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Část I.
Základní charakteristika školy

Název organizace:
Adresa:
Identifikátor zařízení:
Právní forma:
IČO:
Zřizovatel školy:
Ředitel školy:
Telefon:
Datová schránka:
e-mail:

sdružuje:

Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace
Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55
600 112 438
příspěvková organizace
70872015
Městys Moravská Nová Ves
Mgr. Hana Grossmannová
519 342 205
cmampy2
zsmnves@seznam.cz

základní škola
školní družina
školní klub

kapacita 397
kapacita 100
kapacita 90

IZO: 102255466
IZO: 118400274
IZO: 118401084

a) úplná škola
Školní rok
2020/2021

Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

1. stupeň

9

5

157

17,4

2. stupeň

5

4

117

23,4

Celkem

14

9

274

19,6

Průměrný počet žáků na třídu

b) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 33
c) Rada školy zřízena je dle §17a, odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění.
d) Školní vzdělávací program:
Název zvoleného
vzdělávacího programu
Škola pro život
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Číslo jednací

V ročníku

ZSMNV 228/2017

1.- 9.

e) Učební plán pro 1. stupeň:
1. stupeň
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková
komunikace

Předmět
Český jazyk a literatura

Dotace 1. stupeň
1.
2.
3.
4.
5.
ročník ročník ročník ročník ročník
7+2
7+3
7+2
6+1
6+1
33+9

Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika

Matematika a její
aplikace
Informační a komunikační Informační a komunikační
technologie
technologie
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Prvouka
Vlastivěda
Umění a kultura
Hudební výchova

4

2

4+1

2

3

3

3

9

4+1

4+1

4+1

20+4

1

1

2

2
1+1
1

4
6+1
2+2
5

2+1

1

1

1

1+1
1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

Nepovinné předměty

Náboženství

1

1

1

1

1

20

22

25

25

26

Celkem hodin

102+16

f) Učební plán pro 2. stupeň:
Vzdělávací oblast

Předmět

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura
Anglický jazyk

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
4+1
4+1
4+1
3+2
3

Německý jazyk

15+5

3

3

3

12

2

2

2

6

4+1

4+1

3+2

15+5

Matematika a její aplikace

Matematika

Informační a komunikační
technologie

Informační a komunikační
technologie

1

Člověk a společnost

Dějepis
Výchova k občanství

2
1

2
1

2

2
1

8
3

Člověk a příroda

Fyzika

1

2

2

1+1

6+1

4

4+1

Dotace 2.
stupeň

1

Vzdělávací oblast

2. stupeň
6.
7.
8.
9.
ročník ročník ročník ročník
2
1+1

Předmět
Chemie

Dotace 2.
stupeň
3+1

Přírodopis

2

2

1+1

1

6+1

Zeměpis

2

2

1+1

1

6+1

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

2

1

1

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

1

2

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1+1

1

1

3+1

Nepovinné předměty

Náboženství

1

1

1

0+1

0+1

0+1

0+3

30

31

31

104+18

Umění a kultura

Člověk a zdraví

1

Volitelné předměty
 Výpočetní technika
 Konverzace v anglickém jazyce
 Seminář z českého jazyka
 Seminář z matematiky
 Sportovní příprava
 Mediální výchova
 Míčové hry
Celkem hodin

