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Část I. 

Základní charakteristika školy 

 

 

Název:    Základní škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Sídlo:     Školní 36/10, 664 48 Moravany 

      IČO:     71010980 

IZO:     600110974 

      Právní forma:   příspěvková organizace 

Ředitelka školy:   Mgr. Markéta Jedličková 

Telefon:     +420 547 244 226, +420 777 333 099 

e-mail:    skola@zsmoravanyubrna.cz 

www stránky:   www.zsmoravanyubrna.cz 

Zřizovatel školy:  Obec Moravany, Vnitřní 49/18, 664 48 Moravany 

Právní forma:   obec 

IČO:      00282120 

Škola sdružuje:   1. Základní škola 1. stupeň 

     IZO: 102 179 808 

           2. Školní družina 

     IZO: 118 300 644 

           3. Školní jídelna – výdejna 

          IZO: 150 070 306 

 

 

Základní škola 

Školní rok 

2018/2019 

Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

ZŠ s 1. stupněm 5 5 127 25,4 

 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 26 

 

 

   Školská rada 

  Na škole byla zřízena školská rada dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. rozhodnutím 

zastupitelstva Obce Moravany ze dne 29. 9. 2005. Školská rada má 6 členů. Ve školním roce 

2018/19 pracovala školská rada ve složení podle výsledku voleb z roku 2017. Volební období 

školské rady je tři roky a bude končit na podzim 2020. 

 

 Kompetence školské rady:  

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování 

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny  

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

• projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
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• projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

• podává návrh na odvolání ředitele  

• podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 
  

ŠJ, která je součástí školy  

Typ jídelny Počet Počet strávníků 

žáci  škol. prac. 

ŠJ – výdejna 1 126 15 

 

 

Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2018 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 0,6 

 

 

ŠD, která je součástí základní školy (k 31. 10. 2018) 

ŠD počet oddělení ŠD Počet žáků v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 80 fyz. 3 / přepoč. 2,16 

 

 

Činnost školní družiny je zaměřena na rozvíjení zájmové, relaxační a odpočinkové činnosti 

dětí v době mimo vyučování. Směřuje k všestrannému rozvoji žáků. Vhodné střídání práce a 

odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, pomáhá uspokojovat a 

rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Činnosti se přizpůsobují momentálním 

potřebám dětí, ročnímu období a aktuálnímu počasí. K těmto činnostem slouží třídy, které jsou 

v odpoledních hodinách využívány jako herny a školní zahrada. V rámci školní družiny mají žáci 

kroužky tvoření, sportovní, dramatický.  ŠD dlouhodobě pracuje podle Školního vzdělávacího 

programu pro školní družinu.  

   

Cíle školní družiny: 

• kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během vyučování 

• ŠD musí být místem pro zájmové vyžití dětí a relaxací po vyučování 

• správně motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické dovednosti, 

tvoření vlastních prací 

• rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci mezi sebou, respektovat se 

navzájem 

• pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnost odpočinku, zájmové 

činnosti, relaxace 

• ŠD musí být místem pro spokojené dítě 

 
 

Zvolený vzdělávací program 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 
140/17 1. – 5. 
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Část II. 

Údaje o pracovnících školy 

přepočtený počet / fyzický počet 

 

 

Složení pedagogického sboru 

 Přepočtený počet/ fyzický počet 

Celkový počet pedagogických pracovníků 10,84/13 

vychovatelky 2,16/3 

učitelé 6,73/7 

asistent pedagoga 1,95/3 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 0 8 

nad 50 let 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 13 

Rodičovská dovolená 0 1 

- 

Nepedagogičtí pracovníci – počet: 2,975/5 

1 pracovnice vykonává práci školnice na úvazek 1,0  

 1 pracovnice pracuje jako uklízečka na úvazek 0,25 a výdej obědů na úvazek 0,25 

 1 pracovnice pracuje jako uklízečka na úvazek 0,5 

1 pracovník vykonává práci topiče na úvazek 0,15 

 1 pracovnice pracuje jako uklízečka na úvazek 0,25 a výdej obědů na úvazek 0,375. 

 1 pracovník pracuje jako školník – údržbář na úvazek 0,2  

 

 1 školní asistentka na úvazek 0,6 (hrazeno z EU) 

 

 

Personální práce, další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Kolektiv pedagogů je stabilizovaný. V pedagogickém sboru nejsou bohužel zastoupeni muži 

(7 učitelek, 3 vychovatelky, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistentka), schází mužský faktor, 

který je při výchově dětí velmi důležitý. 

