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Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky ze dne 10. července 2009, kterou se 
mění vyhláška č. 15/2005 Sb – náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv      
školy. 
 
 
 
a) Základní údaje o škole 
 
Název školy:                                Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří  
 
Adresa školy:                               Svatá Maří 2, 385 01 Vimperk 
 
Ředitelka:                                     Mgr. Renata Gaudníková 
 
Telefon:                                        601 169 650 
 
E-mailová adresa:                        zs.svata.mari@seznam.cz 
 
REDIZO:                                      650043235 
 
IČO:                                             70979537 
 
Zřizovatel:                                   Obec Svatá Maří 
 
Adresa zřizovatele:                     Svatá Maří 34, 385 01 Vimperk 
 
Starosta:                                     Pavel Mráz 
 
Kontakty:                                    388 415 622 
                                                   obec.svatamari@seznam.cz 
 
 
 
Zřizovací listina ze dne 13.9.2002 zřizuje školu jako příspěvkovou organizaci 
s platností od 1.1.2003 a v plném rozsahu tak nahrazuje zřizovací listinu ze dne 
15.6.2001. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zařadilo školu do sítě škol, 
předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1.1.2003 s názvem 
Základní škola Svatá Maří, okres Prachatice a s identifikátorem zařízení 
605 043 235. 
S účinností od 31.1.2006 došlo podle Dodatku č.1 ke zřizovací listině (dodatek 
z 9.12.2005) ke změně názvu školy z původního Základní škola Svatá Maří, okres 
Prachatice na Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. 
 
 
Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem a sdružuje tyto součásti: 

• mateřská škola 
• základní škola 
• školní družina 
• školní jídelna 



Ustanovení školské rady 
 
Podle par. 167, odst. 2  zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání byla zřizovatelem dne 11.2.2005 zřízena 
školská rada. 
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29.4.2005 volební řád školské rady. Volby do 
školské rady se konají každé 3 roky. 
Volby členů do první školské rady proběhly ve dnech 21. a 23.6.2005. 
Složení školské rady: 
Alešová Jana – zástupce obce 
Hradecká Jindřiška, Mgr. – zástupce školy (předsedkyně) 
Neužilová Edita – zástupce rodičů 
 
V červnu 2008 proběhly nové volby členů školské rady pro školní roky 2008/09 až 
2010/11. 
Složení školské rady pro toto období: 
Alešová Jana – zástupce obce 
Hradecká Jindřiška, Mgr.  – zástupce školy (předsedkyně) 
Roučová Miloslava – zástupce rodičů 
 
V září 2011 proběhly volby členů školské rady pro období školních roků 2011/12 až 
2013/14. 
Složení školské rady pro toto období: 
Alešová Jana – zástupce obce 
Hradecká Jindřiška, Mgr. – zástupce školy (předsedkyně) 
Mistrová Magdalena – zástupce rodičů 
 
V říjnu 2014 se konaly volby členů školské rady pro období školních roků 2014/15 až 
2016/17. 
Složení školské rady pro toto období: 
Alešová Jana – zástupce obce 
Hradecká Jindřiška, Mgr. – zástupce školy (předseda) 
Furstová Monika – zástupce rodičů 
 
V říjnu 2018 se konaly volby členů školské rady pro období školních roků 2017/18 až 
2019/20 
Složení školské rady pro toto období: 
Alešová Jana – zástupce obce 
Hradecká Jindřiška, Mgr. – zástupce školy (předseda) 
Furstová Monika – zástupce rodičů 
 
Činnost školské rady 
 
Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně. Schvaluje výroční zprávu o činnosti 
školy, školní řád, jeho dodatky, pravidla pro hodnocení výsledků žáků, podává 
podněty ředitelce školy. Ředitelka školy se na základě pozvání předsedkyně školské 
rady zúčastňuje jejího jednání téměř vždy.  
Na základě ujednání na zasedání ŠR jedná ředitelka školy se starostou obce.  
 