30

g) Školní družina
ŠD

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

počet vychovatelů ŠD

Celkem

3

69

Fyzicky 3
Přepočteno 2,5

Třída
1.
2.
3.
4.
5.
celkem

Počet dětí
29
17
20
3
69

Činnost by vycházela ze ŠVP a celoročního plánu práce, avšak 14. 10. byla vládním nařízením
uzavřena. Od 16. 10. byla zřízena školní skupina (pro děti rodičů integrovaných složek), do
které docházelo 9 dětí z Moravské Nové Vsi a Hrušek.
18. 11. se do ŠD vrátily děti z 1. a 2. třídy na konci listopadu pak i 3. třída. Po vánočních
svátcích se v důsledku zhoršení epidemiologické situace sešli jen prvňáci a druháci.
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Od 1. března se ŠD znovu uzavřela. Tuto dobu využila ŠD pro výmalbu a vybavení novým
kobercem a nábytkem. Další školní skupina fungovala od 10. 3. i v době rotační výuky, která
následovala od 12. 4. do 17. 5. Potom činnost měla běžný provoz. Hodně času jsme pobývali
venku, na vycházkách, lanovém či sokolském hřišti, ale převážně na našem školním dvorku, kde
jsme hráli různé pohybové závodivé a míčové hry. I když zde nemáme žádné průlezky, dokázaly
děti ke svým hrám prostor využít. V učebně v přírodě jsme pak mohli posvačit a odpočinout si.
Ivana Salajková, ved. ŠD
h) Školní klub
Činnosti školního klubu nebyly vzhledem k distanční výuce a vyhlášeným opatřením žádné.
Kroužek modelářů zahájil činnost jako první již v září, svoji činnost musel ukončit 14. 10., další
kroužky také nebyly vzhledem k mimořádným opatřením možné realizovat.

Část II.
Údaje o pracovnících školy

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet učitelů
20
Z toho odborně kvalifikovaných
19
dle zák. č. 563/2004 Sb.

95 %

2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2020/21 nastoupili na školu: 2 (Mgr.
Lenka Domesová, Mgr. Tomáš Macák)
3. Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 6 / 5,3 úvazku
4. Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk
Do 35 let
35-50 let
Nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem

Muži
0
1
2
3

Ženy
0
7
9
1
17

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Budišová Jana
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Sendvičová generace
Doplňkové materiály do výuky AJ
Psychická nepohoda ve školách online

Ped. sbor
Petrjanošová Soňa
Jančálková Miroslava
Konečná Jitka

Pedagogický sbor
Grossmannová Hana

Tučková Markéta
Bušková Vanda
Grossmannová Hana
Budišová Jana
Petrjanošová Soňa
Hromková Iva
Jančálková Miroslava

Práce s chybou v procesu učení
Formativní hodnocení
ICT vzdělávání Teams v online vzdělávání
Hodnocení a sebehodnocení
Financování ped. intervence
Hejného metoda
Studium koordinátor ŠVP
Gradované úlohy v matematice
Krajský workshop ICT
Matematika online: využití MS Teams a MS Forms
Jak jednoduše na online únikovky
Matematika online: využití MS Teams a MS Forms
Nápady do hodiny finanční matematiky na základní škole
ICT vzdělávání Teams v online vzdělávání
Seminář online pro správce MS Teams
Tipy pro výuku online SYPO
Seminář kontrola ČŠI
Metodické poradenství ředitelů
Právní předpisy – novinky ve školství
Učíme se slovíčka
Komiks ve výuce
Právo a dokumentace v době dist. výuky online
Práce se žákem autistického spektra
Práce se žákem autistického spektra

6. Romský asistent ve škole nepracoval.
7. Pedagogický sbor:
ŘŠ:
Mgr. Hana Grossmannová
ZŘŠ a VP: Mgr. Soňa Petrjanošová
1. A
1. B
2. tř.
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. tř.
7. A
7. B
8. tř.
9. tř.
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Mgr. Jana Komosná
Mgr. Pavla Úlehlová
Mgr. Vlastimila Matúšková
Mgr. Ivana Šestáková
Mgr. Miroslava Jančálková
Mgr. Tomáš Macák
Mgr. Lenka Domesová
Eva Černá
Mgr. Jana Budišová
Mgr. Karla Ambrožová
Mgr. Vanda Bušková
Mgr. Jana Kmentová
Mgr. Jana Tichá
Mgr. Vítězslav Navrátil

Netřídní učitelé:
Mgr. Jitka Konečná
Mgr. Magda Vališová
Mgr. Markéta Tučková
Mgr. Pavel Šrámek
Asistentky pedagoga: Bc. Iva Hromková, Mgr. Hana Nováková,
Martina Polachová Dis.
Vychovatelky ŠD: Ivana Salajková
Lenka Helešicová
Bc. Iva Hromková