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. Všechny učitelky mají odbornou kvalifikaci pro 

výuku na 1. stupni nebo jsou kvalifikované pro předmět, který vyučují. Všechny vychovatelky 

školní družiny jsou kvalifikované. Všichni pedagogičtí pracovníci se formou samostudia, účastí 

na seminářích a kurzech dál individuálně vzdělávají a prohlubují si svou odbornost. Ředitelka 

školy provádí po konzultaci se všemi pedagogickými pracovníky plán individuálního vzdělávání. 

Výchovná poradkyně a metodička prevence se pravidelně účastní školení na rozšíření 

znalostí v daném oboru zaměřené především na práci s dětmi s SPU. 

 

 

Kurzy, kterých se zúčastnili pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2018/19: 

 Matematika Hejného metodou – 32hodinový kurz – 4 učitelky 

 Hudební výchova – 8hodinový kurz – 1 učitelka 
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 Výtvarná dílna – 4hodinový kurz – 1 vychovatelka 

 Čtenářská gramotnost – 16hodinový kurz – 2 učitelky 

 Práce s nadanými dětmi – 8hodinový kurz – ředitelka, 1 učitelka 

 Český jazyk – 4hodinový kurz – 2 učitelky 

 Spisová služba, archivnictví – 5hodinový kurz – ředitelka 

 Čtení – 8hodinový kurz – 1 učitelka 

 Anglický jazyk – 4hodinový kurz – 1 učitelka 

 Práce třídního učitele – 8hodinový kurz – 1 učitelka 

 Využití her při výuce nadaných žáků – 8hodinový kurz - ředitelka 

 Financování škol – 4hodinové školení - ředitelka 

 Legislativní změny, syndrom vyhoření v pedagogice – 8hodinové školení - ředitelka 

 

Učitelky mají zájem pracovat i nad rámec svých povinností: starají se o školní knihovnu, 

kabinety, připravují školní akademie, nacvičují divadlo, připravují výstavky žákovských prací, 

projektové vyučování, soutěže pro žáky apod. 
 

Poradenské služby v základní škole 

 

 Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní metodik prevence 1               ano               VŠ 

 

 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

školní metodik prevence   1/0 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Nehodnocen 

1. 26 26   

2. 22 22   

3. 28 26 1 1 

4. 26 24 2  

5. 25 23 2  

Celkem za I. stupeň 127 121 5 1 

 

5 žákům byla za jejich mimořádně úspěšnou reprezentaci školy udělena pochvala ředitele 

školy: 

Jakub Zeman 

Martin Zeman 

Sára Abbod 

Kristýna Jedličková 

Matouš Novák  
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Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet 

2 1 

3 0 

Na škole nebyla žádná neomluvená absence. 

 

Údaje o přijímacím řízení: 

Školní rok 2018/2019 Gymnázia 

8 leté studium 

Počty žáků přihlášených 15 

přijatých 9 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

K zápisu do prvního ročníku školního roku 2019/2020 se dostavilo 36 dětí. Pěti dětem byl na 

základě žádosti zákonných zástupců udělen rozhodnutím ředitelky školy odklad povinné školní 

docházky. Zákonní zástupci čtyř dětí oznámili, že jejich dítě do naší školy nenastoupí. Všechny 

děti, které se dostavily k zápisu, byly přijaty. 

Ve školním roce 2019/2020 bude počet žáků v 1. ročníku 27. 

 

 
 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.  
 

Část V. 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

 

 

 Naše škola zdůrazňuje vedle své vzdělávací a výchovné funkce i podporu mimoškolní 

zájmové činnosti dětí. Na škole pracovaly kroužky: keramika, sborový zpěv, vědecké 

pokusy pro začátečníky, příprava žáků na přijímací zkoušky z M a AJ, kroužek 

angličtiny, roztleskávačky a šachový kroužek. Kroužky angličtiny vede lektorka Centra 

volného času Tydlidům, se kterými spolupracujeme již delší dobu. Vědecké pokusy a 

roztleskávačky vedou lektoři z Kroužků Brno. Ve spolupráci s místní farou probíhala 

výuka náboženství. 

 Pravidelně spolupracujeme s PPP Brno, Hybešova 15, PPP Brno, Sládkova 45, SPC 

Brno, Veslařská 234, v jejichž péči je několik žáků školy, u nichž byly zjištěny specifické 

poruchy chování a učení. Třídní učitelky jsou v pravidelném kontaktu s pracovnicemi 

PPP, SPC a rodiči žáků. V péči o problémové žáky je kladen důraz na individuální 

přístup, na vzájemné vztahy.  

