důvodů od 3. 12. – 

8. 12. 2021 

Mikulášská nadílka 

leden Projektový den „Ochutnávka exotického ovoce“ - 

Bovys 

Zimní šipkovaná ve ŠD 

únor Projektový den „Ochutnávka exotického ovoce“ - 

Bovys 

Pohádkový týden ve ŠD 

březen Projektový den „Kurzy přírodních věd“ – 

chemické pokusy 

Den otevřených dveří 

Enkaustika s Olinkou (jarní motivy) ve ŠD 

Ponožkový den ve ŠD 

duben Zápis do 1. ročníku ZŠ 

Plavecký výcvik – 2x 

Robot Photon 

Výrobky z Fima s Olinkou (lžička) ve ŠD 

Výroba čarodějnice pro obec Holetín ve ŠD 

květen Zápis do MŠ 

Plavecký výcvik – 4x 

Stromy a jejich dřevo (společně s MŠ) 

Preventivní program „První pomoc“ 

Preventivní program „Veselé zoubky“ 

Týdenní bojovka ve ŠD 

Motýlí týden ve ŠD 

První pomoc ve ŠD 

Pan Kotyza – odborník na informatiku 

červen Den dětí – cukrárna Hlinsko „Čistá duše“ , 

návštěva DS Drachtinka Hlinsko 

Plavecký výcvik – 4x 
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Ridendo MFC Hlinsko 

DS Drachtinka Hlinsko – 1.veřejné vystoupení 

žáků s programem-písně, tanečky, angličtina hrou 

Projektový den „Exotická zvířat“ – ZŠ Raná 

Projektový den „Tvořivé dílny a exkurze“ – firma 

Koulier Oflenda 

Mobilní planetárium – společně s MŠ 

Výtvarné tvoření ve ŠD 

Tajný týden ve ŠD 

Kino MFC Hlinsko 

Fotografování 

Vystoupení pro rodiče 

 

Každý měsíc, v rámci ŠD, žáci tvoří drobné dárečky na „besedování“ seniorů. Před Vánocemi 

nebylo možné seniory navštívit z důvodu covidové epidemie. V červnu 2022 jsme dvakrát 

navštívili Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku, jednou s vystoupením pro klienty. Vedoucí 

aktivizačního oddělení – Bc. Marie Rosická zaslala škole pochvalný a děkovný dopis. 

Celoročně se také věnujeme třídění odpadu. 

 

Škola se zapojila i do spolupráce se skupinou MAS Hlinsko, s Mgr. Lukášem Černíkem. Žáci 

s učiteli vyráběli, zadané MAS, výukové materiály, za které škola dostala zdarma sadu 

pomůcek Logico Piccolo - učební systém pro předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň 

základních škol. 

Pod záštitou MAS proběhlo 19. 5. 2022 Jarní setkání malotřídek na ZŠ Raná, kterého jsme se 

zúčastnili. 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 zde nebyla provedena kontrola ČŠI. 

 

 

 
8. Další kontroly 

 

 

15. 2. 2022 – preventivní požární prohlídka a prověrka BOZP  paní Marcelou Stříbrnou – 

TeamPrevent-Santé, s.r.o. 

Odstraněné závady: na chodbě v 2. NP (naproti ředitelně) u ledničky byl poškozen přívodní 

kabel 

Další zjištěné nedostatky: V provedené revizi TNS (tlakových nádob stabilních) jsou uvedeny 

závady – osazení pojistného ventilu, osazení provozního tlakoměru a odpouštění armatury - 

není doložen záznam o odstranění závad 

Zjevné závady nebyly v průběhu prohlídky zjištěny. 
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15. 2. 2022 – školení PO pro zaměstnance – Marcela Stříbrná 

9. 3. 2022 – odborná technická kontrola tělocvičného nářadí a náčiní používaného v 

tělocvičně a zahradě ZŠ a MŠ. 

Nedostatky:  na závěsné houpačce vedle skluzavky v MŠ – vyměnit lano. Závada byla 

odstraněna. 

