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Výroční zpráva o činnosti základní ve školním roce 

2020/2021 

 

Obsah: 

a) Charakteristika organizace, základní údaje o škole 

b) Přehled oborů vzdělávání 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy     

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

f)   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

i)  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a jiných kontrol 

j)    Základní údaje o hospodaření školy  

k)   Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

l)    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

n)  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

a) Charakteristika organizace, základní údaje o škole 
 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace, Nikolčická 531, 

69176 Šitbořice, IČ: 75 022 001 

Zřizovatel školy: Obec Šitbořice 

Ředitel školy: Mgr. Monika Ondroušková 

Zařízení školy: základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, mateřská škola  

Telefon: 519421345, 519421044,  e-mail:  zsmssitborice@email.cz, g5qmsyc, www.zssitborice.cz 

   

Další údaje o škole: 

1. Základní škola Šitbořice je úplnou školou, je vedena v síti škol pod IZO 600112268 (identifikátor 

zařízení). 

2. Škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným Obcí Šitbořice jako příspěvková 

organizace, má přiděleno IČ: 75022001 a je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno v odd. Pr., 

vložka č. 500. 

3. Od 1. 1. 2019 došlo ke sloučení s mateřskou školou, obě školy působí pod společným názvem 

Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace s IČ: 75 022 001 

4. Škola sdružuje:  

- základní školu o maximální kapacitě 350 žáků  

- školní družinu o maximální kapacitě 75 žáků a školní klub o maximální kapacitě 150 žáků 

- školní jídelnu o maximální kapacitě 495 obědů (z toho kapacita 95 obědů je přiřazena ke       

školní jídelně v MŠ, která je samostatná) 

- mateřskou školu o maximální kapacitě 84 dětí 

5. Sídlo školy je v Šitbořicích, Nikolčická 531. Spádovým obvodem školy je obec Šitbořice. 

6. Škola má 3 objekty - budovu školy a kotelnu, odloučeným pracovištěm je budova mateřské školy  

na ulici Školní 485. 

mailto:zsmssitborice@email.cz
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7. Škola byla vybudována v roce 1984. V tomtéž roce byl zahájen provoz výukou na 1. stupni, od roku 

1990 je škola plně využita pro výuku 1. a 2. stupně. Činnost mateřské školy byla zahájena 27. 1. 1996. 

8. Kapacita školy je plně využita co do počtu tříd. Všechny kmenové učebny byly ve školním roce 

obsazeny. 

9. Doplňková činnost školy - pronájem nebytových prostor, nově činnost účetních poradců, vedení 

účetnictví a mzdové agendy. 

10. Pro rok 2020/2021 bylo zapsáno celkem 203 žáků 1. – 9. ročníku, naplněno bylo 9 tříd. Byla 

otevřena tři oddělení školní družiny, zapsáno celkem 61 účastníků. Školní klub působil v rámci 

nabídky zájmových aktivit, zapsáno bylo celkem 54 účastníků. MŠ navštěvovalo 84 dětí. 

 

b) Přehled oborů vzdělávání  

 

Výuka a výchova byla zaměřena na naplňování vzdělávacích cílů stanovených školským zákonem č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, čj. 02/2010 

„Vzdělání na dlani“ s platností od 1. 9. 2010, v aktuálním znění. Škola zabezpečovala vzdělávání 

všech skupin žáků – tj. nadaných, mimořádně nadaných, průměrných, podprůměrných  

a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Specifikace týkající se MŠ – viz Zpráva o činnosti 

mateřské školy. 

 

Uzavření škol jako opatření Vlády ČR před šířením koronaviru. 

Průběh školního roku byl stejně jako loňský školní rok výrazně ovlivněn pandemií koronaviru. 

Během školního roku se střídala období úplného uzavření, distanční výuky, prezenční výuky 

některých tříd a rotační výuky. 

K prvnímu plošnému uzavření základní školy došlo dne 14. října 2020 a všichni žáci i 

pedagogové byli nuceni přejít na distanční formu vzdělávání. Tento způsob vzdělávání trval 

s krátkými rotačními přestávkami, kdy nastupovaly do školy k prezenční výuce některé třídy, až do 24. 

5. 2021. Mateřských škol se plošné uzavření týkalo v období 1. 3. 2021 do 12. 4. 2021. Následně 

nastoupili k prezenčnímu vzdělávání předškoláci. Provoz MŠ byl plně obnoven 5. 5. 2021. 

Jarní nástup do škol představoval pro všechny nejen nošení roušek během pobytu ve škole, ale 

také povinné testování, které zpočátku bylo prováděno antigenními testy pravidelně 2x týdně. Naše 

škola následně přešla na testování PCR testy. Toto testování probíhalo pouze 1x za 14 dní a děti je 

prováděly samostatně. Vzorky byly pak odvezeny do laboratoře, kde proběhlo vyhodnocení. Od úterý 

8. 6. 2021 bylo povinné krytí dýchacích cest zachováno pouze ve společných prostorách. 

 

Zhodnocení distanční výuky v období uzavření školy z důvodu prevence před šířením 

koronaviru. 

Distanční vzdělávání představuje pro všechny zúčastněné vysokou míru samostatnosti, 

zvýšenou náročnost přípravy na výuku, snížení sociálního kontaktu a  komunikace. Podmínkou 

pro úspěšný průběh distančního vzdělávání je zajištění kvalitního technického vybavení, internetového 

připojení a osvojení jisté míry digitálních schopností, které umožní komunikaci s učiteli, 

vypracovávání úkolů, využívání a ovládání výukových programů a online prostředí. 

 Přechod na distanční způsob vzdělávání byl v letošním školním roce pro všechny zúčastněné 

o něco méně náročnější díky zkušenostem z minulého školního roku. Pedagogický sbor absolvoval 

v říjnu školení platformy google, které výrazně zjednodušilo řízení a koordinaci školy během 

uzavření. Některé třídy začaly používat Google meet pro online výuku. Při komunikaci se zákonnými 
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zástupci, zadávání práce pro žáky v období distanční výuky, zasílání materiálů atd. byl opět nejvíce 

využíván systém elektronické žákovské knížky, dále pedagogové využívali výukové portály wocabee 

(učitelé anglického jazyka), google play – výukové aplikace. Hojně byla využívána emailová 

komunikace. Učitelé získávali od žáků a rodičů zpětnou vazbu, stěžejní práce hodnotili známkou, 

slovně. U žáků vyšších ročníků byla využívána online výuka s využitím Skype a messengeru. Tím 

byla výrazně posílena individuální příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.  

Škola nabízela k zapůjčení školní tablety a další techniku, která byla potřebná k zajištění 

kvalitního distančního vzdělávání. Opět byla výrazně posílena diferenciace výuky a úkolů. Žákům 

byly zadávány diferencované úkoly, především u žáků 9. ročníků byla plně využita diferencovaná a 

individualizovaná příprava na přijímací zkoušky. Učitelé žákům a rodičům poskytovali zpětnou vazbu 

a byli jim nápomocni při řešení vzniklých obtíží. 

Pedagogická rada průběžně vyhodnocovala realizaci distanční výuky na online poradách. Na 

závěrečné poradě zhodnotila zvolené formy, negativa a pozitiva distanční výuky. 

 

Využívané formy distanční výuky: 

Pedagogové společně konzultovali jednotlivé formy distanční výuky, každý pedagog si zvolil vlastní 

formu, která vyhovovala žákům a probíranému učivu. 

Ve všech třídách probíhala pravidelná online výuka s využitím Google meet, Discordu. Online výuka 

byla kombinována zadáváním úkolů, zasíláním výukových materiálů, videí přes EŽK. Často bylo 

využíváno sdílení vlastních vytvořených výukových videí a prezentací pomocí programu Bandicam, 

sdílení volně dostupných výukových videí a prezentací na youtube. Učitelé anglického jazyka hojně 

využívali stránky Wocabee, individualizace výuky byla pedagogy posílena formou online konzultací, 

doučováním, nabídkou individuálních konzultací a docházky do školy. Výuka byla dále podpořena 

výukovými portály Škola v pyžamu, classflow, online verzí využívaných učebnic a dalšími volně 

dostupnými webovými stránkami. Pro zpestření výuky učitelé využívali online vzdělávací platformy 

Quizlett, Kahoot, Pisemky.online aj. 

 

Vyhodnocená pozitiva distanční výuky: 

- u žáků, učitelů i rodičů došlo k dalšímu zdokonalení v ICT gramotnosti v ovládání různých 

programů a funkcí PC a internetu, 

- hledání nových možností distančního vzdělávání žáků, zkvalitňování distanční výuky na 

základě předchozí zkušenosti a pravidelných konzultací, online hospitací aj. 

- pro žáky přirozená cesta k posilování samostatnosti při vzdělávání a uvědomování si významu 

a přínosu společného vzdělávání ve škole, posílení podpory nadaných žáků, 

- u většiny žáků byla posílena komunikace s rodiči – pravidelná zpětná vazba žáků a rodičů 

k zvládání učiva, náročnosti úkolů, potřebě dovysvětlení, 

- rychlý způsob ověření pochopení učiva formou online testu, 

- volné časové rozvržení výuky pro žáky doma, 

- větší podpora výuky žáků rodinou, 

- větší míra využití dobrovolných úkolů a rozšiřujícího učiva, 

- podpořena samostatnost žáků při práci s učebnicí. 