 



 
 
Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří je dvoutřídní základní škola s 1. až 5. 
postupným ročníkem a 1 třídou mateřské školy. (Činnost školní družiny probíhá 
převážně ve třídě mateřské školy.) Základní i mateřská škola sídlí v jedné budově ve 
Svaté Maří č.2. Školní jídelna je umístěna v Domě s pečovatelskou službou ve Svaté 
Maří 34. 
Budova školy je stará. V roce 1995 byla přistavěna jedna školní třída a v roce 2002 
počítačová učebna.  
V roce 2007 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení. Umývárna 
byla nově obložena barevnými kachlíky, vybavena novými umyvadly, bateriemi a 
bojlerem. 
V letech 2008 a 2009 bylo postupně pořízeno nové vybavení školní zahrady – 
houpačky, velké pískoviště a dřevěný altán pro děti. 
V roce 2010 došlo k výměně oken (a vstupních dveří) v celé budově školy. Zároveň 
byla zrekonstruována počítačová učebna. 
V roce 2011 byl pořízen nový kotel na tuhá paliva a do třídy mateřské školy byly 
zakoupeny nové židle a sedací pytle. Dále byly vyměněny dveře do půdního prostoru 
a byl upraven prostor šatny zaměstnanců. 
V roce 2013 došlo k zateplení stropu a výměně osvětlení ve školní učebně 1. Díky 
položení OSB desek nad učebnou může být využívána tato část půdy jako sklad 
objektu. Dále bylo opraveno celé komínové těleso a vyměněna část střešní krytiny 
v jeho těsném okolí. 
V roce 2013 došlo k zateplení stropu a výměně osvětlení ve třídě mateřské školy. 
Nové osvětlení bylo instalováno také ve školní třídě 2.  
V roce 2015 byla opravena fasáda školní budovy. Třída mateřské školy byla 
vybavena novým nábytkem a kobercem a na školní zahradu byla pořízena nové 
herní sestava. 
V roce 2016 byly obě školní třídy vybaveny novým nábytkem a druhá školní třída 
získala novou podlahu a nové lino. 
V roce 2017 byly vyměněny dveře do tříd, bylo předělané topení na dětských 
toaletách a na školní zahradu byly zbudované nové schody. 
V roce 2018 prošla rekonstrukcí kuchyňka a jídelna MŠ. V těchto prostorech byly 
osazeny nové dveře, byla zbudovaná nová podlaha a položeno nové lino. Kuchyňka 
byla zvětšena na úkor bývalého malého kabinetu učebnic a byla pořízena nová 
kuchyňská linka a úložní skříně na učební pomůcky. 
V současné době se škola potýká s nedostatkem prostoru pro pracovníky školy, 
chybí jim jakékoliv zázemí. 
 
 
b) Přehled oborů vzdělávání  
 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – č.j.: švp 2007/1  
 
 
c) Personální zajištění provozu školy 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
 
 



ZŠ: 
Mgr. Gaudníková Renata, ředitelka, tř. učitelka I.třídy 
Mgr. Hradecká Jindřiška, tř. učitelka II.třídy 
Mgr. Hrunková Lenka, učitelka 
 
MŠ: 
Bc. Jaroslava Bednářová Hopová, vedoucí učitelka MŠ a vychovatelka ŠD  
Mgr. Jana Tůmová, učitelka MŠ a vychovatelka ŠD 
Mgr. Dana Nedvědová, učitelka MŠ 
 
Provozní pracovníci: 
 
Matoušková Pavlína, školnice, kuchařka 
Miroslava Ciprová, vedoucí ŠJ  
Jandová Helena, kuchařka 
 
Vedení účetnictví školy: 
 
Ing. Šípková Iva, zpracování mezd 
Becková Marcela, účetní 
 
Stav pedagogických pracovníků školy a též provozních zaměstnanců odpovídá 
potřebám školy.  
 
 
 
d) Přijímací řízení 
 
Zápis dětí do 1.ročníku proběhl 20.4.2018 v budově školy. Do 1. ročníku pro školní 
rok 2018/19 bylo zapsáno celkem 8 dětí. Rodiče 2 dětí požádali o odklad povinné 
školní docházky o jeden rok, takže do 1. ročníku ve školním roce 2018/19 nastoupilo 
6 žáků.    
 
 
e) Výchovně vzdělávací činnost 
 
Škola poskytuje základní vzdělání. Není úzce zaměřena, vytváří dobré studijní 
podmínky pro všechny žáky. Zvláštní péče je věnována žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žákům talentovaným.  
 