 Pro 1. a 5. třídu třídy proběhl preventivní program zaměřený na zdravou výživu - Život 

dětem. Pro 3. a 4. třídu projektový den – exkurze do Moravského krasu. Pro školní 

družinu výuka drumbenů a výtvarné odpoledne. Všichni žáci měli možnost se zúčastnit 

výukového programu na zámku v Jaroměřicích. Všechny tyto akce byly hrazeny z dotací 

EU. 
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 Škola dlouhodobě spolupracuje se ZUŠ Židlochovice. Učitelé této školy zajišťovali 

výuku na flétnu, klarinet, housle, klavír, kytaru a hudební nauku přímo v budově naší 

školy a podíleli se na veřejných vystoupeních školy. Dobré spolupráce se ZUŠ si velmi 

vážíme, je velkým přínosem nejen pro žáky, ale i pro celou školu a její prezentaci na 

veřejnosti.  

 V rámci spolupráce s MŠ Moravánek připravili žáci školní družiny divadlo pro budoucí 

prvňáky, proběhl projekt Školákem na zkoušku a dopravní dopoledne připravili pro MŠ 

žáci 5. ročníku. 

 Spolupráci s OÚ hodnotíme tradičně jako velmi dobrou. Členové obecního zastupitelstva 

vycházejí vstříc potřebám a požadavkům školy. Školu berou jako svoji prioritu a snaží se 

zajistit její bezproblémový chod. I v tomto školním roce se díky tomu podařilo zlepšit 

kvalitu materiálního vybavení školy. Proběhla modernizace počítačového vybavení, 

výměna serveru, doplňují se průběžně učební pomůcky, výukový SW, tituly žákovské i 

učitelské knihovny. Během letních prázdnin proběhla výmalba vstupních prostor školy, 

nátěr altánu školní zahrady, úprava a dosázení školní zahrady, obnova nástěnek a obrazů 

na chodbách. Škola se snaží dobrému chodu obce pomáhat např. přípravou kulturních 

programů k vítání občánků, příspěvky do Moravanských listů a pořádáním veřejných 

vystoupení nejen pro rodiče, ale i širokou veřejnost.  

 Ve školním roce 2018/19 jsme zaznamenali dosavadní nejlepší výsledky školy, a to 

zejména v matematických soutěžích. 

Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže Klokan v kategorii Klokánek a žáci 

2. a 3. ročníku v kategorii Cvrček. V kategorii Klokánek se na 1. místě ve školním kole 

umístila žákyně 5. ročníku – Sára Abbod. V kategorii Cvrček 1. místo získal žák 

3. ročníku – Jakub Zeman. Oba tito žáci dosáhli maximálního počtu bodu a skončili ve 

své kategorii na 1. místě v celostátním kole. 

Žáci 5. třídy se zúčastnili okresního kola matematické soutěže MATESO, nejúspěšnějším 

řešitelem byl Tomáš Kratochvíl, který obsadil 3. místo. 

V okresním kole Matematické olympiády získali Matouš Novák a Martin Zeman 

1. místo.  

V okresním kole Pythagoriády byly nejúspěšnějšími řešiteli – Sára Abbod, Tereza 

Haklová a Martin Zeman, kteří shodně obsadili 3. místo. 

Čtyři žáci úspěšně reprezentovali školu v krajském kole Logické olympiády.  

 Dvě družstva reprezentovala naši školu na XXXIII. ročníku Memoriálu Zdeňka Dvořáka  

v přespolním běhu „Želešická růže“. Reprezentovalo nás družstvo chlapců ve složení 

Kratochvíl Tomáš, Marcinčák Filip, Novák Matouš, Zeman Martin. Družstvo dívek 

bylo ve složení Loskotová Karolína, Jedličková  Kristýna, Brázdová Lea, Zmeškalová 

Hana. Obě družstva získala ve své kategorii 1. místo. V kategorii jednotlivců obsadila 

Kristýna Jedličková 1. místo a Martin Zeman 3. místo. 

 V krajském kole Karlovarského skřivánka reprezentovalo školu 5 žáků. 3. místo obsadila 

Julie Mezulianiková. 

 Od 3. do 7. června 2019 strávili žáci školy příjemný týden na škole v přírodě 

v rekreačním středisku Milovy. Zaměření školy v přírodě pro 1. třídu byli skřítci, pro 

2. třídu piráti, starší děti měly téma Stroj času. 