 

Vyhodnocená negativa distanční výuky: 

- chybějící osobní kontakt s žáky, 

- často se vyskytovaly problémy s připojením k internetu, někteří žáci neměli dostatečné IT 

vybavení, 
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- větší časová náročnost pro učitele na přípravu výuky, kontrolu žákovských prací  

- větší časová náročnost při zajišťování individuální komunikace s žáky přes el. ŽK, 

- pomalejší celkové tempo výuky, nebylo možno probrat, vysvětlit a procvičit ve vzájemných 

souvislostech veškeré učivo, 

- někteří, především slabší žáci, se nedokázali sami přinutit k pravidelné samostatné domácí 

práci, 

- rizika související s častou komunikací dětí přes sociální sítě, 

- prodlužující se dobou realizace distanční výuky – navýšení stresové zátěže u všech 

zúčastněných, snižování zájmu žáků o výuku, snížení výkonnosti, 

- přetíženost některých rodičů a pedagogů, 

- vysoká potřeba míry samostatnosti žáků při výuce, 

- výrazné snížení míry pohybové aktivity u žáků, sociálních kontaktů a komunikace 

 

Péče o nadané, mimořádně nadané a talentované žáky 

Nadaným žákům je ve výuce věnována zvýšená péče směřující k rozvoji jejich schopností. Oblast 

péče o nadané žáky je v naší škole zajišťována systematicky. Sledujeme žáky, kteří mají ve zprávách 

z vyšetření nadprůměrné nadání. Ve spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů,  

s žáky a jejich rodiči se je snažíme motivovat k další práci a k dosahování vyšších výsledků.  

Podpora rozvoje nadání žáků v rozumových, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech 

byla díky pandemii výrazně omezena. Některé naukové soutěže zaměřené na podporu matematické, 

čtenářské a sociální gramotnosti, podporu cizích jazyků, podporu technického a přírodovědného 

vzdělávání probíhaly online formou. Podpora nadaných žáků byla výrazně posílena distanční formou 

vzdělávání, která představovala volnost v organizaci vzdělávání a vypracovávání úkolů, nabídka 

rozšiřujícího učiva, různé míry vypracování školní práce, individuální konzultace a nabídka klubů 

zábavné logiky, které v některých třídách probíhaly online formou. Pro rozvoj nadání a talentu dále 

škola využívá webové portály pro podporu nadaných žáků. Nejčastější formy práce využívané při 

výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků:  

- absolventské práce (v letošním roce následně zrušeny), žákovské projekty, rozšíření učiva, 

projektová výuka, didaktické pomůcky, diferenciace úkolů v hodinách a v domácí přípravě.   

Rozvoj a péče o žáky s pěveckým a sportovním talentem byl také výrazně omezen. Sportovní 

aktivity a soutěže nemohly být konány, stejně tomu bylo v pořádání kulturních akcí, zpěv nebylo 

možno realizovat vůbec. Z tohoto důvody byla škola nucena téměř po celý školní rok zastavit činnost 

školního klubu, konkrétně kroužek Softballu a pěvecký sbor.  

  

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o zaostávající žáky 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťuje škola individuální péči dle doporučení 

školských poradenských zařízení, plánů pedagogické podpory s uplatněním diferencované výuky.  

Systém péče o žáky doznal změn dle nové legislativy k inkluzivnímu vzdělávání s platností  

od 1. 9. 2016.  O žáky s výukovými obtížemi pečujeme individuálně dle doporučení PPP ve výuce 

v rámci podpůrných opatření a navíc zařazením těchto žáků do kroužků: Klub zábavné logiky, 

čtenářský kroužek, nabízíme individuální doučování. Některé kroužky škola realizovala v rámci 

grantového projektu „Moderní formy výuky“. Tyto aktivity byly realizovány především online 

formou. 

V rámci diferencované výuky jsou metody a formy práce přizpůsobeny individuálním 

schopnostem talentovaných, průměrných i zaostávajících žáků. Škola je v kontaktu s odborníky PPP  

a v případě potřeby s nimi projednává optimální postupy k nápravě potíží ve výuce a výchově žáků. 
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Vyučující zajišťují užší spolupráci s rodiči a jejich informovanost o konkrétních problémech  

a potřebách dítěte a konzultují s nimi zvolené postupy. O těchto jednáních s rodiči je vyhotoven zápis 

a jsou stanoveny optimální postupy ze strany školy a ze strany rodičů a dítěte. Oblast péče o žáky  

s SVPU a žáky nadané je prioritou i ve vlastním ŠVP školy. 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce byla na prvním stupni i druhém stupni zajištěna téměř 100%  

kvalifikovanými pedagogy. 

Přehled pedagogických pracovníků (učitelů) v hlavním pracovním poměru:      

 

 Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Aprobace 

1.  Ondroušková Monika, Mgr. ředitelka Uč. – 1. i 2. stupeň PŘ, VKZ 

2.  Müllerová Romana, Mgr. zástupkyně ředitelky Uč. - pro 1. stupeň 

3.  Relichová Dana, Mgr. učitelka Uč. - pro 1. stupeň 

4.  Novotňáková Jarmila, PaedDr. učitelka M, Z 

5. Guráňová Dagmar, Mgr. učitelka Uč. - 1. stupeň 

6. Mottl Tomáš, Mgr. učitel, metodik ICT Tv, Z 

7. Pažická Božena, Mgr. učitelka ČJ, OV 

8. Kokešová Veronika, Mgr. učitelka Uč. – pro 1. stupeň 

9. Rýznarová Helena, Mgr. učitelka, preventistka Uč. - 1. stupeň 

10. Andrea Hrodková, Mgr. učitelka Uč. – 2. stupeň  

11.  Trubáková Petra, Mgr. učitelka  Uč. - 1. stupeň + AJ 

12. Rubešová Renata, Mgr. učitelka, výchovná poradkyně ČJ, D 

13. Koutná Iveta, Mgr. učitelka Uč. - 1. stupeň 

14. Růžková Marie, Mgr. učitelka, vychovatelka ČJ 

15. Zelinková Darina, Bc. učitelka, asistentka pedagoga VV, spec. ped. studující 

16. Jakub Popela, Mgr. učitel D, Z 

 

Činnost školní družiny a školního klubu ve školním roce zajišťovali vychovatelé: Ivana Rozkydalová 

(vedoucí vychovatelka), Mgr. Marie Růžková, Alena Ryšavá, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. 

Tomáš Mottl, Bc. Darina Zelinková, Mgr. Veronika Kokešová a PaedDr. Jarmila Novotňáková. 

 

Asistenství pedagoga zajišťovaly: Ivana Rozkydalová, Alena Ryšavá, Ilona Galušková, Petra 

Kroupová a Mgr. Marie Růžková, Bc. Darina Zelinková, Blanka Cigánková. 

 

Mgr. Lucie Kačurová, Marie Benýšková, Mgr. Lucie Dolečková byly ve školním roce na rodičovské 

dovolené. 

 

Údaje o pedagogických pracovnících školy, odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. 

(úvazky k 30. 9. 2020, vychovatelé k 31. 10. 2021) 

 Pedagogové ve školním roce  Přepočtený počet 

úvazků 

Cekem osob zapojených do 

výuky 

Pedagogičtí pracovníci ve funkci učitel 13,99 16 

z toho kvalifik. dle zákona č.563/2004 Sb. 13,4 15 

Asistenti pedagoga 2,7 6 
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Rozdělení pedagogických pracovníků 

zajišťujících zájmovou činnost žáků: 

Přepočtený počet 

(úvazky) 

Celkem osob 

Vychovatelé  2,7 8 

                          z toho vychovatelé ŠD 2,4 6 

                          z toho vychovatelé ŠK   0,3 2 

 

 Poradenské služby v základní škole  

 Fyzický počet Dosažené vzdělání 

výchovná poradkyně 1 Bez specializačního vzdělání, 1učitelka dostudovává 

školní metodička prevence 1 vysokoškolské, specializační studium prevence 

sociálně patologických jevů – studium MU Brno  

zástupkyně ředitelky 1 vysokoškolské, se specializačním vzděláním 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících v hlavním pracovním poměru k 30. 9. 2020 

Rozdělení nepedagogických 

pracovníků: 

Přepočtený počet 

         (úvazky) 

Celkem osob Z toho ženy 

Pracovníci zajišťující školní 

stravování 

3,1 4 4 

Ostatní provozní zaměstnanci 4,3 5 4 

Celkem 4,7 8 8 

 

Nepedagogičtí pracovníci v pracovním poměru   

 Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

1.  Paštiková Miriam účetní, hospodářka, rozpočtářka (pro MŠ i ZŠ) – plný úvazek  

2.  Valíčková Jana vedoucí školní jídelny pro ZŠ a MŠ – plný úvazek 

3.  Nekvapil Zdeněk Školník – plný úvazek 

4. Galušková Ilona kuchařka – částečný úvazek 

5. Matýšková Hana kuchařka – plný úvazek 

6. Psíková Jana uklízečka – plný úvazek 

7. Burešová Ludmila uklízečka – plný úvazek (zástup za MD) 

8. Lengálová Eliška účetní - doplňková činnost 

Gabriela Novotňáková, uklizečka ve školním roce na RD. V průběhu roku byly zajištěny zástupy a 

přijati noví zaměstnanci: Marie Burešová, Kamil Málek, Blanka Cigánová 

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijímacím řízení na střední školy 

Ve školním roce 2021/2022 zahájí docházku 24 dětí, z toho 16 dívek. Zápis dětí byl proveden z 

důvodu nařízení Vlády ČR distanční formou. Proběhl v termínu od 5. do 16. dubna 2021. Do prvního 

ročníku pro rok 2021/2022 bylo přihlášeno celkem 30 dětí. 25 dětí bylo přijato, z toho jeden žák 

informoval o přestupu. Sedm dětí nastoupí po odkladu školní docházky. Letos požádalo pět zákonných 

zástupců u svého dítěte o odklad školní docházky. 
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Spolupráce s MŠ a rodiči budoucích žáků 1. třídy 