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. st.
6.
7.
6.
8.
9.
Celkem za II. st.
Celkem za školu

33
18
37
30
39
157
26
39
26
26
117
274

Prospěl s
Neprospěl
vyznamenáním
32
0
16
1
35
0
30
0
9
0
122
1
9
0
12
0
6
1
11
0
38
1
160
2

2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
1

% z počtu všech žáků školy
0,3
0,3

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2020/21: 54
průměr na jednoho žáka: 0,2
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.27/2016 Sb.): 0
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5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
a) na víceletá gymnázia přijato:
z pátého ročníku
gymnázia zřiz. krajem
soukromá gymnázia
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku

4
0
0

0
0
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,
z devátých ročníků přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní průmyslové
ostatní
Střední
celkem
akademie
školy
školy
střední školy
odborné
učiliště
3

12

c) na soukromé školy přijato:
gymnázia
obchodní
zdravotní
akademie
školy
0

0

průmyslové
ostatní
školy
střední školy

0

0

1

11

26

střední
odborné
učiliště
0

celkem

1

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:
Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
v devátém ročníku
v nižším ročníku
26
1

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI:
-

na naší škole v tomto roce neproběhla inspekce ani šetření ČŠI

Část V.
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, k
 rozhodnutí o zařazení do ZŠ
 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu
vzdělávání
9

Počet
6
0
42
3
39

Počet odvolání
0
0
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022 : 39
Individuální integrace
Typ
Autismus
SPU
Celkem

Ročník
5 . A, 8. tř., 9. tř.
-

Počet žáků
4
4

V 5. A byla asistentkou k žákyni s logopedickou vadou a žákovi s LMP Bc. Iva Hromková,
asistentkou v 8. třídě k žákovi s poruchou učení Mgr. Hana Nováková v 9. tř. byla asistentkou
k žákovi s SPU Martina Polachová DiS.

Část VI.
Další údaje o škole
Vybavení ICT - pracovní stanice
Počet
Počet žáků
Počet pedagogických pracovníků
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových
učebnách, pracovnách, kmenových třídách apod.
Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání
Počet pracovních stanic celkem

skutečnost
274
25
25
18
25
68

Prezentační a grafická technika
Technika
Datový projektor
Interaktivní tabule
Tiskárny
Kopírovací stroj

Skutečnost
18
18
8
7

Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence)
programové vybavení
Operační systém
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Skutečnost
Win10

Programy odborného zaměření

Výukové - Nová škola, Fraus, Umimeto,
Škola online – evidence, programy určené
pro poruchy učení – Dyscom, Speedmat

