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Charakteristika školy
Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí
Zřizovací listina: ze dne 23. 11. 1995, 1.7.2001, 30.10.2002, Dodatek č. 1 ke Zřizovací
listině ze dne 16. 11. 2005- změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek
č. 2 ze dne 14.2.2007 – změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys
Strunkovice nad Blanicí
Zařazení do sítě škol: 9.6.2003, č.j. 21022/03 – 21, pod novým názvem v rejstříku škol od
1.1. 2006, č. j. 36385/2005-21
Právní forma: Příspěvková organizace
IČO 710 04 041
Škola sdružuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD
Organizační struktura:

Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém
zasedání dne 27. 5. 2020 udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2020/21.
Některé organizační i provozní záležitosti byly ovlivněny pandemií a následným uzavřením
škol 11. 3. 2020. Do běžného provozu se škola do konce školního roku už nevrátila. Od 11. 5.
využilo možnost přípravy na přijímací zkoušky ve škole 5 žáků z deváté třídy. 11. 5. se
obnovil provoz mateřské školy - a hned od začátku začaly fungovat obě třídy, protože do
školky přišlo přes dvacet dětí. Od 25. 5. do školy dorazilo 59 žáků I. stupně, což je 76 %
všech žáků prvního stupně, od 8. 6. nastoupilo 39 žáků druhého stupně – a to je 82 % všech
druhostupňáků. Od 11. 5. také v prostorách školy začala fungovat základní umělecká škola i
kroužky DDM. Provoz školní jídelny nebyl vůbec přerušen, v době uzavření škol poskytovala
s roznáškou obědy seniorům, oběd za speciálních podmínek byl nabídnut také žákům školy.
Od 22. 6. byla školní jídelna uzavřena z důvodu rekonstrukce, kvůli stravování byl upraven
provoz MŠ. Na 29. a 30. 6. byly ředitelkou školy z organizačních a provozních důvodů po
dohodě se zřizovatelem vyhlášeny dny volna.

Školská rada (ŠR)
Ve školním roce 2019/20 se sešla školská rada jednou (10. 10. 2019). Schválila výroční
zprávu o činnosti školy ve školním roce 2018/19, výroční zprávu o hospodaření za rok 2018.
Ředitelka školy dále předložila k projednání jednací řád ŠR, školní řád, pravidla pro
hodnocení výsledků žáků, provozní řády a vnitřní řád pro pracovníky školy. Předložené
dokumenty byly schváleny všemi přítomnými.