Edukativní skupinky letos proběhly pouze v MŠ - Vzhledem  k současné situaci bylo lekcí 

méně a bez přítomnosti rodičů. Na dvou sezeních se byla podívat paní učitelka budoucích 

prvňáčků, aby se navzájem seznámili. Dne 28. 6. se konala v základní škole schůzka rodičů  

budoucích prvňáčků s třídní učitelkou. Byli seznámeni s organizací školního roku, vyplnily 

potřebné formuláře důležité pro hladký začátek školního roku, dostali seznam pomůcek, které 

pořídí dětem do školy a které škola bude zajišťovat pro děti sama za finančního přispění 

rodičů. Spolupráce je významně posílena fungováním třídy MŠ pro předškolní děti. Výrazně 

je tak posílena připravenost dětí na školu a včasná diagnostika dětí. V mateřské škole chodí 

všichni předškoláci spolu do jedné třídy. Tato skupina existuje  proto, aby se učitelky mohly 

cíleně zaměřovat na činnosti, kterými rozvíjejí dovednosti dětí a připravují je na zahájení 

školní docházky. Dále navazují na práci v edukativně stimulačních skupinkách. Obsahem 

vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy a hygieny, rozvoj sociálních a 

komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a 

naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, 

podpora hudebního a výtvarného projevu. Takto vedené děti mají předpoklady pro dobré 

zvládnutí nároků první třídy. Dále viz Hodnocení práce v oblasti výchovného poradenství – 

bod 4. Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb dětí předškolního věku v MŠ bude od září 

zřízena v základní škole přípravná třída, kterou budou navštěvovat děti, u nichž je předpoklad, 

že vyrovná jejich vývoj, zabrání se také zbytečným odkladům povinné školní docházky. 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za školní rok  

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo Opakují 

1. 22 22 0 - - 

2. 21 21 0 - - 

3. 24 20 4 - - 

4. 27 17 10 - - 

5. 25 18 7 - - 

6. 24 11 12 1 - 

7. 25  11 14 - - 

                 8. 17 10 7 - - 

9. 17 11 6 - - 

Celkem za školu      202           141 60 1 - 

 

Z celkového počtu 202 žáků prospělo 141 žáků s vyznamenáním, což je 69 %, 60 žáků prospělo 

a postoupilo do dalšího ročníku., jeden žák neprospěl, v měsíci srpnu vykonal opravnou zkoušku 

neúspěšně a bude opakovat 6. ročník. 
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Absence a chování 

Třída Počet 

žáků 

Absence za 

1. pol.  

Absence 

za 2. pol. 

Z toho neomluv.hodin Sníž.stup. z chování 

1. 22 327 131 - - 

2. 21 242 202 - - 

3. 24 414 221 - - 

4. 27 482 404 - - 

5. 25 449 353 - - 

6.  24 486 266 - - 

7.  25 744 134 - - 

8. 17 170 255 - - 

9. 17 465 297 - - 

Celkem    202 3779 3771 - - 

Hodnocení metodických sdružení 

 Školní rok byl významně ovlivněn pandemií koronaviru - k prvnímu plošnému uzavření 

základní školy došlo dne 14. října 2020 a všichni žáci i pedagogové byli nuceni přejít na 

distanční formu vzdělávání. Tento způsob vzdělávání trval s krátkými rotačními přestávkami, 

kdy nastupovaly do školy k prezenční výuce některé třídy, až do 24. 5. 2021. Činnost školy 

byla významně ovlivněna řadou epidemiologických opatření - nošení roušek, povinné 

testování, téměř po celý školní rok byl zakázán zpěv a sportovní činnosti. Nemohly probíhat 

téměř žádné kulturní a sportovní akce, soutěže, návštěvy okolních škol apod. Proto 

neproběhly téměř žádné tradiční akce, které škola pravidelně organizuje a soutěže, do kterých 

se naši žáci pravidelně zapojují. 

 

Hodnocení práce metodického sdružení I. stupně  

Těžištěm práce učitelů na 1. stupni je využívání efektivních metod založených  

na prožitku a zaměřených na tvorbu a podporu “zdravého”, rodinného a pozitivního třídního 

kolektivu. Vyučující prvního stupně cíleně budovali a podporovali při vzdělávání žáků 

vstřícné prostředí, ve kterém se žákům s velmi různorodými vzdělávacími potřebami 

dostávalo kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče a kde se zároveň cítili bezpečně  

a spokojeně. 

Cílem vzdělávání bylo podporovat možnost pozitivního prožívání, získávání zdravého 

sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Velký důraz se kladl  

na rozvíjení vnitřní motivace. K jejímu udržení se využívala smysluplnost učiva i činností  

a možnost mít vliv na průběh výuky a spolupráci. 

S ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivce se do hodin zařazovala diferencovaná 

výuka, skupinová práce a často se střídaly činnosti. Tímto se u žáků podněcovalo tvořivé 

myšlení a logické uvažování. Při výuce pomáhaly i asistentky pedagoga, které byly přiřazeny 

k pedagogům na základě rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradny. Autoevaluace byla 

řazena průběžně ve výuce převážně ústní formou v komunitních kruzích, v rámci online 

výuky a hospitacemi. 

Ve všech formách vzdělávání se vytvářely žáků s SVP vhodné podmínky pro jejich 

úspěšné vzdělávání a uspokojování speciálních vzdělávacích potřeb, byla respektována 

individualita žáků. Vyučující se řídili závěry ze zpráv z PPP, dodržovali navrhované postupy 
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a pokyny. Úzce spolupracovali a častěji komunikovali s rodiči a se školskými poradenskými 

centry. Na základě doporučení PPP byl některým žákům zařazen do výuky předmět speciálně 

pedagogické péče nebo pedagogická intervence a pravidelně byly vypracovávány zprávy o 

výsledcích vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nadanější žáci byli 

vedeni k pomoci slabším spolužákům formou skupinové práce, byli rozvíjeni formou 

zájmových kroužků, přípravou na některé soutěže, které probíhaly online formou a nabídkou 

nadstandardních úloh a činností. 

Vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci a nutnosti uzavření škol byla většina akcí 

pozastavena a učitelé se s dětmi přesunuli do domácího prostředí. Distanční vzdělávání 

probíhalo kombinací online výuky, sdílením výukových videí, práce s výukovými programy, 

zadáváním samostatné práce aj. Učitelé využívali také možnosti individuální prezenční  

i online výuky u dětí s individuálními vzdělávacími potřebami. 

 

Seznam akcí, které se podařilo úspěšně realizovat: 

V dubnu 2021 byly uspořádány pro žáky 1. - 5. ročníku projektové dny na téma "Život 

v době kamenné v místním regionu". Žáci si mohli prohlédnout nástroje (břity, pilky, sekáče, 

škrabadla, nože, vrtáky, rydla, kamenná kladívka, jehly, krumpáče z paroží, dřívější srp, jehly 

z kostí apod.), které používali naši předkové, kteří žili na našem území v pravěku. Sami si 

mohli vyzkoušet drcení obilí v kamenné „misce“, kopání krumpáčem, žnutí trávy srpem, 

užívání kladiva vyrobeného z kamene, řezání pazourkem, rozdělávání ohně pomocí luku a 

využití dalších pomůcek. 

Žáci 1. třídy navštěvovali kroužek "Čtenářský klub” 

Žáci 2. a 3. třídy navštěvovali kroužek "Klub zábavné logiky a deskových her". Oba 

kroužky v době uzavření škol z důvodu pandemie koronaviru probíhaly formou on-line. 

Z naukových plánovaných akcí proběhlo okresní kolo v matematické olympiádě - 

polodistančně - soutěžil v něm Pavel Tihlařík z 5. třídy, skončil na 4. místě. 

Pro všechny děti 1. stupně bylo připraveno zajímavé setkání s vědou VIDA - VĚDA 

NA KOLECH, kde se seznámily hravou formou se základy fyziky. 

Poslední týden proběhl sportovní den pro 1. – 4. třídu, kdy páťáci pomáhali při 

organizaci. Tato akce je každoročně zařazována a byla velmi úspěšná. Děti si vyzkoušely své 

sportovní dovednosti v atletice a někteří si vybičovali k perfektním sportovním výkonům. 

Edukativní skupinky pro předškoláky, které škola pravidelně pořádá ve spolupráci  

s MŠ letos, proběhly upraveně pouze v MŠ. Vzhledem k současné situaci bylo lekcí méně  

a byly organizovány bez přítomnosti rodičů. Děti se cíleně připravovaly na nástup do 1. třídy, 

rozvíjely své kognitivní schopnosti. Dvě lekce navštívila paní učitelka budoucích prvňáčků, 

aby se společně navzájem seznámili. Dne 28. 6. se konala v základní škole schůzka rodičů 

budoucích prvňáčků a přijatých dětí do přípravné třídy s třídními učitelkami. Byli seznámeni s 

organizací školního roku, vyplnily potřebné formuláře důležité pro hladký začátek školního 

roku, dostali seznam pomůcek, které pořídí dětem do školy a které škola bude zajišťovat pro 

děti sama za finančního přispění rodičů. 
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Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči probíhala formou třídních schůzek, online setkání, konzultací, zajištěním 

včasného jednání při řešení konfliktů i výchovných a vzdělávacích problémů dítěte, formou 

poradenství žákovi ve vzdělání, byly nabídnuty postupy řešení neprospěchu a podpora žáka ve 

zlepšení. Individuální pohovory z důvodu řešení neprospěchu nebo výchovných konfliktů se 

řešily ihned po oznámení rodičům. Rodiče byli informováni prioritně prostřednictvím 

žákovských knížek. 