Škola má novou počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni v přístavbě.
Učebna je vybavena počítačovou sítí s 24 pracovními stanicemi, síťovou A3 barevnou laserovou
tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet, celá škola je
připojena optickým vedením k vysokorychlostnímu internetu a pokryta wifi – obě budovy.
Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i ve výuce ostatních předmětů, při zpracování
a podpoře jednotlivých školních akcí, proběhlo také testování žáků online.
Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace systémem
dmSoftware, který je nyní pod cloudovou aplikací systému Škola online. Umožňuje uživatelům
přístup odkudkoliv. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu
vlastních výukových materiálů. Pedagogové tak mohli v době uzavření škol realizovat distanční
způsob výuky. Zároveň došlo k navýšení prostoru uložiště výukových materiálů a úkolů ve
využívaném systému skolaonline.cz. K online výuce byl využíván MS Teams.
Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, obsahují hlavně informace o
aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků, bohatá je fotogalerie ze školních
akcí. Ve všech třídách 1. a 2. stupně jsou k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou
zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce.
V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná výuka
se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Byly zakoupeny robotické
pomůcky k výuce programování OZOBOTI.
Metodické sdružení I. stupně ZŠ
Školní rok 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září 2020. V letošním školním roce nastoupilo 33
prvňáčků do dvou tříd. Na 1. stupni tedy máme 9 tříd se 158 žáky: 1. A - 17 žáků, 1. B – 16
žáků, 2. tř. – 18 žáků, 3.A– 18 žáků, 3.B – 19 žáků, 4.A – - 15 žáků , 4.B - 15 žáků, 5.A – 21 žáků,
5.B – 19 žáků
Personální obsazení:
1. A - Mgr. Jana Komosná
1. B - Mgr. Pavla Úlehlová
2. tř. - Mgr. Vlastimila Matúšková
3. A - Mgr. Miroslava Jančálková
3. B - Mgr. Ivana Šestáková
4. A - Mgr. Lenka Domesová
4. B - Mgr. Tomáš Macák
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5. A - Eva Cetkovská/Černá
5. B - Mgr. Jana Budišová
Vychovatelky ŠD: Ivana Salajková, Lenka Helešicová
Asistentky pedagoga: Lenka Helešicová, Bc. Iva Hromková
Činnost 1. stupně se zaměřuje na vzdělávání žáků dle platných učebních osnov, ale žáci i učitelé
se zapojují do dalších kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných v rámci okresu
nebo kraje a do různých mimoškolních aktivit.
Vzhledem k epidemiologické situaci a nejasným pravidlům pro činnost zájmových kroužků se je
nedařilo uskutečnit.
Svou činnost zahájil sportovní kroužek atletiky vedený p. uč. Šrámkem, jehož aktivity mohou
probíhat venku a nejsou vázány pouze na vnitřní prostory.
Z dalších akcí 1. stupně se do uzavření škol a přechodu na distanční výuku podařilo uspořádat
pouze přespolní běh „ O pohár ředitelky školy“.
Od 14. 10. jsme přešli na distanční výuku.
30. 11. jsme se vrátili k prezenční výuce, ale ta byla opět ohrožena onemocněním části
učitelského sboru.
Po vánočních prázdninách se do škol vrátili jenom žáci 1. a 2. ročníku, ostatní přešli opět na
distanční výuku. Po jarních prázdninách od 1. 3. 2021 přešli na distanční výuku opět všechny
ročníky.
Od 12. 4. 2021 jsme přešli do režimu rotační výuky. K prezenční výuce jsme se vrátili 17. 5.
2021.
První stupeň je celoročně zapojen do projektů financovaných EU: Ovoce do škol - 4x měsíčně
dostáváme různé druhy ovoce nebo zeleniny z domácí nebo evropské produkce, zeleninové a
ovocné nápoje.
Mléko do škol – v rámci tohoto projektu žáci zdarma dostávají 1krát týdně neochucené mléko.
Žáci také ochutnávali různé druhy sýrů a jogurtů.
Pro žáky jsme zajistili školní zájezdy s výukovými programy – Planetárium Brno, ZOO Brno, ZOO
Hodonín, KovoZoo, Slovanské hradiště Mikulčice, obora Obelisk.
Slavnostní zakončení školního roku překazilo TORNÁDO, které nám značně poškodilo školní
budovy.
Vysvědčení jsme žákům netradičně předali až 24. 7. 2021 v parku za přítomnosti rodičů.
Mgr. Ivana Šestáková
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Spolupráce ZŠ, MŠ a Rodinného klubu Brouček
Z důvodu hygienických opatření nebyl vypracován žádný pevný plán spolupráce.
Po rozvolnění se v červnu uskutečnila návštěva předškoláků v prvních třídách. Budoucí prvňáčci
si prohlédli školu, navštívili žáky prvního ročníku. Prvňáčci jim předvedli, čemu se naučili a
naopak děti si mohly vyzkoušet, jak se učí prvňáčci ve čtení nebo matematice.
Komise výchov
Komise výchov se vzhledem k situaci sešla v září a červnu. Mezi tímto obdobím jsme se sešli
online.
Září:
koordinace a sjednocení pravidel výchovně – vzdělávacího procesu ve výchovách
práce s časovými a tematickými plány
nastavení pravidel hodnocení
revize materiálního vybavení a případné doplnění dle aktuálního stavu
návrh plánu sportovních, kulturních a společenských aktivit na první pololetí roku
2020/21 s ohledem na současnou epidemiologickou situaci, kdy nebylo zcela jasné, které
soutěže se uskuteční
Prosinec:
vzájemná informovanost o klasifikaci ve výchovách, zejména v tělesné výchově –
Koordinace hodnocení žáků oslabených, nadaných a ostatních se speciálními
vzdělávacími potřebami
Březen:
Koordinace dalšího postupu při online výuce
práce s problémovými žáky, způsob práce a vedení těchto žáků
podklady pro případné doplnění učebních materiálů a pomůcek do výuky na další školní
rok
Červen:
hodnocení účasti žáků na sportovních akcích a účast v soutěžích s ohledem na uzavření
škol a nouzový stav
sjednocení klasifikace žáků ve výchovách s přihlédnutím nejen na výsledky, ale i přístup.
Zohlednit práci v rámci distanční výuky.
podněty pro práci v dalším školním roce
Mgr. Jana Budišová