 Zapojili jsme se opět do projektu Recyklohraní, v rámci kterého třídíme elektroodpad a 

učíme žáky, které věci do černé popelnice nepatří. Uspořádali jsme opakovaně sběr 
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starého papíru, sběr pomerančové kůry. Třídění odpadu a další aktivity související 

s ochranou naší planety si žáci mohli vyzkoušet v rámci projektu u příležitosti Dne Země. 

Zapojili jsme se do výsadby a péče o nově vznikající Otevřenou zahradu Moravánek. 

 Žáci 5. ročníku připravili dopravní den pro MŠ a žáky 1. a 2. ročníku. 

 V rámci prvouky a přírodovědy se žáci zúčastnili výukového programu v ekologickém 

centru Lipka v Brně a v ekologickém centru Sluňákov. 

 Všechny třídy se zúčastnily divadelních představení v Brně. 

 Absolvovali jsme s žáky 4. a 5. ročníku turnaj ve vybíjené pořádaný ZŠ Ořechov pro 

okolní školy. 

 Zúčastnili jsem se nově okresního kola atletického trojboje. 

 Absolvovali jsme s žáky 4. a 5. ročníku turnaj základních škol ve florbalu a postoupili do 

okresního kola.  

 Opět proběhlo školní kolo recitační soutěže a zúčastnili jsme se okresního kola 

v Ivančicích, kde Eliška Haklová získala 3. místo. 

 Podnikli jsme dvoudenní vlastivědný výlet do Prahy s žáky 5. ročníku.  

 Potřetí jsme zrealizovali zimní školu v přírodě pro žáky vyšších ročníků, tentokrát do 

Čenkovic. Žákům byla nabídnuta výuka sjezdového lyžování, běh na lyžích a snowboard. 

 Literární a výtvarná soutěž MAS Bobrava – 1. místo Nora Dytrtová (slohová práce), 

2. místo Tereza Novotná, 3. místo Evelína Kokešová. 

 English train competition na ZŠ Labské – 1. místo v kategorii 4. tříd Patrik Varga, 

1. místo v kategorii 5. tříd Kristýna Jedličková. 

 Sjezdové lyžování – 1. místo v krajském kole  Anna Kratochvílová 

 Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí – 3. místo v krajském kole Karolína 

Loskotová 

 Výtvarná soutěž na ZŠ Labské – 1. místo Kateřina Stříbrná, Laura Brišová, 3. místo 

Ema Habrovcová 

 

Akce školy ve školním roce 2018/19 

 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Hurá do školy – Rádio Petrov 

 Exkurze do České televize a Zetoru  

 Drakiáda 

 Návštěva knihovny v Moravanech (několik) 

 Karlovarský skřivánek 

 Soutěž v přespolním běhu „Želešická růže“ 

 Dopravní výchova na Riviéře 

 Halloween – dýňový den 

 Strašidelná cesta 

 Výukové programy – ekologické centrum Lipka  

 Výukové programy – ekologické centrum Sluňákov  

 SEV Hlídka 

 Vánoční výchovný koncert  
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 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Moravanech – vystoupení všech žáků školy 

 Mikulášská besídka s nadílkou 

 Vánoční dílny – výroba vánočních ozdob, svícnů 

 Třídní vánoční besídky 

 Den otevřených dveří 

 Divadlo Radost, Bolka Polívky, MdBrno 

 Návštěva dětí z MŠ Moravany 

 Zápis do 1. ročníku 

 Karneval ve ŠD 

 Masopustní průvod ŠD 

 Besídky ŠD (vánoční, jarní, ke dni matek) 

 Matematický klokan 

 Logická olympiáda (školní kolo, krajské kolo) 

 Pythagoriáda (školní a okresní kolo) 

 Matematická olympiáda (školní a okresní kolo) 

 MATESO (školní a městské kolo) 

 Pangea (školní kolo) 

 Velikonoční dílny – tradice, zvyky  

 Letní škola v přírodě v rekreačním středisku Milovy 

 Slavnostní zakončení školního roku – ocenění nejlepších žáků školy 

 Turnaj ve vybíjené – Ořechov 

 Spaní ve škole – 5. ročník 

 Sběr starého papíru 

 Sběr pomerančové kůry 

 Den Země  

 Recitační soutěž (školní a okresní kolo) 