Ředitelka školy poskytla informace k organizaci školního roku a plánované akce - projekt
štafeta k 28. 10., projekt k 17.11., vánoční akce – pečení, společný oběd, akademie pro I.
stupeň, Černé divadlo – Praha (I. stupeň), II. stupeň – Otáčivé hlediště, lyžařský výcvik – 5. +
7. ročník, projekt ke Dni dětí, jarní exkurze – II. stupeň – Praha, I. stupeň – dle dohody,
brusle, Dřípatka, muzeum PT, kroužky – organizované školou a kroužky ze Šablon – malá
přehlídka, nově kroužek v MŠ – Těším se do školy, letní tábor, příměstský tábor, den
otevřených dveří MŠ – ZŠ, den proti rakovině, Tříkrálová sbírka).Ředitelka radu seznámila
s plánovanými novinkami -Škola on –line, pokladna on-line, revitalizace zahrady a kuchyně,
stále probíhá projekt Šablony, nová přírodovědná učebna, IAT panel – v MŠ a v ZŠ, výmalba
chodby, čtenářský koutek na II. stupni.
Zástupci rodičů vznesli připomínky ze strany rodičů (řešit možnost stolního fotbalu či stolu
na stolní tenis na chodbě, upozornění na možné zaměňování hodin u I. stupně (např. TV – M),
dotaz na výuku plavání, souhlas se střídáním učitelů na jednotlivé předměty již na I. stupni
připomínky k organizaci v MŠ – spaní, čištění zubů)
Z důvodu koronavirové krize bylo druhé setkání ŠR i nové volby pro další období přesunuty
na září 2020.
Počet budov: 2
Počet tříd: 9
Celkový počet žáků: k 30. 9. 2019 bylo 121 žáků. Na I. stupni bylo k 30. 9. 2019 74 žáků, na
II. stupni bylo žáků 47. V průběhu roku se na 1. stupni zvýšil počet žáků o 3 žáky na 77 žáků,
na 2. stupni se počet žáků snížil o 1 – tedy na 46. Školní rok skončil s počtem žáků 123.
Oddělení ŠD: Do dvou oddělení bylo k 30. 9. 2019 přihlášeno 43 dětí. Funguje ranní družina
(od 6.00 do 7.30) i odpolední družina (do 15.45). Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla
ráno 12 dětí a odpoledne 30 dětí.
Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je 56 dětí Ve školním roce 2019/20 byly otevřeny 2 třídy.
V MŠ bylo k 30. 9. 2019 zapsáno 44 dětí. Průměrná docházka dopoledne byla celkově 24,6
dětí a odpoledne 12,9. O hlavních prázdninách docházelo v červenci a srpnu průměrně
dopoledne 5,2 dětí a odpoledne 2,6 dětí.
Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 48 dětí ve věku 7 – 10
let, 47 dětí ve věku od 11 do 14 let a 12 žáků nad 15 let, 44 dětí z MŠ, 28 zaměstnanců školy
a 35 ostatních dospělých osob – z toho 20 seniorů, 5 z městysu a 10 ostatních osob.
Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada - 440 m2
parcela č. 488 - dvougaráž - 61 m2
parcela č. 322 - č.p. 202 - 1231 m2
parcela č. 184 - č.p. 155 - 381 m2
Počet pedag. pracovníků: v ZŠ učitelky - 11 (úvazky 10x 1,00, 1x 0, 59) + 2 vychovatelky
(2x úvazek 0,75), v MŠ 4 (úvazky 3x 1,00, 1x 0,9), 1 asistentka pedagoga pracovala na
úvazek 0,5 v MŠ a 1 asistentka pedagoga pracovala na úvazek 1,00 v ZŠ.
Počet provozních zaměstnanců: 1 hospodářka školy na úvazek 1, 00, úklid 3 (úvazek 1x
0,85, 2x 1,00), v ŠJ 4 (úvazek 1x 0,63 – vedoucí ŠJ od 1. 1. 2020 úvazek 0,8, 3x 1, 00 –z toho
doplňková činnost - úvazek 0,5), školník – dohoda.
Celkem zaměstnanců 28 + ŘŠ.
Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen,
spolu s platy bylo dotováno zřizovatelem.

Materiálně technické zabezpečení budov:
budova I. stupně – 5 kmenových učeben, kabinet, sklad čisticích prostředků
budova II. stupně - 2 kmenové učebny (1 v odpoledních hodinách funguje jako školní
družina) , 3 odborné učebny (přírodovědná učebna, dílny, počítačová učebna), sborovna,
ředitelna, 3 kabinety (jeden se školní knihovnou), sklad učebnic, 2x úklidová komora, 1x
školní družina
mateřská škola – 4 třídy, sklad lůžkovin, úklidová komora, archiv + kancelář MŠ
Systém vytápění:
budova I. stupně - ústřední topení, plyn
budova II. stupně - ústřední topení, plyn
Investiční akce: Ve školním roce 2019/2020 proběhla výmalba vnitřních prostor školy a 1.
část rekonstrukce sborovny, začala rekonstrukce budovy I. stupně, školní jídelny a kanalizace
v okolí školy (zasahuje do školní zahrady).

Pedagogický sbor
- tvoří jej plně kvalifikované učitelky, sbor je stabilní
MŠ
ŠD
ZŠ

4 učitelky (jedna s doplněným vzděláním Bc.)
2 vychovatelky
11 učitelek (5x pro I. stupeň, 6x pro II. stupeň)

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Od 9/2019 - Studium pro ředitele škol a školských zařízení –
18. 9. 2019 - CPS – Nové informační technologie
19. 8. – 23. 8. 2019 – Velká škola keramiky
9. 10. 2019 – Mediální výchova ve školní praxi
27. 11. 2019 – Školení pro výchovné poradce
10. 9. 2019 – Seminář – Nové financování – ZŠ Národní
15. 10. 20169 – Konference o školství – Praha
29. 1. 2020 – Seminář – Zápis do ZŠ a MŠ – Praha
30. 1. 2020 – Seminář – Nové právní předpisy
6. 3. 2020 – Školení pro metodiky prevence
18. 3. 2020 – Webinář – Učíme online: Pět klíčových kroků pro úspěšné zvládnutí online
výuky
18. 3. 2020 – Webinář – Učíme online: 5 klíčových kroků pro úspěšné zvládnutí online
25. 3. 2020 – Webinář – Tři tipy pro realizaci kvalitních online výukových hodin
8. 4. 2020 - Webinář – Synchronous Teaching
16. 4. – 17. 4. 2020 – Webinář - Školní neúspěch a poruchy učení
24. 4. 2020 – Webinář – Finanční gramotnost
29. 4. 2020 – Webinář – Jóga jako nástroj zdraví
4. 5. – 7. 5. 2020 – Webinář – AMOS – vzdělávací materiály pro 1. tř.
6. 5. 2020 – Webinář – Situace české literatury po roce 1989
13. 5. 2020 – Webinář – Jak na přístupnost a použitelnost webu
15. 5. 2020 – Webinář – Kariérové poradenství
26. 5. 2020 - Webinář - Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů

Hospitační činnost
Hospitační činnost probíhala podle plánu, jak v ZŠ tak v MŠ, byly kontrolovány tematické
plány, výstupy a učivo, práce se žáky se speciálními potřebami. Nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky.

Výchovně vzdělávací činnost
Vzdělávací programy: 1. – 9. ročník

školní vzdělávací program „Škola pro každého“

Výuka cizích jazyků: Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to
s tříhodinovou dotací ve 3. – 9. ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, všechny
kvalifikovaně.
Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, organizovaný školou, kterého se zúčastnilo 8
žáků ze 4. třídy a vedla ho Mgr. Trávníčková, dále pak angličtina probíhala jako kroužek
hrazený ze Šablon – pro 5. třídu (13 žáků) vedený Mgr. Trávníčkovou, pro 1. a 2. ročník (7
žáků)vedený Mgr. Práškovou, pro 6. – 8. ročník (6 žáků) vedený Mgr. Stříbrskou.
Jako kroužek hrazený ze Šablon se vyučoval ruský jazyk pro 6. – 8. ročník (6 žáků) vedený
Mgr. Muškovou.
Jako druhý cizí jazyk se vyučuje německý jazyk (8. a 9. ročník) s tříhodinovou dotací.
Předmět, který je zahrnut mezi tzv. povinné předměty – vyučovala neaprobovaná učitelka.
Inkluze:
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 8 žáků.
V rámci pedagogické intervence pracovalo 18 žáků.
Asistent pedagoga v ZŠ pro dva žáky.
Asistent pedagoga v MŠ pro tři děti
Kontrolní šetření PPP probíhala podle plánu.

Učební plán pro 1. stupeň
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Učební plán pro 2. stupeň
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Výchova ke zdraví je integrována do TV a rodinné výchovy

1

Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Mimoškolní aktivity jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a řídí se školním
vzdělávacím programem. Některé akce se staly již tradicí, stále jsou však zařazovány aktivity
nové, reagující na nové potřeby společnosti (migrace, politická situace aj.) a zároveň aktivity
související s rychlým rozvojem všech technologií.
Žáci jsou vedeni ke znalostem tradic a historie (výstava Zmizelé Sudety, projekt Před třiceti
lety). Tradiční aktivitou jsou návštěvy kulturních institucí vedoucí k výchově kulturního
diváka, buď ve škole (Hallowenská párty) nebo v divadle (Praha, Vodňany) či v muzeu
(Prachatice, České Budějovice). Neopomenutelnou součástí výchovného procesu je podpora
sportovní tělesné zdatnosti (bruslení, projekt Štafeta). Vytvoření nové školní knihovny či
zapojení do distribuce knih jednotlivých nakladatelství škola pomáhá ke zlepšování čtenářské
gramotnosti. Díky návštěvě výstavy Vzdělání a řemeslo se žáci lépe orientují v nabídce škol
při výběru povolání. Možnosti nové techniky ve škole rozšiřují žákům obzory v cestování a
podporují smysl učit se cizí jazyky. Spolupráce s policií a pedagogicko-psychologickou
poradnou napomáhá předcházet patologickým jevům a zlepšuje komunikaci v třídním
kolektivu. Zdravá soutěživost, ale také smysl pro fair play jsou výsledkem účasti v různých
vědomostních nebo tělovýchovných soutěží. Návštěva prachatické Dřípatky buduje vztah
k přírodě i formuje postoj k životnímu prostředí. Důraz je kladen také na prezentaci školy na
veřejnosti – už samozřejmostí se staly příspěvky do strunkovického Zpravodaje i lokálního
tisku, vystoupení pro důchodce nebo vystoupení u vánočního stromu. Nadále spolupracuje 1.
a 2. stupeň školy. Druhé pololetí bylo však z velké části ovlivněno opatřeními souvisejícími
s koronavirem.
Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy.
Žáci školy a školky i žáci navštěvující zájmové kroužky se tradičně podílí na výzdobě
školy i úpravě okolí školy.
V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnilo mnoho vzdělávacích akcí, jak
sportovních tak kulturních – viz příloha.
Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko a Ovoce do škol. Státem dotované mléko a
ovoce odebíraly všechny děti z prvního i druhého stupně. Škola organizuje prodej knih žákům
z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Ve spolupráci s městysem se
škola podílí na sběru starého papíru a třídění odpadu.
V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí
má každý vyučující zařazené toto téma do svých tematických plánů. Žáci přiměřeně svému
věku poznali důležitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti,
orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé
videofilmy. Všem žákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci.
V červnu 2020 proběhlo celoškolní cvičení v přírodě – organizace byla přizpůsobena
požadavkům hygieny (omezení kontaktů žáků).
Během školního roku vykonala na naší škole na prvním a druhém stupni a v MŠ praxi
jedna studentka (asistent pedagoga).