Hodnocení sportovních aktivit
V měsíci září proběhl běh O pohár ředitelky školy, kterého se zúčastnili žáci 1. – 3. třídy, od 4.
do 9. třídy vybraná družstva.
V rámci hodin tělesné výchovy v září proběhly běhy na 50m a 60m.
V době distanční výuky žákům byly nabídnuty různé sportovní výzvy, motivační video a
záznamové archy na sportovní aktivitu.
Sportovní soutěže vzhledem covidové epidemie neprobíhaly.
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Předmětová komise přírodovědných předmětů
Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku, zejména časové
rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování projektů,
uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády a soutěže.
Komise pracovala a scházela se podle plánu:
Září 2020
- školní vzdělávací program – plán práce na školní rok 2020 / 2021
- časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů – zapracovat učební plány do
jednotlivých předmětů, mezipředmětové vztahy – projekty
- navrhnout rozvržení laboratorních prací
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní
- projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce.
Od 14. 10. 2020 byla zavedena distanční výuka a většina soutěží probíhala v omezeném
rozsahu.
Listopad 2020
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky
Leden 2021
-pololetní uzavření klasifikace,
-dokončení příkladů na MO – školní kolo
Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:
Matematická olympiáda:
6. třída školní kolo: Anna Juráňová, Michaela Netopilíková
okresní kolo on-line formou: Michaela Netopilíková – 3. místo.

Biologická olympiáda kategorie D (6. - 7. tř ) školní kolo: Anna Salajková, Michaela
Netopilíková
Krajské kolo on-line formou: Anna Salajková
Exkurze a výukové pořady:
Exkurze byla do úpravny vody a čističky odpadních vod. - žáci 8. třídy
Mgr. Karla Ambrožová
Předmětová komise jazyků a společenských věd
Předmětová komise pracovala ve složení: Petrjanošová Soňa, Tichá Jana, Tučková Markéta,
Budišová Jana, Kmentová Jana, Vališová Magda, Bušková Vanda.
Komise se během školního roku sešla 2 x:
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září 2020
- kontrola a doplnění plánu práce na školní rok 2020/2021
- časové rozvržení učiva a kontrola tematických plánů, mezipředmětových vztahů a projektů,
besed, kulturních akcí, výchovných koncertů a exkurzí
- navržení počtu a časového rozvržení kontrolních prací, diktátů, testů, ověřování znalostí a metod
ověřování, zkoušení…
- individuální plány a individuální přístupy k žákům s SPU, vypracovávání podpor
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce, čtenářské dílny
- sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů,…
- nabídky na další vzdělávání a školení pedagogických pracovníků
- podzimní testování žáků 9. tř.
- kontrola sešitů min. 1x za měsíc
listopad 2020
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích, důvody neprospívání
- kontrola a doplnění IVP a příprava podpůrných opatření – průběžně, intervence
- příprava na školní kola olympiád, přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím
(OJČ - Tichá, OJA - Kmentová)
- besedy v místní a okresní knihovně, časové rozvržení objednání -Tučková
- průběžné plnění plánu, kontrola sešitů
- čtvrtletní písemné práce, opakování
- příprava na přijímací zkoušky