 

Hodnocení práce předmětové komise II. stupně  

Vzdělávání žáků na 2. stupni jsme realizovali dle ŠVP a v souladu s učebními plány. 

Žáci byli vedeni k získávání vědomostí pro další studium, k pěstování dovedností potřebných 

pro život a k vlastnímu hodnocení své práce. Učí se pojmenovávat svoje dovednosti i 

nedostatky. Také řeší problémové úkoly, vyhledávají a třídí informace a získané informace 

porovnávají. Prací ve skupinách se učí vzájemně si pomáhat a také respektovat názory 

druhých.  

V období distanční výuky jsme vyučovali převážně na online platformách, snažili 

jsme se postupně využívat možnosti Google Meet, zařazovali jsme online testování, využívali 

speciální stránky pro tvorby zajímavých procvičovacích a opakovacích cvičení, tvořili 

výuková videa pro žáky, pravidelně jsme si navzájem sdělovali poznatky a zkušenosti 

s novými možnostmi online výuky. Většinu těchto aktivit plánujeme dále používat i 

v prezenční výuce. Komunikace se žáky a rodiči byla prioritně zajištěna přes EŽK. 

Cílem předmětové komise bylo podporovat komplexní rozvoj osobnosti. Součástí 

výchovně vzdělávacího procesu bylo hodnocení a sebehodnocení žáků. Vzděláváním jsme 

směřovali žáky k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.  

 K naplňování klíčových kompetencí jsme používali aktivizující metody práce s žáky. 

Upřednostňovali jsme metody praktických činností, skupinové práce, problémové úlohy a 

výukové projekty. Učitelé využívali modernizovanou ICT učebnu, čítárnu, interaktivní tabule 

práci žáků na počítači i zakoupených tabletech. Do hodin byly zařazovány metody kritického 

myšlení.  

Péče o žáky mimořádně nadané a talentované:  

 Učitelé pracovali s žáky s cílem rozvíjet jejich talent a nadání formou online soutěží a 

předmětových olympiád, nabídkou nadstandardních úloh a aktivit. Z důvodů epidemiologické 

situace nebyla jiná forma možná. 

 V rámci projektu „Moderní metody výuky“ (z prostředků EF – Šablony II) probíhal 

kroužek: Klub zábavné logiky pro 8. a 9. třídu.  

Podpora žáků méně nadaných: 

V průběhu školního roku probíhalo pravidelné doučování v M, ČJ, vyučování 

předmětů – pedagogická intervence (na základě doporučení PPP). Tento způsob podpory byl 

organizován i v období uzavření škol online formou a formou individuálních konzultací ve 

škole. 
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Úspěchy v naukových a dalších soutěžích:  

 Školní kola olympiád a soutěží byla relizována v omezené podobě z důvodu pandemie 

koronaviru. Online forma realizace nebyl pro realizaci vhodný. Proběhla matematická 

olympiáda pro 2. stupeň, žáci nebyli úspěšní.  

 Ze školního kola olympiády v českém jazyce (15 žáků) postoupily do okresního kola 

Stela Němečková (9. tř.) a Jana Peštálová (8. tř.).  

Matematický klokan proběhl distančně, zúčastnilo se asi 40 žáků (5. – 9. ročník). 

Výsledky: Kategorie Klokánek: 1. Liliana Jarnotová (6. tř.). Kategorie Benjamín: 1. Soňa 

Přibylová, 2. Alžběta Rozsívalová, 3. Lucie Lejsková (8. Tř.). Kategorie Kadet: 1. Veronika 

Danielová, 2. Stela Němečková, 3. Šimon Urbánek (9. Tř.). V okresním kole pak Soňa 

Přibylová – 3. místo. 

Ve školním roce 2020/2021 i přes řadu vládních opatřeni proběhly některé akce, jiné tradiční 

akce nomohly být realizovány: 

- členové softballového kroužku reprezentovali školu v rámci SK Sever Brno  

- proběhla olympiáda z českého jazyka (8. a 9. ročník), Matematický klokan, olympiáda 

z matematiky, soutěž „Bible a my“  

- ročníkové práce nebyly z důvodu uzavření škol realizovány 

- výuka cizích jazyků byla podpořena poslechy populárních písní, metodickou 

pomůckou chytré karty, prací s časopisy Gate a zapojením do mezinárodního projektu 

Postcrossing.  

-  pěvecká vystoupení Vokálového kroužku a Kroužku sborového zpěvu se z důvodu 

zákazu zpěvu neuskutečnily 

-  v průběhu školního roku nebyly realizovány žádné školní akce a exkurze, proběhl 

pouze jednodenní výlet 7. a 9. třídy (Kurdějov a zpět) a sportovní den pro 2. stupeň. 

- proběhla návštěva národního divadla v Brně - představení Saturnin (7. - 9. tř.) 

-  proběhlo loučení s 9. ročníkem  

  

Hodnocení péče o žáky nadané, mimořádně nadané a žáky s neprospěchem 

Žákům, u kterých bylo diagnostikováno nadání či nadprůměrné nadání je věnována 

individuální péče. Ve spolupráci s třídními učiteli, vyučujícími jednotlivých předmětů, žáky a 

jejich rodiči se snažíme tyto žáky motivovat k další práci a k dosahování vyšších výsledků. 

Snažíme se je v rámci předmětu, v němž vynikají, motivovat k další – samostatné práci, při 

níž rozvíjí svůj talent a v rámci předmětu dosahují maximálních výsledků. Pro rozvoj nadání 

dále škola využívá webové portály pro podporu nadaných žáků. Nejčastější formy práce 

využívané při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků: absolventské práce, žákovské 

projekty, rozšíření učiva, projektová výuka, didaktické pomůcky, diferenciace úkolů v 

hodinách a v domácí přípravě. Žáci se účastní naukových soutěží nejen v rámci školy, ale 

reprezentují školu i na olympiádách.  

Se žáky s výukovými obtížemi pracujeme individuálně dle doporučení PPP jak ve 

výuce, tak v rámci podpůrných opatření  - individuální péče, pedagogická intervence, předmět 

speciální pedagogické péče, zařazením těchto žáků do kroužků. Na čtvrtletních poradách 
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třídní učitelé podávají informace o žácích, kteří neprospívají, nebo mají velmi slabý prospěch. 

K hodnocení se vyjadřuje vyučující daného předmětu. Následně jsou vyzváni rodiče ke 

konzultaci, aby došlo k domluvě o opatřeních, která by umožnila žákovi známku si zlepšit. V 

prvním pololetí byli známkou nedostatečně hodnoceni dva žáci, v prvním pololetí jeden.  

Naši žáci navštěvující Klub zábavné logiky a deskových her, kde se seznámili s 

Hejného metodou, která jim rozvíjí matematické dovednosti na základě vlastního zkoumání a 

práce s chybou. Logiku a soustředěnost trénují a pilují na společenských deskových hrách. 

 

Spolupráce s rodiči 

 Vzhledem k tomu, že výuka v letošním školním roce probíhala převážně distanční 

formou, informovanost rodičů probíhala pouze prostřednictvím elektronické žákovské knížky 

a aktualizovanými webovými stránkami školy. Proběhly také konzultace s třídními učiteli a 

online konzultace s ředitelkou školy týkající se návratu dětí do škol a jejich povinné testování. 

Přesto bylo se zákonnými zástupci  osobně projednáváno případné nevhodné chování žáků, 

porušování školního řádu a zhoršení prospěchu. Pro zkvalitnění výživy dětí je škola zapojena 

do celostátních projektů Školní mléko a Ovoce do škol.  Další vzdělávací projekty byly 

realizovány v rámci předmětů.  

 

Celkové hodnocení výchovně vzdělávací oblasti v oblasti ICT, dosažené výsledky  

Ve školním roce škola pokračovala ve využívání informačních technologií v různých 

vyučovacích předmětech, čímž zvyšovala informační gramotnost žáků ZŠ Šitbořice. Tato 

oblast však byla poznamenána „koronavirovou krizí“, kdy byli žáci přítomni ve škole ve 

výrazně omezené době. Žáci i učitelé si však přirozeně vylepšovali své IT schopnosti právě 

díky zmíněné krizi. Všichni se museli naučit ovládat různé komunikační programy – Discord, 

Jitsi Meet, Google Meet. 

Před začátkem školního roku proběhla revize všech stávajících PC. Zjištěn byl 

odpovídající stav všech počítačů přiměřeně věku pořízení pro žáky. U starších (20 ks) 

doporučen postupný nákup nových PC nebo zrychlení nákupem SSD disků. Stáří počítačů je 

8 let. Peníze na nákup nových počítačových stanic byly již v rozpočtu školy pro tento rok – 

kvůli zmíněné krizi došlo ke zdražení HW součástek, a proto se bude nákup realizovat s 

největší pravděpodobností v příštím školním roce. 

V letošním školním roce využívali učitelé 10 nových výkonných notebooků, které 

přispěli ke zkvalitnění výuky, a byly pořízeny z mimořádných prostředků MŠMT. Některým 

dětem bylo v době distanční výuky zapůjčeno několik tabletů, čímž škola pomohla zapojit 

všechny děti do distančního vzdělávání. 