Počet tříd:               2 
Počet ročníků:        5 
Počet žáků:           28    -   z toho:     1. ročník                7 žáků 
                                                          2. ročník                7 žáci 
                                                          3. ročník                3 žáků 
                                                          4. ročník                5 žáků 
                                                          5. ročník                6 žáků 
 
I.třídu navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, TU byla Renata Gaudníková.  



II. třídu navštěvovali žáci 3., 4. a 5. ročníku, TU byla Jindřiška Hradecká.  
Průměrný počet žáků v jedné třídě byl 14. 
 
Prospělo žáků:                       27 
Neprospělo žáků:                    1(žák opakuje 5. ročník ze zdravotních důvodů) 
Prospělo s vyznamenáním    19     
 
Počet zameškaných hodin celkem:         2 903  
z toho omluvených                                  2 903      
           neomluvených                                    0 
 
Průměrný počet zameškaných hodin na 1 žáka:    91,5 
 
Pololetní vysvědčení bylo vydáno 31.1. 2018., závěrečné vysvědčení 29.6. 2018. 
Podzimní prázdniny proběhly ve dnech 26. - 27.10. 2017, vánoční 23.12. 201 - 2.1. 
2018, pololetní 2.2. 2018, jarní 5.3.- 9.3. 2018, velikonoční 29.3.- 2.4. 2018  a hlavní  
1.7. – 31.8. 2018. 
 
 
Vyučování ve školním roce 2017/18 probíhalo podle učebního dokumentu  
ŠVP pro základní vzdělávání – č.j.: švp 2007/1.                  
Cílem vyučovacího procesu na škole je poskytnout žákům kvalitní základy 
všeobecného vzdělání a slušného chování. Usilujeme o to, aby byl každý žák 
schopen samostatně myslet, formulovat svůj názor a zároveň naslouchat svému 
okolí. Každý žák by se měl umět chovat v souladu s obecně uznávanými životními 
hodnotami a pravidly. 
Snažíme se proto vytvářet příkladné mezilidské vztahy mezi učiteli navzájem, mezi 
žáky a učiteli a mezi žáky samými. Vzhledem k menšímu počtu žáků na škole se daří 
pěstovat kladné vztahy mezi žáky jednotlivých ročníků i obou tříd. 
 
Všem žákům se bezplatně poskytují učebnice a některé pracovní sešity. Další 
pracovní sešity hradí žákům rodiče. 
 
Činnost žáků ve škole se řídí Školním řádem, který vydává ředitelka školy a 
schvaluje školská rada. 
 
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo 
souvisejí s výchovou a vzděláváním. Žáci jsou pravidelně poučováni o bezpečnosti 
při práci a ochraně zdraví. V uplynulém školním roce došlo k 1 školnímu úrazu 
(odškodněnému). K úrazu pracovníků školy nedošlo. 
  
Výuka cizímu jazyku: 
Žáci 3. až 5. ročníku se vyučují anglickému jazyku v rozsahu 3 hodiny týdně. 
 
Výuka informačních a komunikačních technologií: 
Škola se zapojila do projektu EU peníze školám a z poskytnutých finančních 
prostředků jsme vybavili počítačovou učebnu. Děti se seznamují se základní 
obsluhou počítače a učí se základům práce s Internetem. K dispozici mají také 
několik výukových programů na český jazyk, anglický jazyk, matematiku a prvouku. 
Počítače využíváme při výuce a v rámci internetových kroužků. 



Žáci 5. ročníku mají předmět Informatika (vzdělávací oblast Informační a 
komunikační technologie) v rozsahu 1 vyučovací hodina týdně. 
Dále byly obě školní třídy z výše uvedené dotace vybaveny interaktivními projektory 
a bílými magnetickými tabulemi. 
Škola má vytvořené vlastní digitální učební materiály na výuku českého jazyka, 
matematiky a přírodovědy. Vytvářely je učitelky školy. 
   
 
Výuka plavání: 
V uplynulém školním roce probíhala v únoru a březnu výuka plavání v Plavecké škole 
v Prachaticích, kam jsme se vrátili po několika letech. S kurzem jsme byli velmi 
spokojeni. 
 