Exkurze: místní a okresní knihovna, besedy dle dohody s knihovnou v Břeclavi
Kulturní vzdělávací pořady dle nabídky, besedy v knihovnách místní i okresní,
Praha pro vycházející žáky 9. tř.
Mgr. Soňa Petrjanošová

Kulturní a jiné akce:
Měsíc
IX.
IX.
IX.
V.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
VI.
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Název akce
Adaptační program v ekocentru Hodonín
Exkurze Úřad práce Břeclav
Přespolní běh o Pohár řed. školy
Třídenní exkurze Praha
Exkurze ZOO Hodonín
Exkurze obora OBELISK u Lednice
Den se včelařem
Exkurze ZOO Hodonín
Permonium – výlet
Anthropos + Archeopark

třída
6. tř.
9.
1. – 9.
9. tř.
5. A
5. A
4. A
1. a 2. tř.
6. a 7. tř.
6. tř.

Školská rada a její činnost:
Školská rada se ve školním roce 2020/2021 sešla 2x.
Pracovala ve složení:
Mgr. Jana Tichá
Mgr. Jana Komosná
Mgr. Jana Budišová
MUDr. Radka Silná
Mgr. Bc. Marek Košut
Ing. Zdeňka Ondráková
Mgr. Hana Janulíková
Bohumila Lanová
Yvona Bízová
První schůzka rady, která se tradičně koná na začátku měsíce října, se z
epidemiologických důvodů nemohla prezenčně uskutečnit. Proto byli její členové
seznámeni s Výroční zprávou školy za rok 2019/2020 on-line formou. Tuto výroční
zprávu 12. 10. 2020 schválili, stejně jako doplnění školního řádu o formulace zahrnující
distanční výuku.
Na druhé schůzce dne 13. 11. 2020: na popud paní Radky Silné a pana starosty Marka
Košuta se Školská rada sešla, aby projednala připomínky, stížnosti a náměty k
probíhající distanční výuce. Přítomní zástupci učitelského sboru objasnili své postupy a
rozvrh hodin při realizaci distanční výuky, který vychází z doporučení MŠMT, a byla
zdůrazněna nutnost včasné a srozumitelné komunikace učitel – rodič/ žák.

Část
VII.
Poradenské služby v základní škole
Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy):
a) počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
1
1