19. 4. 2022 -  kontrola BOZP Mgr. Miroslavem Werlikem – Svazový inspektor BOZP, 

ČMOS pracovníků školství, Škola, školské zařízení 

Odstraněné závady: v MŠ chybějící kryty na radiátorech, správné označení lékárniček první 

pomoci a označení místa, kde jsou umístěny 

Další zjištěné nedostatky: neúplná agenda, v MŠ jsou použity celoprosklené dveře – spodní 

třetina dveří nesmí být zasklívána, v MŠ jsou popraskané, špinavé, olupující se malby 

19. 5. 2022 – opakovaná revize elektrických spotřebičů během používání (1x za 2 roky) 

panem Michalem Koubou – revizním technikem. 

Zjištěné závady byly v průběhu revize odstraněny, mimo tyčového mixeru ve školní jídelně – 

popraskaná přívodní šňůra. Tato oprava byla odstraněna 1. 6. 2022 panem Jiřím Hnízdilem. 

 

 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy – rok 2021 

 

 

Výnosy celkem: 8.234.877,05        

    

Prodej služeb 519.267,31 

Fond odměn 13.550,-- 

Na provoz  982.167,-- 

Na mzdy 6.533.657,-- 

Šablony EU 107.645,42 

Transferový podíl 78.590,32 

 

 

 

Náklady celkem: 8.052.616,86        

  

Náklady na platy 4.943.998,-- 

Pojistné a příspěvek do  FKSP 1.759.921,87 

ONIV 107.127,63 
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Ostatní provozní náklady 1.241.569,36 

Finanční vypořádání za rok 2021:      

Stanovený limit na platy ze SR 6.533.657,-- 

Skutečně vyplacené mzdy ze SR -6.533.657,-- 

Závazný ukazatel na provoz 1.000.000,-- 

Vyčerpáno -1.000.000,-- 

Fond odměn 13.550,-- 

Poskytnuté dotace EU 107.645,42 

Čerpané dotace EU -107.645,42 

Výnosy z prodeje služeb 580.024,63 

Náklady spojené s prodejem služeb -411.314,44 

 

 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení: 182.260,19 

 

Stav fondů k 31.12. 2021 

Fond odměn 19.021,-- 

FKSP 101.781,-- 

Fond rezervní 520.135,83 

Fond reprodukce majetku 269.400,28 

 

Fondy celkem: 910.338,11 
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10. Projekty financované z cizích zdrojů 

 

 

Škola hospodařila s rozpočtem ve výši 8 234 877,05 Kč v následujícím složení: 

(Rozpočet na rok 2021 byl čerpán na 97,78 %) 

 
- prostředky státního rozpočtu (MŠMT)                          6 533 657,-- Kč 

z toho: UZ 33353 – běžný rozpočet                                    6 533 657,-- Kč 

 

- příspěvek zřizovatele:                                                    1 000 000,-- Kč 

z toho: dotace na provozní náklady                                       945 002,36 Kč 

            DPP kroužky                                                                13 550,-- Kč 

            sociální fond- zajištění závodní stravování                  23 614,64 Kč 

            vratka nevyužitých finančních prostředků Šablony I.   17.833,-- 

(celé vyčerpáno v r. 2020, neuznaná částka z důvodu nenaplnění výstupů) 

(z dotace na provozní náklady vyčerpáno 899.570,28, zůstatek 100.429,72 převede do 

r. 2022) 

 

 

Ostatní prostředky státního rozpočtu: 

 

- ESF – OP VVV, Šablony II., projekt  NAŠE ŠKOLA II., 

zůstatek z roku 2019                                                              46 603,32 Kč 

           - ESF – OP VVV, Šablony III, projekt NAŠE ŠKOLA III.            61.042,10 Kč 

(vyčerpáno 61 042,10 Kč, zůstatek 184 279,90 Kč převeden do roku 2022) 

 

- transferový podíl na Projekt zahrada u ještěrky                   78 590,32 Kč 

 