Mezipředmětově je začleňována do výuky protidrogová prevence, dopravní 
výchova, dále environmentální vzdělávání, výchova ke zdravému životnímu 
stylu a prvky ochrany člověka za mimořádných situací. 
Nadále se věnujeme třídění odpadu. Na chodbě školy jsou umístěny kontejnery na 
plast a papír. Žáci tak mohou sami třídit obaly od svačin a nápojů. Naším cílem je 
zajistit výchovu v oblasti správného nakládání s odpady. Důležitým faktorem je také 
přenos informací od dětí k rodičům a objasnění významu třídění. Žáci navštívili 
skládku komunálního odpadu v Pravětíně a třídírnu odpadu JIHOSEPAR ve 
Vimperku. 
 
V rámci předmětů český jazyk a matematika probíhají v jednotlivých ročnících 
celoroční soutěže. V prvním ročníku je to Krtečkova soutěž prvňáků a ve druhém 
jazyková soutěž Putování se sluníčkem. Na konci školního roku jsou žáci odměněni 
diplomy, plyšovými krtky a sluníčky. Ve třetím až pátém ročníku probíhají 
Matematické štafety. 
V jednotlivých ročnících probíhají tematické projekty – např. Vánoce, Velikonoce, 
Masopust – tradice v obci, Zdravé zuby, Čím budu apod. 
 
Na škole pracovaly dva internetové kroužky v rozsahu 1 hodina týdně a kroužek 
náboženství v rozsahu 1 hodina týdně. 
 
Dále několik  žáků navštěvovalo kroužek mladých hasičů, který vedli pan Ladislav 
Stejskal a pan Jiří Smola z Hasičského záchranného sboru Svatá Maří. Malí hasiči 
mají ve škole vlastní nástěnku a výstavku pohárů z různých hasičských soutěží. 
 
V rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně probíhala také výuka doučování. Vyučovala ji 
paní učitelka Hradecká a doučovala 4 žáky na základě doporučení pedagogicko 
psychologické poradny (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami).   
 
 
Během školního roku byly pro žáky organizovány akce související s výchovně 
vzdělávací činností, výukové programy, exkurze, výlety, návštěvy filmových a 
divadelních představení. 
 
 
 
 



Výukové programy, exkurze a besedy: 
 

• Exkurze – skládka odpadu Pravětín a třídírna odpadu Jihosepar Vimperk 
(10.10.2017) 

• Dravci – výukový program (1.3.2018) 
• Písničková vymyslivna – hudební výukový program Karla Daňhela (13.3.2018) 
• Ukliďme společně Česko – ve spolupráci s OÚ Svatá Maří (duben 2018) 
• Den Země – areál Vodník ve Vimperku (24.4.2018) 
• První pomoc + praktické ukázky – Mgr. Kuncová (30.4.2018) 
• Zdraví dětem – výukový program (25.5.2018) 
• Malý cyklista – Autoškola Vimperk (14.5.2018) 
• Vztahy mezi lidmi, šikana – beseda – ACET Praha, p. Zdeněk Neužil 

(8.2.2018)  
• Beseda o knihách – obecní knihovna ve Svaté Maří (20.3.2018) 
• Mé tělo – můj hrad – tradiční školní beseda o zdraví a zdravém životním stylu 

(12.4.2018) 
• Sportovní den – program ve sportovním areálu ve Svaté Maří (20.6.2018) 

 
 
Filmová a divadelní představení, výstavy:       
 

• Hrnečku, vař! – divadlo Zvoneček (31.10.2017) 
• Pohádka O princezně na hrášku – divadlo Pohoda (22.11.2017) 
• Vystoupení klauna Huga (17.4.2018) 
• Sférické kino „Začarovaný korálový útes“ 
• Pohádka O pejskovi a kočičce – ZOO Ohrada (7.6.2018) 
• Pohádky z klobouku – divadlo Kolem (18.6.2018)  
• Prázdninová pohádka – divadlo Zvoneček (19.6.2018) 

 
 

 
 