V rámci rozvoje digitálních dovedností učitelů proběhlo na začátku šk. roku školení 

sborovny na téma Google a jeho využití pro distanční vzdělávání. Toto školení pedagogů 

mělo významný vliv na zkvalitnění distančního vzdělávání v tomto školním roce. Dovednosti 

získané tímto školením byly a budou nadále využívány v rámci běžné výuky. 

Ve spolupráci s p. Doleželem se zajistila wi-fi v místnostech horní i dolní družiny, byl 

také posílen signál zakoupením dalšího AP, který se umístil do učebny 4. třídy. Signál je tak 

dostatečný po celé škole – i v okrajových částech budovy.  
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Ve spolupráci s obcí došlo výraznému posílení internetu přes nejnovější optický kabel 

prostřednictvím firmy Noel. Internet byl do té doby velmi pomalý a nestabilní. Nestačil ke 

kvalitní online výuce, pokud učitel potřeboval učit přímo ze školy. Nyní je rychlost naprosto 

dostačující.  

 

f)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V oblasti nežádoucího chování jsme se zaměřili prioritně na předcházení rozvoje rizik, která 

směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků: agrese, šikana, 

kyberšikana, násilí, vandalismus, záškoláctví, rasismus, závislostní chování, užívání 

návykových látek, poruchy příjmu potravy, sexuální rizikové chování.  

Průběh školního roku 2020/2021 byl ovlivněn epidemiologickou situací a preventivní 

programy neprobíhaly podle ročního plánu. 

Z důvodu uzavření škol probíhala výuka z velké části na dálku, která byla ve všech svých 

podobách náročná pro všechny zúčastněné. Byla velmi omezená sociální stránka vzdělávání a 

lidský kontakt, obtížně se realizoval i výchovný aspekt. V těchto podmínkách, odlišných od 

běžné situace, se klíčovým slovem stala rovnováha. Rovnováha času společně stráveného on-

line. Zásadní roli hrály samostatné aktivity žáků, řízené na dálku učiteli, kteří se snažili 

zapojit všechny žáky do výuky, protože tato situace více než jindy ohrožovala duševní zdraví 

dětí. Pedagogové posilovali na dálku školní a třídní klima a podporovali pozitivní vztahy mezi 

žáky a učiteli, předcházeli psychickému strádání žáků a z toho důvodu od první fáze návratu 

dětí do škol nedošlo k narušení školního kolektivu a narušení vztahů mezi spolužáky. 

I v době distanční výuky byla zajišťována pomoc při předcházení vzniku nežádoucích projevů 

chování žáků a jejich eliminaci. 

Zvolili jsme koncepci, která je založena na kontinuálním působení na žáky všech věkových 

kategorií od 1. do 9. ročníku. Kladli jsme velký důraz na předcházení rizikového chování u 

žáků, které zaznamenává ve společnosti silný nárůst. Cílem prevence rizikového chování u 

dětí a mládeže na naší škole je zdravý životní styl.  

 

Zpráva školního poradenského pracoviště (ŠPP)   

        Při zajištění péče o žáky s poruchami učení a chování probíhá úzká spolupráce s PPP – 

konkrétné PPP Břeclav, Speciální pedagogické centrum, Ibsenova Brno, Křesťanská PPP 

Brno a PPP Hybešova Brno. Všechna přijatá opatření jsou konzultována s rodiči. Škola 

zajišťuje péči o žáka v rámci podpůrných opatření podle doporučení PPP, pomoc  je však  

poskytnuta i ostatním žákům, kteří ji aktuálně potřebují. 

Ve třídách učitelé sledovali třídní klima se zaměřením na prevenci rizikového chování 

a řešili aktuální problémy třídy. V letošním školním roce, kdy většina výuky probíhala 

distančně,  probíhaly třídnické hodiny online. V jejich rámci byl kladen  důraz na podporu 

duševního zdraví (MP MŠMT  z 15. 3. 2021). 

Úkolem ŠPP  bylo  poskytovat kvalitní poradenské služby žákům, jejich rodičům a 

pedagogům v těchto oblastech: 

1.  Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
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2.  Péče o žáky ohrožené neprospěchem a žáky nadané 

3.  Problémy se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence) 

4.  Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

5.  Prevence rizikových forem chování žáků 

6.  Spolupráce s MŠ a rodiči  budoucích žáků 1. třídy 

 

 Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

V průběhu školního roku výchovný poradce spolu s vedením školy zajišťoval péči o 

žáky se speciálními vzdělávacími a výchovnými potřebami.  Šlo především o odesílání dětí na 

kontrolní i první vyšetření do PPP. Následně byl výsledek vyšetření konzultován s rodiči žáka 

a byla přijata taková opatření, aby vyhovovala navrženým závěrům PPP, žákovi, rodičům a 

možnostem školy.  Vyučující byli seznámeni se závěry i doporučeními vyšetření těch žáků, 

které vyučují.  V rámci  podpůrných  opatření  pracovalo  podle IVP 8 žáků, 13 žáků 

navštěvovalo hodiny pedagogické intervence  a 13 žáků hodiny speciálně pedagogické péče V 

rámci podpůrných opatření byl ve  2. , 3., 6. a 7. třídě asistent pedagoga. Od poloviny října 

2020 prakticky až do května 2021 probíhala distanční výuka, tato skutečnost na rozdíl od 

minulého školního roku nijak neovlivnila vyšetření žáků v PPP. 

 

Péče o žáky ohrožené neprospěchem a žáky nadané 

    Na čtvrtletních poradách třídní učitelé podávali informace o žácích, kteří neprospívali, nebo 

měli velmi slabý prospěch. Ke špatnému prospěchu se vždy vyjádřil i vyučující daného 

předmětu. Následně byli rodiče vyzváni ke konzultaci a byla přijata opatření, která měla 

žákovi umožnit známku si zlepšit.          

 

Problémy se školní docházkou 

         Vzhledem k tomu, že většinu školního roku převažovala distanční výuka, nebyla 

zaznamenána větší absence. Častá neúčast některých žáků na online výuce byla řešena 

konzultacemi ve škole, kdy se tito žáci k online výuce připojovali přímo ve škole za dohledu 

asistenta pedagoga.        

Kariérové poradenství – profesní orientace žáků 

V průběhu prvního pololetí byly vycházejícím žákům předávány informace, brožurky 

a letáčky ze středních škol, které je seznamovaly s profilem konkrétní školy.  V listopadu 

deváťáci dostali Atlas středních škol. Vzhledem k distanční výuce byli rodiče vycházejících 

žáků informováni o možnostech dalšího vzdělávání a o přijímacím řízení na jednotlivých 

typech škol prostřednictvím elektronické žákovské knížky  - prezentace o průběhu celého 

přijímacího řízení. Vzhledem k letošní epidemiologické situaci probíhal Veletrh středních 

škol v Břeclavi, ale i dny otevřených dveří na školách pouze virtuálně – online.  Jednotlivé 

odkazy k připojení se na prohlídku školy jsme rodičům přeposílali  přes  EŽK a bylo jen na 

nich, nakolik této možnosti online prohlídky využijí. Jen zástupce SŠ stavebních řemesel 

Brno-Bosonohy stačil ještě na počátku října 2020 představit svou školu našim žákům přímo u 

nás.  
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Poslední týden v měsíci lednu si žáci devátých tříd a zájemci z páté třídy přišli do 

školy vyzvednout dvě přihlášky na střední školu nebo víceleté gymnázium. V letošním 

školním roce vychází celkem 17 žáků. Na střední školu s maturitou bylo přijato 13 žáků, na 

odborná učiliště byli přijati 4 žáci. Z páté třídy se na víceletá gymnázia hlásili celkem 3 žáci, 

dva byli přijati.  

Přehled přijatých podle typu školy: 

GYMNÁZIUM SŠ s maturitou SŠ  bez maturity Osmileté gymnázium 

3 11 3 2 

Profesní orientace žáků v osmém ročníku probíhala v rámci předmětu pracovní činnosti. Žáci se 

seznamovali s různými pracovními obory i s tím, jaké předpoklady ke studiu daného oboru musí mít. 

Vzhledem k epidemiologické situaci ani v letošním roce neproběhlo testování profesní orientace žáků 

osmých tříd na PÚ Břeclav.  

Spolupráce s MŠ a rodiči  budoucích žáků 1. třídy 

         Vzhledem k epidemiologické situaci neprobíhaly edukativně stimulační skupinky pro budoucí 

prvňáčky na základní škole, ale pouze v mateřské škole a bez přítomnosti rodičů. Dne 28. června 

proběhla na Základní škole v Šitbořicích schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídní učitelkou. Byli 

seznámeni s organizací školního roku, vyplnili potřebné formuláře důležité pro hladký začátek 

školního roku, dostali seznam pomůcek, které musí dětem pořídit do školy, ale i těch, 

 které škola bude zajišťovat pro děti sama za finančního přispění rodičů. 

 

Zájmové kroužky v rámci školní družiny a školního klubu při ZŠ Šitbořice  

Činnost zájmových kroužků byla z důvodu pandemie téměř po celý rok omezena, v případě 

pěveckého sboru téměř po celý rok zakázána. Při činnosti kroužků musela být zachována homogenita 

tříd, po většinu školního roku byl zakázán zpěv, což neumožnilo činnost pěveckého sboru. Řadu 

měsíců byly také zakázány na škole sportovní činnosti, což výrazně omezilo činnost softballu. 

Zájmové kroužky jsou zaměřeny na sportovní, estetickou a zdravotní výchovu, rozvoj 

hudebního a výtvarného cítění, pěstování vztahu k přírodě a rozšiřování rozumových, poznávacích a 

komunikačních schopností žáků.  