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Vyznamenaní žáci:
V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s
vyznamenáním žáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají žáci, kteří na konci pololetí
nemají žádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5.
V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 53 žáků, na 2. stupni pak 10 žáků Celkem za
celou školu 63 žáků
Ve 2. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 57 žáků na 2. stupni 12 žáků. Celkem za
celou školu 69 žáků.
Neprospívající: v 1. pol. i ve 2. pol. všichni žáci prospěli.
Snížené známky z chování: v 1. pol. byli 3 žáci hodnoceni stupněm uspokojivý, ve 2. pol. 0
žáků stupněm uspokojivý.
Neomluvené hodiny: za celý školní rok nebyly evidovány neomluvené hodiny
Výchovná opatření:
Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu – příprava na vyučování, absence a
chování žáků. Stále přetrvávají problémy s dětmi, které užívají návykové látky (cigarety i
marihuanu.). Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku. Řešeno ve
spolupráci s Policií ČR.
Celkem bylo za celý školní rok uděleno 20 napomenutí třídního učitele, 21 důtek třídního
učitele a 6 důtek ředitelky školy.
Ve spolupráci s OSPOD Prachatice se řešila složitá rodinná situace některých žáků.

Zápis k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy letos proběhl bez osobní účasti dětí a rodičů. V termínu 1. – 30. 4. 2020
se k základnímu vzdělávání přihlásilo 18 dětí, odklad školní docházky žádal pro své dítě1
rodič. Do 1. třídy nastoupilo 17 dětí.

Účast na soutěžích a závodech – viz příloha
Další aktivity
Kromě povinných předmětů škola žákům nabídla i nepovinné předměty a kroužky.

Nepovinné předměty: náboženství (1. - 9. roč.)

8 žáků (J. Pártlová)

ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 19 žáků
1 žák
5 žáků
5 žáků
4 žáci
2 žáci
1 žák
1 žák

akordeon
zobcová flétna
kytara
klavír
housle
saxofon
tenor

KROUŽKY HRAZENÉ Z PROJEKTU ŠABLONY
1.
Komunikace v Aj pro 5.
V. Trávníčková
ročník
2.
Komunikace v Aj
H. Prášková
pro 1. a 2. ročník
3.
Čtenářský klub pro 3.
P. Křešničková
ročník
4.
Čtenářský klub pro 2.
M. Šlajerová
ročník
5.
Komunikace v Aj
J. Stříbrská
pro 7. – 9. ročník
6.
Komunikace v Rj
M. Mušková
pro 6. – 8. ročník
KROUŽKY ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU
1.
Sborový zpěv pro 1. – 5.
M. Vejvodová
ročník
2.
AJ pro 4. ročník
V. Trávníčková
3.

MŠ – Mrštný jazýček

P. Pártlová

4.

MŠ – Těším se do školy

E. Sahulová,
L. Schönbauerová

Kroužky organizované DDM Prachatice
Název kroužku

Počet žáků

1.

Veselé tanečky

4

2.

Vyšší dívčí

5

3.

Tvořeníčko

7

4.

Lanovky

8

5.

Sportovky pro každého

11

6.

Parkour

9

7.

Keramika pro začátečníky

10

8.

Keramika pro pokročilé

19

9.
10.