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:  

 

- úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a mateřské škole  86 150,-- Kč 

- bezúplatně nabyté OOPP (testy, roušky, respirátory)                      32 067,15 Kč 

- přebytek inventury                                                                              2 583,16 

- uvolnění prostředků z Fondu odměn                                                13 550,--                                                                                    

 

Doplňková činnost: 

- příjmy z doplňkové činnosti (stravné)                                                94 128,00 Kč 

- výdaje z DČ                                                                                       90 887,85 Kč 

  spotřeba energie                                                                                  6 084,24 Kč 

  Spotřeba potravin                                                                               39 996,-- Kč 

  platy                                                                                                    44 807,61 Kč 

- Hospodářský výsledek k 31. 12. 2021                                                  3 240,15 Kč 
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11. Zhodnocení a závěr 

 

Školní rok byl poznamenán a ovlivněn celou řadou hygienických a organizačních opatření z 

důvodu epidemiologické situace v ČR. V měsíci září, listopadu, prosinci 2021 a lednu 2022 

probíhalo každé pondělí testování na covid-19. Z důvodu personálních a karantény 

(prokázaný covid-19 u zaměstnankyně ŠJ) byla základní škola uzavřena od 3. 12. – 8. 12. 

2021. Učivo bylo zasíláno rodičům e-maily. Plánovaná Mikulášská nadílka proběhla 

v náhradním termínu. 

 

V tomto školním roce MŠ pracovala na Šablonách III, které budou dokončeny koncem ledna 

2023. Dále byly provedeny nutné opravy (v mateřské škole: v ložnici instalován chybějící 

kryt na topném tělese ve spojovačce, oprava domovního telefonu ZŠ a MŠ, ve skladu u 

kuchyně: upevněn dřevěný regál, ve školní kuchyni: oprava myčky-nadstandardní spotřeba 

mycího přípravku, pánev-oprava termostatu). 

 

 

Tento školní rok byl poznamenán i dlouhodobou PN Mgr. Pavly Šmatlánové. Zástup za paní 

Šmatlánovou od 21. 2. 2022 převzala Mgr. Jana Znamínková. 

18. 2. 2022 nastoupila do 1. třídy, jako třídní učitelka, Mgr. Věra Hanáková, zastupující Mgr. 

Pavlu Šmatlánovou. 

20. 5. 2022 proběhl Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Holetín. Ze tří zúčastněných uchazeček byla 

komisí vybrána Mgr. Barbora Černohubá. 

K 30. 6. 2022 skončila pracovní smlouva z funkce pověření řízením ZŠ a MŠ Holetín Mgr. 

Pavla Šmatlánová. Od 1. 7. 2022 do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Holetín nastoupila Mgr. 

Barbora Černohubá. 

První pololetí školního roku byl vzhledem ke covidové situaci omezený počet mimoškolních 

aktivit a společných akcí pro rodiče. Ve druhém pololetí již bylo možné pořádání různých 

akcí pro děti i pro rodiče, např. zahradní slavnost v závěru školního roku. 

Během roku byly třídy postupně dovybavovány novými knihami, hračkami a didaktickými 

pomůckami. V MŠ byla zakoupena též další lehátka, povlečení a elektrická trouba na pečení 

s dětmi. 

V průběhu letních prázdnin byla opravena výmalba ložnice u Broučků a pořádala se brigáda 

s rodiči na úpravu školní zahrady. 

Ředitelská volna byla stanovena na dny:  27. 9. 2021, 18. 11. – 19. 11. 2021, 

       21. 12. – 22. 12. 2021 

 

 

 

 

 

V Holetíně  31. 12. 2022                                           Vypracovala:  Mgr. Jana Znamínková 

 

 

 

 

mailto:info@skolaholetin.cz


Základní škola a mateřská škola Holetín               tel.: 739 455 235 

Horní Holetín 178                  IČO: 70999945 

539 71 Holetín                  email: info@skolaholetin.cz 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@skolaholetin.cz