Zájmové kroužky: sborový zpěv, vokální kroužek, keramický kroužek, kroužky softballu, doučování 

žáků, kluby zábavné logiky a deskových her, hra na klavír. 

Zájmový kroužek softballu probíhal v době, kdy děti navštěvovaly školu třikrát týdně. V pondělí, ve 

středu a v pátek v rámci závodní větve a potom jednou týdně v pátek pro ostatní kroužkaře. Kroužek 

celkově navštěvovalo 29 žáků naší školy od 4. do 8. ročníku. Žádné soutěže jsme se vzhledem k 

pandemické situaci nezúčastnili, ale softballová asociace zřejmě plánuje toto uskutečnit zpětně v září 

2021.  

 

V rámci výuky nebylo možné organizovat žádné výcvikové kurzy. 
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Rozbor úrazovosti žáků ve školním roce ZŘ 

Ve školním roce 2020/2021 jsme evidovali celkem 11 úrazů žáků a 3 úrazy dětí (započítány  

i sebemenší drobná poranění). Z celkového počtu bylo 6 úrazů žáků registrováno a 3 odškodněny. 

Celková částka za odškodnění činila 26 950 Kč.  

 

Rozbor úrazovosti zaměstnanců  

Na pracovišti nebyl evidován žádný pracovní úraz.  

 

g)  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků  

 

Další vzdělávání zaměstnanců naší školy je naší prioritní oblastí. Soustavným vzděláváním pedagogů 

škola směřuje ke zvyšování profesionality pedagogické práce. V letošním školním roce jsme rozvoj 

kompetencí nezbytných pro realizaci nového pojetí výuky stanoveného školským zákonem a RVP   

(na činnostní pojetí výuky, inkluzivní vzdělávání, rozvoj jazykových schopností a vzdělávání 

vedoucích pracovníků v oblasti řízení ZŠ a MŠ). 
 

Seminář, kurz Počet účastníků 

Školení PO a BOZP   Všichni pracovníci 

Školení vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP 5 

Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti 1 

Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 

Seminář AJ – Funny and Effective English for primary students 1 

Nové trendy v moderním vaření 2 

Český jazyk činnostně ve 3. ročníku 1 

Sestavení přiznání k dani z příjmu právnických osob u příspěvkových organizací 1 

Vedení poradenského rozhovoru 1 

Konverzační kurz německého jazyka 1 

Kvalifikační studium speciální pedagogiky 1 

Formativní hodnocení 1 

Školení programu WR Mzdy 1 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 1 

Šablony II v krizi – to zvládneme 1 

Cesta k výjimečnosti – pilotní ověřování 1 

Seminář pro adaptační pracovníky (NPI) 1 

Webinář - Práce s učebnicí Beste Freunde (Hueber) 1 

Webinář, workshop - Formativní hodnocení v praxi (NPI) 1 

Webinář - Efektivní učení jazyků (Jazykový mentoring L. Machová 1 

Online konference Digiday  2 

Webinář - Kouzelná hra se slovy - Huebe 1 

B84-11-22-211-24 - Konzultace pro příjemce k výzvám 02_18_063 a 

02_18_064 Šablony II 

1 

M-setkání pedagogů a předsedů PK matematiky okresu Břeclav 1 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Akce školy, pořádané v rámci výuky i v rámci mimoškolní činnosti, jsou součástí výchovně 

vzdělávací činnosti školy. Přispívají k naplňování cílů vzdělávání, k rozvoji poznání, sociálních 

způsobilostí a osobnosti žáků, k uplatňování znalostí v praxi, neboť umožňují propojení teoretických 
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znalostí s praktickými dovednostmi. Díky pandemii koronaviru nebylo možné realizovat téměř žádné 

akce, tematické dny, projektové dny, výlety aj.  

 

Realizované v rámci výuky ve školním roce: 

- soutěž modelů na dálkové ovládání 

- Běh Nikolčickými stráněmi, Svatováclavský běh 

- Piškvorkový turnaj 

- návštěvy Obecní knihovny 

- divadelní představení  

- projekt Čtyři živly a Barevný svět 

- soutěž Matematický Klokan, Pythagoriáda  

- soutěž Bible a my 

- školní kola naukových olympiád 

- sběr starého papíru 

- sportovní den  

- sportovní turnaje mezi třídami – vybíjená, sálová kopaná, přehazovaná, florbal  

- účast ve výtvarných soutěžích 

- projekty v rámci ŠVP 

- zápis do 1. ročníku  

- zápis do přípravné třídy 

- slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku 

- školní kolo olympiády z českého jazyka 

- školní kolo olympiády z anglického jazyka 

- školní kolo olympiády z matematiky 

- okresní kola olympiády z matematiky a českého jazyka 

- masopust v ŠD 

- den dětí pro děti ŠD 

- kulturní program na Vítání občánků v obci 

- stezka po stopách Šitbořických pověstí 

 

Realizace projektů 

V průběhu školního roku byly realizovány tyto projekty: 

- Veselé zoubky 2020 

- školní projekty vycházející z ŠVP ZV 

 

Akce pro veřejnost nabylo možné vůbec realizovat, totéž platilo ve spolupráci s dalšími 

subjekty. Proběhla pouze spolupráce s SOU Hustopeče formou projektových dílen pro žáky 2. 

stupně. 

 

Škola a zřizovatel  
Obec Šitbořice trvale finančně zabezpečuje provoz, údržbu a vybavení základní školy. 

Ředitelství základní školy děkuje zřizovateli za modernizaci budovy a podporu základní i 

mateřské. 

 

Z prostředků zřizovatele byly provedeny opravy a modernizace blíže viz zprávy o 

hospodaření školy: 
- vybavení čtyř tříd novým nábytkem 

- modernizace ICT techniky 

- vybavení tříd oranžové třídy MŠ klimatizací 

- výměna podlahové krytiny v dvou třídách ZŠ 

- vybudování přírodní zahrady MŠ + oplocení zadní části zahrady 
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- zkoupení interaktivního displeje pro potřeby budoucí přípravné třídy 

- výměna střešní krytiny na dalších částech střechy 
 

Prezentace práce školy 
     Škola pravidelně informuje rodiče a širší veřejnost o činnosti školy prostřednictvím 

školního měsíčníku, místního televizního vysílání, obecního časopisu Štengaráček, webových 

stránek školy, Školních novinek i formou příspěvků do regionálního tisku.  

 

Spolupráce školy s rodiči  
Rodiče našich žáků pravidelně informujeme o činnosti školy prostřednictvím školního 

měsíčníku, na třídních schůzkách, při konzultačních hodinách a písemně prostřednictvím 

žáků. Máme dobrou zkušenost s tím, že většina rodičů využívá informačních zdrojů školy a 

svým přístupem posiluje vzdělávání dětí. Rodiče mají možnost participovat na činnosti školy 

prostřednictvím Školské rady.  

Ve škole je základním stavebním pilířem pro výchovu dítěte spolupráce rodiny a školy. 

Při dobré spolupráci se významně posiluje všechno, co chceme děti naučit. Proto učitelé naší 

školy pořádají akce, které ke spolupráci přímo vybízejí: dny otevřených dveří, otevřené 

vyučovací hodiny, netradiční třídní schůzky a besídky, žákovské koncerty a kulturní 

vystoupení, výstavy, pomoc při zajištění dopravy svých dětí na soutěže a mimoškolní akce, 

dohoda na společných postupech školy a rodiny u dítěte s SVP, projednávání IVP 

integrovaných dětí, prezentace výchovných projektů s účastí rodičů. Tyto akce však byly díky 

vládním opatřením výrazně omezeny. 

 

Poskytování informací  
 Základní informace o škole ve smyslu platné legislativy byly zpřístupněny veřejnosti 

na nástěnce ve vestibulu školy. Obsahovaly přehled platných předpisů, kterými se řídí 

základní školy při výkonu své působnosti. V průběhu roku byly informace o škole podávány 

ústně a bezplatně.  

  Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.  

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a jiných kontrol 

 

Během školního roku 2020/2021 proběhlo online šetření ČŠI zaměřené na hodnocení návratu 

dětí do škol. Dále proběhla kontrola VZP. 

 

Výsledky kontrol 

Kontrola VZP proběhla bez zjištěných nedostatků. Šetření ČŠI proběhlo bez výstupu formální 

inspekční zprávy, zjišťované informace byly využity pro potřeby MŠMT.  

 

j) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

Viz příloha - Rozbor hospodaření školy za rok 2020. 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola vytváří a realizuje vlastní rozvojové vzdělávací projekty – např. Barevný svět, Svět v 

souvislostech, Čtyři živly aj. Škola je zapojena do programu „Moderní formy výuky“, 
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registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014712, dále se zapojila do projektu 

organizovaným Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci tohoto projektu byla 

vybudována v MŠ přírodní zahrada. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

 

V letošním školním roce pokračuje jedna učitelka ve studiu na MU Brno pro výchovné 

poradce. Jedna učitelka pokračuje ve studiu speciální pedagogiky na MU Brno. Dále získala 

kvalifikaci jedna vychovatelka studiem na HUSPOL Kunovice pro výkon funkce vychovatel. 

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

Škola využívá dle rozpočtových a organizačních možností vzdělávací nabídky v rámci 

celoživotního učení – podrobně viz Plán DVPP. 

V letošním roce jsme pokračovali v realizaci grantového projektu „Moderní formy výuky“, 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014712, který škola realizuje v rámci 

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, v rámci Výzvy č. 

02_18_063, Šablony II.  

Cílem tohoto projektu je podpora vzdělávání žáků základní školy, podpora vzdělávání dětí 

mateřské školy a posilování kompetencí a spolupráce pedagogických pracovníků.    