kvalifikace,
specializace
Studium VP
Studium MP

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské

b) věková struktura
Výchovný poradce
Školní metodik prevence

do 35 let
-

35 – 50 let
-

50 let – důch. věk
1
1

Školní poradenské pracoviště
na škole poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žáků, jejich rodičům a
pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových
potíží.
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Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo
na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými
zařízeními (PPP, SPC, OSPODEM).
Tým ŠPP pro školní rok 2020/2021 byl tvořen výchovným poradcem a školním metodikem
prevence (zároveň speciální pedagog) a asistentem pedagoga (zároveň školní asistent). Tito
členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy, úzce
spolupracují a jejich činnosti se prolínají.
Schází se pravidelně 1x-2x měsíčně a dle potřeb.
Ve školním roce 2020/21 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny v Břeclavi
nebo do Hodonína a Brna na vyšetření a kontrolní vyšetření 10 žáků. Na vyšetření chodí žáci
nejen pro výukové, ale také pro kázeňské problémy.
V tomto školním roce jsme měli 36 integrovaných žáků, 12 žáků s IVP – od první do deváté
třídy, a to s vadami řeči, specifickými poruchami učení a chování. Ve třech třídách pracují s
žáky asistentky. Žákům, kteří byli na vyšetření v PPP nebo SPC a mají nějaká doporučení ke
specifickému vzdělávání, věnujeme individuální péči, reedukaci a intervenci (8hodin týdně).
Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování
Minimální preventivní program - konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu
žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně
komunikativních dovedností. MPP je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem
preventivní práce s žáky, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými
zástupci žáků školy. Je vypracován na období jednoho školního roku školním metodikem
prevence.
Vzhledem k průběhu školního roku, který byl silně zasažen coronavirovou epidemií, se nám
nepodařilo naplnit cíle tohoto programu. Na začátku září byl třídní kolektiv 6. třídy na pobytu,
kde se žáci spolu s třídní učitelkou formou různých aktivit adaptovali na nově vzniklý kolektiv.
Proběhlo několik dopravních akcí v rámci výuky na prvním stupni. V době distanční výuky byly
žákům poskytovány materiály a internetové odkazy na podporu jejich „psychické nepohody“.
Věřím, že v následujících školním roce bude situace příznivější a podaří se v rámci prevence
pracovat.
Mgr. Jana Budišová, ŠMP
Část VIII.
Závěr
Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých
měsíců. V plánu byly vytýčeny hlavní úkoly školy. Pro částečně očekávanou situaci ohledně
uzavření škol byl zvolen jednotný systém výuky pro online MS Teams, jehož nasazení a spuštění
se nakonec podařilo. Zhodnocení online výuky na naší škole je prezentováno v příloze, kde jsme
vycházeli z dotazníkového šetření mezi rodiči.
Výuka probíhala ve školním roce 2020/2021 podle revidovaného Školního vzdělávací
ho programu Škola pro život, č. j. ZSMNV228/2017, největší důraz se kladl na výuku stěžejních
předmětů matematika, jazyk český a jazyk anglický. Všichni vyučující uplatňovali upravené
očekávané výstupy, učivo se snažili omezit pouze na základní, zařazovali pro online výuku
projekty. Na 2. stupni při online výuce byly také zařazovány aktivity, které vedly ke vzájemné
spolupráci žáků.
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Do výběrového zjišťování ČŠI v tomto školním roce nebyla naše škola zařazena.
Škola bohužel v tomto roce nemohla uspořádat tradiční velké akce: ples školy, lyžařský
výcvikový kurz, plavání pro žáky 2. a 3. třídy, ani akce typu Dny otevřených dveří - na podzim
pro seniory, akademii, projekty.
V únoru 2021 byl ukončen dvouletý projekt podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II - Škola pro život II pod
registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011368 , jehož cíl a zaměření navazoval na
předchozí projekt – zlepšení kvality vzdělávání. Projekt byl zaměřen na personální podporu
(školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání), podporu
extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ
ohrožených školním neúspěchem). Tento projekt je spolufinancován částkou 867 537 Kč.
Bohužel se, vzhledem k nemožnosti v době pandemie realizovat některé aktivity, nepodařilo
vyčerpat celou částku dotace.
Na podzim se přístavba školy dovybavila nábytkem a IT technikou a mohla se tak začít
využívat podle účelu, ke kterému měla sloužit.
Pokračovalo se v projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“ , kde byl vybrán nový
dodavatel.
Školní rok byl bohužel ukončen devastujícím tornádem, které nemá v historii naší obce
ani střední Evropy obdoby. Obě budovy naší školy byly z velké části poničeny a čeká je tak
dlouhodobá rekonstrukce.
Mgr. Hana Grossmannová
řed. školy
Projednáno se všemi pracovníky školy: 1. září 2021
Schváleno ve školské radě: 14. října 2021
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Příloha č.1
Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
Zpráva je zpracována dle výkazu zisku a ztrát k 31.12.2020.

Hlavní činnost

Doplňková

činnost
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

22.215.225,66 Kč
22.450.112,04 Kč
234.886,38 Kč

67.088,67 Kč
70.782,00 Kč
3.693,33 Kč

Financování školy:
Provozní příspěvek 2.451 tis. Kč,
Dotace JmK – platové prostředky + ONIV (33353) čerpáno 19.331 tis. Kč
Podpora plavání v základních školách (33070) čerpáno 14,5 tis. Kč.
Dotace EU 33063 2. etapa 2019-2021 čerpáno 360 tis. Kč
ÚZ 33070 – Podpora plavání v základních školách Rozpočet
Ostatní náklady
16.848,- Kč
Nedočerpané prostředky ve výši 2.328,- Kč byly vráceny dne 16.11.2020.