Soutěže:  
V minulém školním roce jsme se opět zúčastnili několika pěveckých, výtvarných a 
sportovních soutěží. 
Celkem 14 žáků se zúčastnilo školního kola pěvecké soutěže Šumavský zvonek. 
Vítězové školního kola postoupili do okrskového kola ve Vimperku. Zde se v kategorii 
1. – 3. ročník umístily na 1. místě Ráchel Hrdličková a Emma Hanzalová a  
v kategorii 4. a 5. ročník také na 1. místě Rozárka Fürstová. 
Několik pěkných výtvarných prací jsme zaslali do soutěže Požární ochrana očima 
dětí, kterou vyhlašuje každoročně Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, 
územní odbor Prachatice. I letos jsme byli v této soutěži velmi úspěšní. 
V okresním kole se v kategorii ZŠ 1(1. a 2. roč.) umístil na 3. místě Matyáš Hradský.     
V kategorii ZŠ 2 (3. až 5. roč.) se na 2. místě umístil Jakub Štindl a na 3. místě 
Karel Honek.  
Jakub Štindl postoupil ještě do krajského kola!  Zde obsadil ve své kategorii 2. 
místo. Ve červnu 2018 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků této soutěže na 
požární stanici HZS ve Vimperku, kam byly děti pozvané i se svými rodiči. 
 



Dále se družstvo našich žáků ve složení  Nikola Štefková, Eliška Častová, Lucie 
Matějková, Vít Neužil a Karel Honek zúčastnilo soutěže Mladý záchranář v akci, 
kterou pořádaly ve spolupráci dvě organizace – HZS Jihočeského kraje a Krajské 
ředitelství policie Jihočeského kraje. Naše družstvo se v této soutěži umístilo na 
3.místě ve své kategorii, což považujeme velký úspěch. 
 
                      
Další akce: 

 
• Plavání – Plavecká škola Prachatice 
• Rozsvícení vánočního stromu v obci – vystoupení žáků (3.12.2017) 
• Projekt Vánoce (prosinec  2017)  
• Mikulášská besídka (5.12. 2017)      
• Vánoční besídka (22.12.2017) 
• Projekt Masopust – tradice obce (únor 2018) 
• Návštěva knihovny v obci (20.3.2018) 
• Výroba dárků k zápisu dětí do 1. ročníku (březen, duben 2018) 
• Projekt Velikonoce (březen 2018)  
• Projekt Zdravé zuby (duben 2018) 
• Jarní úklid kolem školy (duben 2018)  
• Setkání důchodců obce – kulturní vystoupení žáků školy (2.6.2018) 
• Turistický pochod na Mářský vrch – Den dětí (31.5.2018) 
• Školní výlet na zámek Hluboká a do ZOO Ohrada (7.6.2018) 
• Sportovní trojboj (20.6.2018) 
• Šipkovaná – sportovní a naučná hra žáků 5. ročníku pro ostatní spolužáky – 

27.6.2018 
• Projekt Ovoce do škol – celoroční 
• Projekt – Mé oblíbené jídlo – ICT projekt  

 
 
 
 
f) Prevence sociálně patologických jevů 
 
Funkci školního metodika prevence sociálně patologických jevů zastává Mgr.Lenka 
Hrunková. Do oblasti prevence jsou však zapojeni všichni zaměstnanci a podílejí se 
na plnění minimálního preventivního programu školy. 
V uplynulém školním roce se na škole nevyskytly žádně významnější problémy 
v oblasti SPJ. Škola je malá, panuje zde spíše rodinné klima. 
V oblasti primární prevence se vzhledem k nízkému věku dětí zaměřujeme 
především na rozvoj vztahu ke zdraví a jeho ochraně a dále na rozvoj příkladných 
mezilidských vztahů. Klademe důraz na rozvoj kladného přístupu dětí ke 
spolužákům, k dospělým, ale i k sobě samým. Snažíme se o rozvoj dovedností, které 
vedou k posilování sebedůvěry a správnému rozhodování. 
Ve škole je umístěna schránka důvěry, kam se mohou děti obracet se svými 
případnými problémy. 
 