 Zimní škola v přírodě v Čenkovicích 

 Vlastivědný výlet do Jaroměřic 

 Atletický trojboj 

 Florbal – turnaj základních škol 

 Fotbal – Mc Donald´s Cup 

 Vlastivědný výlet Brno 

 Ukliďme Česko 

 Projektový den – pečení 

 English train competition 

 Planetárium 

 SVČ Linka 

 SAKO – exkurze 

 DPMB, Anthropos – exkurze 

 Testování Mensa 

 Sbírka hraček pro onkologii  

 Sbírka Život dětem 

 Přednáška o Číně 

 Tříkrálová sbírka 

 Projektové vyučování – týden zdravého srdce 

 Pískování v ŠD 

 Přednáška o kardiologii 

 Přednáška starostky Obce Moravany 

 Preventivní programy s psychologem 

 Přednáška o myslivosti 
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 Krajský přebor v lyžování 

 Výtvarná soutěž – požární ochrana očima dětí 

 Výtvarná soutěž – ZŠ Labská 

 Exkurze do Moravského krasu 

 Cirkus Legato 

 Exkurze Ranč Kostelany 

 Brněnská přehrada – výukový program Pomoc, topím se 

 drumbeny 

 

 

 

Akce školy probíhající průběžně po celý školní rok 

 

 Ovoce do škol 

 Školní mléko 

 Recyklohraní 

 prevence drog, šikany 

 první pomoc 

 ochrana člověka za mimořádných událostí 

 dopravní výchova 

 podpora zdravého způsobu života 

 

 

 

Projekty EU 

 

 Projekt ZŠ Moravany II - reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009036, který je 

spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na rozvoj základní školy 

prostřednictvím personální podpory - školního asistenta, projektové dny ve škole a mimo 

školu a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje matematické 

gramotnosti žáků v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - Šablony pro MŠ  a ZŠ II - zahájeno 1. 9. 2018 

   

 Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů, reg. č. proj.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000507 financovaná ESF a státním rozpočtem ČR v rámci 

OP VVV - zahájeno 1. 9. 2017 

 

 Projekt Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, reg. č. proj.: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513 financovaná ESF a státním rozpočtem ČR v rámci 

OP VVV - zahájeno 1. 9. 2018 
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků 

Vědecké pokusy 1 

Keramika 4 

Sborový zpěv 1 

Náboženství 2 

Angličtina 3 

Matematika logicky 2 

Roztleskávačky 1 

Šachy 2 

 

V rámci organizace školní družiny má každé oddělení zařazeno jednou týdně kroužek tvoření a 

sportování. 

 

 

Část VI. 

Zhodnocení a závěr 

 

Ve školním roce 2018/2019 se škole dařilo plnit cíle a úkoly, které si stanovila ve své 

dlouhodobé koncepci. Zlepšovaly se i materiálně – technické podmínky školy tak, aby 

umožňovaly realizovat zvolený vzdělávací program. Ve všech ročnících se učí podle vlastního 

školního vzdělávacího programu. Na vzdělávacím programu školy se snažíme stále pracovat, 

ověřovat nové postupy a metody a ty pak následně do programu zapracovat. Školní vzdělávací 

program je chápán jako živý a neustále se měnící materiál. 

Ve školním roce 2018/2019 byla provedena modernizace počítačového vybavení školy.  

Hlavní záměry pro příští školní rok nadále vyplývají ze základní koncepce školy. 

 

O co usilujeme? 

 Dosáhnout co nejkvalitnějších výsledků vzdělávání odpovídajících individuálním 

možnostem žáků 

 Využívat moderních metod práce - činnostní učení, projektové vyučování, práce ve 

skupinách, práce na počítači, práce na interaktivní tabuli 

 Individuálně přistupovat k žákům, každý je jedinečný, každý by měl poznat pocit radosti 

a úspěchu 

 Vztahy mezi žáky a učiteli stavět na vzájemné důvěře, otevřenosti, ohleduplnosti a 

respektu 

 Vytvořit bezpečné prostředí bez zbytečného stresu a napětí, aby žáci byli ve škole 

spokojeni 

 Maximálně podporovat a rozvíjet mimoškolní činnost 

 Intenzívně spolupracovat s rodiči, zřizovatelem, radou školy, ZUŠ Židlochovice, 

MŠ Moravany 
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Jaký je náš cíl? 

Přátelská škola se spokojenými žáky i zaměstnanci.  

 

 

 

 

V Moravanech dne 13. 9. 2019              Mgr. Markéta Jedličková 

            ředitelka školy  

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla schválena školskou radou dne 18. 9. 2019.  

 

 