ÚZ 33063 – Dotace EU II.etapa (2019-2021)
Knihy žákovská knihovna
Semináře,administrace
Platové prostředky
Zákonné odvody
FKSP
ÚZ 33353 – Zvýšení platů zaměstnanců
Platové prostředky
OON
Zákonné odvody
FKSP
ONIV

Čerpání
14.520,- Kč

Čerpání
6.762,- Kč
34.701,- Kč
234.455,- Kč
79.246,- Kč
4.689,10 Kč
Rozpočet
13.711.669,- Kč
23.000,- Kč
4.632.821,- Kč
274.234,- Kč
689.527,- Kč

Čerpání
13.711.669,- Kč
23.000,- Kč
4.634.560,- Kč
275.704,48 Kč
686.317,52 Kč

Městys Moravská Nová ves
Provozní prostředky
2.451.000,- Kč
Spotřeba materiálu (kancelářský, čisticí a hygienický, spotřební materiál,
Tiskopisy, náhradní díly, drobný hm.majetek do 3.000,- Kč)
377.963,75Kč
Spotřeba energií (voda, elektřina, plyn)
470.380,61Kč
Opravy a údržba
226.981,-Kč
Ostatní (cestovné, povin.plavání, telefony, poštovné, aktualizace programů,
19

Školení, sciotesty, svoz TKO, příspěvek na obědy zaměstnanců,
přeprava žáků, BOZP, pronájem mycího stroje, zpracování mezd aj.)
Mzd.prostředky
zákon.odvody
FKSP
Spotřeba ochran.prac.pomůcek, periodické prohlídky
Zákonné pojištění Kooperativa, pojištění žáků, pojišt.právní ochrany
Techn.zhodnocení do 40 tis.Kč
Drobný hmotný a nehmotný majetek 3 tis.-40.tis
Celkem čerpáno
Nedočerpaný příspěvek

519.777,33Kč
185.444,- Kč
62.683,-Kč
3.708,88Kč
18.571,53Kč
89.062,83Kč
25.606,- Kč
245.589,59 Kč
2.225.768,52Kč
225.231,48Kč

Jiné výnosy z hl.činnosti (úplata ŠD,ŠK, jiné výnosy, úroky z bank.účtů,
sběr papíru aj.)
259.972,94Kč
Jiné náklady z hl.činnosti (hračky ŠD, část OON ŠK,ekolog.aktivity žáků, prac.sešity,
spotř.materiálu výuka ŠD a ŠK, DDHM)
250.318,04Kč
Výnosy čerpání rezervního fond, finanč.darů,
Zúčtování věc.darů- respirátory
Náklady Materiál, OON-kroužky, pronájem led.plochy,
Zúčtování věc.darů-respirátory

21.515,-Kč
21.515,-Kč

Hospodářský výsledek z hl.činnosti

234.886,38Kč

Doplňková činnost
Spotřeba materiálu, spotřeba energií, ostat.služby, mzdové náklady
Výnosy z pronájmu, ostatní výnosy
Hospodářský výsledek z DČ

67.088,67 Kč
70.782,00 Kč
3.693,33 Kč

Nákup služeb, větších oprav a drobného hmotného majetku hrazených z provozního
příspěvku v roce 2020:
Malířské a natěračské práce
Oprava nouzových svítidel
Oprava-Instalatérské práce přírod.učebna, výměna vod. baterií aj.
Oprava obložení stěn v tělocvičně
Servis vzduchotechniky
Pronájem mycího stroje na podlahu
Výuka plavání dětí
Zpracování mezd
Domek zahradní na uskladnění sport. nářadí
Šatnová lavice 7x
Počítač – účetní
Nábytek družina
Grafický lis do výtvarné výchovy
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66.100,11.773,17.675,39.750,21.572,52.980,34.776,69.309,22.989,21.483,14.835,38.804,19.750,-

Příloha č. 2 (1. – 4. třídy)
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vyhovovala
ale časově náročná

23

Příloha č. 3 (5. – 9. třídy)
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Příloha č. 4 Výběr ze šetření celorepublikově:

Fotografie z akcí školy:
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Adaptační program pro 6. třídu Dúbrava

Přespolní běh

Hodina informatiky s OZOBOTY

Devítka v Praze
29