V oblasti prevence spolupracujeme s následujícími organizacemi: 
Občanské sdružení ACET, o.s. – lektor pan Zdeněk Neužil 



Phénix Prachatice 
Zdravotní ústav České Budějovice 
Zdravotní záchranná služba Jihočeského kraje, pracoviště Vimperk 
Hasičský záchranný sbor Svatá Maří, Vimperk, Prachatice 
Městské kulturní středisko Vimperk 
Pedagogicko psychologická poradna Prachatice 
Policie České republiky, pracoviště Vimperk 
Policie České republiky, pracoviště Prachatice 
DDM Vimperk 
ZUŠ Vimperk 
Obecní knihovna Svatá Maří 
Muzeum České loutky a cirkusu Prachatice 
Skládka odpadů Pravětín a třídírna odpadu Jihosepar Vimperk 
 
 
g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Mgr. R. Gaudníková 

• Novely právních předpisů (1/2018) 
 

 
 Mgr. J. Hradecká 

• Reedukace specifických vývojových poruch učení (20.10.- 8.12.2017) 
 
 

h) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Spolupráce školy s obcí je dobrá. Starosta obce se zajímá o problematiku školy a 
podle možností vyhovuje jejím požadavkům. Pravidelně navštěvuje žáky základní i 
mateřské školy na začátku i na konci školního roku, dále příležitostně při různých 
akcích. 
Žáci školy i děti mateřské školky připravují kulturní pásmo pro důchodce a vystupují 
s ním každoročně na setkání důchodců v domě s pečovatelskou službou ve Svaté 
Maří. Vystupují také na vítání občánků obce a na rozsvícení vánočního stromu 
v obci. 
 
Dále děti již několik let vystavují své výtvarné práce v galerii U draka, která je 
umístěna v prostorech obecního úřadu. 
V jarních měsících se děti podílejí na úklidu okolí školy a obecního úřadu a letos se 
ve spolupráce s obcí zapojily do akce Ukliďme společně Česko. 
 
Již několik let dobře spolupracujeme s místní knihovnou. Pan knihovník dochází za 
dětmi i do školy a nabízí jim nové tituly, které nakupuje nebo vypůjčuje v jiných  
knihovnách. V rámci hodin českého jazyka navštěvujeme besedy o knihách, 
zúčastňujeme se také různých pokusů o rekord ve čtení, které pořádá agentura 
Dobrý den Pelhřimov a my při nich spolupracujeme právě s místní knihovnou. 
 
Spolupráce s rodiči je dobrá. Informace o prospěchu a chování žáků jsou rodičům 
pravidelně sdělovány na dnech otevřených dveří, které se konají čtvrtletně, 



a dále podle potřeby. Aktuální informace jsou rodičům sdělovány písemně ředitelkou 
školy. 
 
 
Spolupracujeme také s vimperskými základními školami, kam přestupují naši žáci do 
šestého postupného ročníku. Naši bývalí žáci zde dosahují dobrých výsledků a bez 
problémů se začleňují do nových třídních kolektivů. Žáci, kteří přestupují na osmileté 
gymnázium ve Vimperku, dosahují také dobrých studijních výsledků. 
 
 
 
i) Inspekční činnost ČŠI na škole     
 
V uplynulém školním roce neprovedla ČŠI na naší škole žádnou inspekční činnost.      
 
 
j) Základní údaje o hospodaření školy     
 
Viz. přílohy: 
 

• Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
• Roční výkaz vybraných vládních institucí 
• Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu podle § 6 odst.1 vyhlášky     

č. 52/2008 Sb. 
• Čerpání ONIV v roce 2017 
• Čerpání rozpočtu FKSP za rok 2017 

 
 
k) Rozvojové a mezinárodní programy 
 
Škola se v uplynulém školním roce nezapojila do žádného rozvojového ani 
mezinárodního programu. 
 
 
l) Zapojení školy do DV v celoživotního učení 
 
Škola se v uplynulém školním roce nezapojila do DV v rámci celoživotního učení. 
 
 
m) Projekty financované z cizích zdrojů 
 
Škola se v minulých letech zapojila do projektu „EU peníze školám“. V uplynulém 
školním roce se zúčastnila pouze projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. 
 
 
 
 
 



n) Spolupráce s odborovými organizacemi 
  
Škola spolupracuje s OROS Prachatice; vlastní odborovou organizaci nemá. 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Svaté Maří 12.10.2018                                              Mgr. Renata Gaudníková 
                                                                                           ředitelka školy 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017 – 2018 byla schválena 
školskou radou dne 31.10.2018. 
 
 