Keramika Kurz pro dospělé
Klub dovedné ruce

20
10

Články z denního tisku
V průběhu roku podává škola informace pro občany v místním Zpravodaji a dalších médiích
(Prachatický deník, Prachatickonews)
Zpravodaj – pravidelné měsíční příspěvky
Prachatický deník
10/2019 Štafeta 100 + 1
11/2019 Projekt k 17. 11.
Prachatickonews
10/2019 Štafeta 100 + 1
11/2019 MŠ – exkurze na letišti
11/2019 Projekt k 17. 11.
12/2019 Vánoční oběd
2/2020 Výlet do Svojnic
6/2020 MŠ – týden barev
6/2020 Slohové příspěvky v novinách Robinson

Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2019/20
Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Od Úřadu práce
v Prachaticích dostáváme každoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol
a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých
tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a
praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností
jednotlivých žáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrování žáků k pozdější volbě
střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to již rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních
životních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k
praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se žáky,
kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce.
Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře využívají dnů otevřených dveří, které pořádají
střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní
představu o další možnosti studia. Leckde mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední
řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole.
V letošním školním roce se žáci osmého a devátého ročníku v rámci přípravy k povolání
zúčastnili náborové akce Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Písku, Střední
rybářské školy ve Vodňanech, Střední průmyslové školy strojní a elektronické v Českých
Budějovicích, Středního odborného učiliště služeb ve Vodňanech, Střední a Základní školy ve

Vimperku. Navštívili Burzu škol v Prachaticích. V Českých Budějovicích pak byl cílem
veletrh Vzdělání a řemeslo.
Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Žáci se svými rodiči využívají
možnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se
mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko
psychologickou poradnou

Přijímací řízení
V letošním roce se podávaly dvě přihlášky, z důvodu koronaviru bylo pouze jedno kolo a
nebylo možném odvolání.. Přihlášky posílají sami rodiče, po přijetí pak zasílají zápisový
lístek.
Z 9. ročníku se na střední školy či učiliště hlásilo 9 žáků.
Seznam škol vycházejících žáků
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy – obor strojírenství, Sezimovo Ústí
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně – obor navrhování nábytku a dřevěných
konstrukcí s CNC technologií
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilová a technická, České Budějovice
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně – obor navrhování nábytku a dřevěných
konstrukcí s CNC technologií
SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České
Budějovice – veterinární obor
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Střední odborná škola řemesel a služeb – obor
zámečník, Strakonice
Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav – obor Rekondiční a sportovní masér
Střední škola obchodní, České Budějovice – obor Ekonomika a podnikání
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice –
obor Kadeřník
Na 8leté gymnázium do Prachatic byli letos přijati tři žáci.

Kontroly ve škole
21. 10. 2019 proběhla kontrola finančního výboru Městyse Strunkovice nad Blanicí podle
zákona 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

ICT
Vybavení ICT odpovídá velikosti školy (počet počítačů, IA tabule, projektory). V souvislosti
s distanční výukou bylo nutno řešit wifi a připojení k internetu, technika pro učitele nutná
k distanční výuce dostačující.

Úrazovost ve škole
Ve školním roce došlo k šesti úrazům, což je oproti předešlému roku mírný pokles. Byla
přijata potřebná výchovná a organizační opatření.

Spolupráce s rodiči, stížnosti , podněty
Spolupráce s rodiči byla po celý školní rok dobrá, jednotlivé stížnosti a připomínky byly
ihned konstruktivně řešeny. Rodiče mají k dispozici ke komunikaci se školou školní e – mail
nebo konzultační dny. V době uzavření školy (opatření – koronavir) byly využívány ke
komunikaci i jiné komunikační aplikace (WhatsApp, messsenger, skype aj.)

„Výzva č. 63 – OP VVV – Šablony II“
Škola je zapojená do projektu Šablony II. ( realizace projektu 1. 2. 2018 – 31. 1. 2021)
Škola obdržela dotaci ve výši 1 158 916, 00 Kč – prostředky budou použity rovnoměrně v
- ZŠ (školní asistent, projektový den)
- ŠD (školní asistent, vzdělávání)
- MŠ (školní asistent, projektové dny, komunitně osvětová setkání)
V září 2019 byla odevzdána 1. monitorovací zpráva, v červnu 2020 pak 2. monitorovací
zpráva.

Ve Strunkovicích nad Blanicí 29. 9. 2020

Mgr. Markéta Vejvodová, ředitelka