V základní škole bylo pro rozvoj talentu a zájmu žáků otevřeno deset kroužků, z toho osm 

Klubů zábavné logiky a dva Čtenářské kluby.  O aktivity v kroužcích byl ze strany žáků velký 

zájem.  

V tomto školním roce škola pořádala pro žáky 1. – 9. ročníku ve spolupráci s odborníky 

„Projektové dny mimo školu“ s cílem posilovat znalosti žáků týkající se místního regionu   

a rozšiřovat  dovednosti v oblastech environmentální, sociálně/komunikační a fyzické 

zdatnosti. Jednalo se o vzdělávací exkurze v Němčičkách, Bořeticích, Uherčicích a v Blučině. 

Z projektu byla žákům hrazena doprava autobusem. Pro děti MŠ byl realizován Projektový 

den spojený se shlédnutím divadelního představení. Pro žáky 1 – 9. ročníku byly realizovány 

ve spolupráci s odborníkem  projektové dny na téma „Život v době kamenné“ a „Tajemné 

moře v Karpatech“ a pro děti mateřské školy byl uskutečněn Projektový den zaměřený na 

posílení vzdělávání předškolních dětí v oblasti rozvoje tvořivosti a technického uvažování. 

Pro děti školní družiny byly uspořádány ve spolupráci s odborníkem projektové dny na téma 

„Význam stromů“ a „Vyrábíme ze dřeva“. Všechny Projektové dny měly podobu 

integrovaných témat a měly za cíl podpořit u žáků dovednosti řešit úkoly spjaté s životní 

realitou. Projektové dny se dětem mateřské školy i žákům základní školy velice líbily. Z 

důvodu uzavření škol však nebylo možné všechny plánované exkurze realizovat a plánujeme 

je uskutečnit v prvním čtvrtletí příštího školního roku. Díky projektu budeme moci snížit 

finanční zatíženost těchto akcí ze strany rodičů, neboť část nákladů na dopravu lze hradit 

z grantových prostředků. V rámci projektu byla výuka v mateřské i v základní škole 

podpořena činností školních asistentů. Učitelky v MŠ tak měly větší prostor pro individuální 



 

 - 21 – 

 

přístup k nejmenším dětem a k předškolákům. V ZŠ a v ŠK byla posílena podpora žákům 

ohroženým školním neúspěchem. Z důvodu uzavření škol nařízením vlády nemohly být v MŠ 

v plném rozsahu realizovány edukativně-stimulační skupinky určené pro podporu přípravy 

dětí před vstupem do základní školy. V rámci projektu byl také podpořen profesní růst 

pedagogických pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání. 

Všechny aktivity projektu, které bylo možno ve školním roce 2020/2021 realizovat, byly 

splněny. Z důvodu pandemie koronaviru nebylo školám povoleno pořádat exkurze, a proto 

jsme nemohli zrealizovat všechny naplánované „Projektové dny mimo školu“ s výjezdy 

autobusem do vzdálenějších lokalit. Škola proto požádala o prodloužení termínu realizace 

projektu a zbývající exkurze uskutečníme v příštím školním roce v období září – listopad. 

Aktivity projektu přispěly k sebereflexi a k osobnímu rozvoji pedagogů. Byla posílena 

vzájemná spolupráce a posíleny kompetence zejména při realizaci integrovaných témat 

výuky, uplatňování prožitkových činnostních metod, mezipředmětových vztahů a v oblasti 

provádění funkčního hodnocení žáků. Při všech činnostech byla poskytována cílená podpora 

zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Aktivity realizované prožitkovými 

metodami v rámci jednotlivých šablon přispěly k motivaci žáků ke vzdělávání, k posilování 

přátelských vztahů a spolupráci mezi žáky. Prožitkové učení hraje významnou roli při 

osvojování klíčových kompetencí a naplňování našeho ŠVP. 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů  

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání  

Základní škola informuje a projednává se Školskou radou a se zřizovatelem otázky týkající se 

vzdělávání v souladu s legislativou.  

Škola dále spolupracuje s organizacemi: PPP, Odbor péče o děti, Policie ČR, praktický lékař 

pro děti a dorost, SSS Brno a dalšími vzdělávací institucemi.  
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Zpráva o činnosti mateřské školy 2020 - 2021 
 

Obsah: 

a) Charakteristika organizace, základní údaje o škole, rozdělení tříd 

b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy     

c) Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

d)   Údaje o předškolním vzdělávání 

e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

f) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

 

a) Charakteristika organizace, základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace, Nikolčická 

531, 69176 Šitbořice, IČ: 75 022 001 

Zřizovatel školy: Obec Šitbořice 

Ředitel školy: Mgr. Monika Ondroušková 

Vedoucí učitelka: Táňa Neugebauerová 

Počet tříd: 3 – žlutá, oranžová, zelená  

Telefon: 519421250, 733769412, e-mail:ms.sitborice@tiscali.cz,g5qmsyc, www.zssitborice.cz 

Další údaje o škole: 

1. Sídlo mateřské školy je v Šitbořicích, Školní 485. Spádovým obvodem školy je obec 

Šitbořice. 

2. Mateřská škola Šitbořice je státní zařízení, byla založena 6. 9. 1961. Současná mateřská 

škola byla postavena v roce 1972 jako dvoutřídní, v roce 1980 byla přistavena třetí třída a 

jídelna. Třídy jsou rozlišené podle barev na žlutou, oranžovou a zelenou. Dvě třídy jsou 

určeny pro děti smíšeného věku, žlutá třída je určena pro předškolní vzdělávání. 

3. Budova je dvoupodlažní, propojená chodbami s jídelnou a vlastní kuchyní. Kuchyně byla 

v roce 2017 nově zrekonstruována a vybavena. V prvním poschodí je žlutá třída, v přízemí je 

oranžová třída, kuchyně, jídelna a zelená třída. Ke každé třídě patří umývárna, WC a šatny. 

Budova MŠ má od roku 2017 novou fasádu. 

4. Mateřskou školu obklopuje velká plocha školní zahrady, která je vybavena dřevěnými 

hracími prvky, pískovištěm, houpadly a lavičkami. 

5. Kapacita mateřské školy je 72 dětí, s výjimkou 84 - je maximálně naplněna. 

6. Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo mateřskou školu 84 dětí. 

7. V období od 14. 10. – 2. 11. 2020 a 1. 3. 2021 – 9. 4. 2021 byla MŠ zcela uzavřena 

z důvodu koronavirové infekce. V období od 3. 11. 2020 – 6. 11. 2020 a od 12. 4. 2021 – 7. 5. 

2021 byla v provozu jedna třída a v období od 9. 11. 2020 – 20. 11. 2020 dvě třídy MŠ.  

 

b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce 2020/2021 pedagogickou činnost zajišťovala vedoucí učitelka,  

4 kvalifikované učitelky, 1 učitelka na částečný úvazek, která si doplňovala odbornou 

kvalifikaci  a asistentka pedagoga.  
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Přehled pedagogických pracovníků (učitelů) v hlavním pracovním poměru:      

 Příjmení, jméno, titul Pracovní zařazení Aprobace 

1.  Neugebauerová Táňa vedoucí učitelka Uč. pro MŠ 

2.  Nečasová Marta učitelka Uč. pro MŠ 

3. Brančová Vladimíra učitelka Uč. pro MŠ 

4. Sedláčková Veronika učitelka Uč. pro MŠ 

5. Konečná Simona, Bc. učitelka Uč. pro MŠ 

6. Votavová Eva učitelka studuje 

7. Mátlová Karla asistent pedagoga asistent pedagoga 

Učitelky na mateřské dovolené – Mgr. Vymazalová Petra a Soukopová Šárka. 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících v hlavním pracovním poměru 

Rozdělení nepedagogických 

pracovníků: 

Přepočtený počet 

         (úvazky) 

Celkem osob Z toho ženy 

Pracovníci zajišťující školní 

stravování 

1,7 2 2 

Ostatní provozní zaměstnanci 1,3 2 2 

Celkem 3 3 3 

c) Údaje o zápisu na školní rok 2021/2022 

Zápis dětí probíhal od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců, z důvodu nařízení Vlády ČR v souvislosti s koronavirem. Žádost podalo 44 rodičů, 

jedna žádost byla pozastavena. Dle stanovených kritérií bylo přijato 32 dětí. 

d) Údaje o předškolním vzdělávání   

V roce 2020/21 se účastnilo povinného předškolního vzdělávání 27 dětí, z toho 7 s odkladem 

školní docházky. V květnu 2021 se rozhodli rodiče tří dětí pro odklad šk. docházky. 

V období uzavření MŠ probíhalo distanční vzdělávání. 

Z důvodu velkého množství logopedických vad u 5 letých dětí, bude zřízena ve šk.roce 

2021/22 pro tyto děti  přípravná třída v ZŠ, do které se přihlásilo 15 dětí. 

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči je naší prioritou. Denně jsme využívali komunikaci s rodiči při přivádění  

a odvádění dětí, operativně jsme řešili drobné denní problémy, pokroky u dětí. Nabízeli jsme 

rodičům informativní schůzky o dětech. Informace o předškolních dětech ve žluté třídě 

proběhly v měsíci únoru. Informace o dění v mateřské škole podáváme rodičům na 

nástěnkách v MŠ a na webových stránkách školy. 

Všechny společné akce s rodiči byly zrušeny z důvodu koronavirových opatření. 

   

Zájmové kroužky v rámci MŠ 

Ve škol.roce 2020/2021 jsme dětem nabízely tyto nadstandardní činnosti: 
- Se Sokolem do života – pro všechny děti 

- Pastelku – pro všechny děti 

- Angličtinu – pro předškoláky 
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Rozbor úrazovosti dětí ve školním roce  

Ve šk. roce 2020 – 2021 jsme měli 3 drobné úrazy, z toho jeden hlášený z důvodu absence 

dítěte. 

e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Další vzdělávání zaměstnanců naší školy je naší prioritní oblastí. Soustavným vzděláváním 

pedagogů škola směřuje ke zvyšování profesionality pedagogické práce. V letošním školním 

roce jsme se zaměřili na posílení těchto oblastí: vzdělávání ved. pracovníků v oblasti řízení, 

rozvíjení v oblasti jazykové výchovy a zdravého stravování. 

 

Seminář, kurz Počet účastníků 

Školení PO a BOZP   Všichni pracovníci 

Dokumentace v MŠ 1 

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně 1 

Hygienické minimum ve stravovacích službách 2 

Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách 1 

Efektivní využití MS office pro pedagogy 1 

Jazyková výchova u dětí předškolního věku 1 

 

f) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Akce školy jsou součástí výchovně vzdělávací činnosti školy. Přispívají k naplňování cílů 

vzdělávání, k rozvoji poznání, sociálních způsobilostí a osobnosti žáků, k uplatňování znalostí 

v praxi, neboť umožňují propojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi.  Řada 

akcí byla výrazně ovlivněna pandemií koronaviru. 

Akce školy realizované v rámci výuky ve školním roce:   

-           ovocný týden 
- běhání pro zdraví  

- Mikulášské hraní s nadílkou 

- vánoční zpívání – tradice, zvyky,  

- Vánoční pohádka – divadlo Kejkle 

- hudební pohádka O Červené karkulce – divadlo z Velkých Pavlovic 

- Putování za Yetim - zimní ekolog. vycházka do přírody 

- tvoření na sněhu  

- Rozhýbejme jazýček - logopedický týden 

- masopustní rej  

- Sportohrátky se zvířátky - zimní olympiáda 

- pyžamový den  

- letní olympiáda  

- kouzlení s Harry Poterem   

- zdobení májky  

- Den dětí - indiánský týden   

- rozloučení předškoláků s ostatními třídami – divadlo „Budka“  

- tablo předškoláků a slavnostní rozloučení předškoláků za přítomnosti rodičů                   

-           focení tříd 
- Poznáváme přírodu - letní ekologická vycházka k rybníku 

-           Šitbořický slavíček  



 

 - 25 – 

 

-           malování na chodníku 

 

Realizace projektů 

V průběhu školního roku byly realizovány tyto projekty: 
- „Moje město“ -  ve spolupráci s Play Smart Brno, zaměřený na environmentální a 

polytechnickou výchovu 

- Vánoční pohádka – projektový den s vánoční tématikou 

- plánovaná Zdravá 5 – neproběhla z důvodu uzavření školy v období pandemie 

koronaviru 

- v rámci projektu Šablony II proběhly ve spolupráci se ZŠ odborná setkání s rodiči a 

učitelkami 1. třídy a přípravné třídy zaměřené na přípravu dětí do 1. třídy, školní 

zralost a na téma přípravná třída. 

 

Akce pro veřejnost 
- všechny akce byly zrušeny z důvodu koronavirových opatření 

V době uzavření škol byly zorganizovány tyto akce: 

- Velikonoční výzva, kdy děti s rodiči nosili do MŠ vytvořené kraslice, kterými zdobili 

plot kolem MŠ. 

- Učitelky ve spolupráci s vychovatelkami ze ŠD po obci vytvořily stezku „Po stopách 

šitbořických strašidel“, kdy děti pod dozorem rodičů, postupně procházely významnější místa 

v obci, na nich plnily úkoly a seznamovaly se s místními pověstmi. 

- V rámci tematického dne v MŠ – Harry Potter, při příležitosti pálení čarodějnic, 

zůstala pro děti a jejich rodiče několik dní otevřená zahrada u MŠ, kde bylo pro děti 

připravena řada zábavných aktivit a úkolů. 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Společné akce se ZŠ Šitbořice, spolupráce školy s místními firmami a organizacemi a 

spolupráce školy s obcí byla narušena koronavirovými opatřeními a po celý školní rok byla 

omezena. Přesto učitelky ŠD základní školy a MŠ vytvořily pro děti v době uzavření škol 

naučnou stezku po Šitbořicích zaměřenou na pověsti o naší obci.  

 

Prezentace práce školy 

Škola pravidelně informuje rodiče a širší veřejnost o činnosti školy prostřednictvím obecního 

časopisu Štengaráček, webových stránek školy, vývěsek v MŠ a na zdravotním středisku. 

Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Obrázky z mojí vesnice, ve které se umístily Klára 

Lejsková a Anabela Macková společnou prací „Stavění máje“ na celkovém 2. místě. 
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Závěr 

Školní rok 2020/2021 byl významně ovlivněn pandemií koronaviru, která způsobila 

uzavření škol a tím spojené omezení prezenční výuky a neplánovaný přechod na distanční 

výuku. Opakovalo se učení na dálku s využitím informačních technologií. Na základě 

zkušenosti z minulého školního roku a získáním dovedností ve využívání platformy google 

byl přechod a realizace distanční výuky mnohem snazší, přesto pro všechny zúčastněné velmi 

obtížný.  

I přes realizaci distanční výuky byly koncepční záměry a výchovně vzdělávací činnost 

školy v souladu se stanovenými vzdělávacími cíli. Ředitelství školy trvale podporuje 

vzdělávání pedagogických pracovníků a směřuje výchovně vzdělávací proces k naplňování 

stanovených klíčových kompetencí žáků. 

Na hodnocení práce školy se podílejí metodické a poradní orgány a tím jsou vytvářeny 

optimální podmínky k participaci všech pracovníků na výsledcích školy.   

Ředitelství školy klade důraz na partnerskou a otevřenou komunikaci mezi žáky 

navzájem, mezi žáky a učiteli, podporu žákům s výukovými obtížemi, podporu talentu  

a nadání žáků, osobnostní a sociální výchovu, prevenci rizikového chování, rozvoj 

individuálních schopností a dovedností potřebných pro život.  

Ve spolupráci se zřizovatelem byl dokončen projekt přístavby školy k realizaci, který 

zajistí dostatečnou kapacitu MŠ a prostorovou kapacitu ZŠ.  Postupně dochází ke kompletní 

opravě elektrického vedení ve škole, které také již vyžaduje nutnou opravu. S tím souvisí 

postupná výměna osvětlení tak, aby došlo ke snížení spotřeby elektrické energie. Třída MŠ 

byla vybavena klimatizací, 3 třídy 1. stupně ZŠ byly vybaveny novým nábytkem. Došlo 

k rekonstrukci a novému vybavení jedné místnosti školní družiny, která bude sloužit jako 

přípravná třída. Zde byl také pořízen nový multifunkční displej. Ve dvou třídách došlo 

k výměně podlahové krytiny. Škola také potřebuje v budoucnu zajistit výměnu fasády, 

zateplení a výměnu střešní krytiny nad 1. stupněm. Postupně bude nutno vyměnit podlahové 

krytiny na chodbách. 

Zřizovatel si je výše uvedených potřeb školy vědom. Díky tomu, že výchova a 

vzdělávání žáků je pro něj prioritou, hledá veškeré cesty pro zkvalitňování výchovně 

vzdělávacího procesu, škole poskytuje finanční prostředky dle možností a díky tomu dochází 

k postupnému zkvalitňování podmínek pro výchovu a vzdělávání.  

Škola uplatňuje grantové projekty k zefektivnění výuky, snaží se o propojenost života 

školy s životem v obci a aktivně se podílí na kulturním dění v obci.  

 

 

Zpracovala Mgr. Monika Ondroušková na základě podkladů pracovníků škola 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2020 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Šitbořicích dne 10. 2. 2021          

            

         Mgr. Monika Ondroušková 
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1. Charakteristika organizace 

Základní škola a mateřská škola Šitbořice,  příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, 

základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny a je vedena v síti škol pod IZO 

600112268 (identifikátor zařízení). 

Škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným Obcí Šitbořice jako příspěvková 

organizace, má přiděleno IČO 75022001 a je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno v odd. Pr., 

vložka č. 500., od 1. 1. 2019 se základní škola sloučila se školou mateřskou. 

Škola sdružuje:  

- základní školu o maximální kapacitě 350 žáků,  

- školní družinu o maximální kapacitě 75 žáků a školní klub o maximální kapacitě 150 žáků, 

- školní jídelnu o maximální kapacitě 495 obědů se dvěma místy výkonu na adrese Nikolčická    

531 a Školní 485, 

- mateřskou školu o maximální kapacitě 84 dětí. 

Sídlo základní školy je v Šitbořicích, Nikolčická 531. Odloučeným pracovištěm je mateřská školy na 

adrese Školní 485. Spádovým obvodem školy je obec Šitbořice. 

Škola má 3 objekty - budovu základní školy, budovu mateřské školy a kotelnu. 

Základní škola byla vybudována v roce 1984. V tomtéž roce byl zahájen provoz výukou na 1. stupni, 

od roku 1990 je škola plně využita pro výuku 1. a 2. stupně. Činnost samostatné mateřské školy byla 

zahájena 27. 1. 1996. 

Kapacita základní školy i mateřské školy je plně využita co do počtu tříd. Všechny kmenové učebny 

základní školy byly v roce 2020 obsazeny, mateřská škola využila schválené výjimky a byla naplněna 

do maximální kapacity 84 dětí. 

Škola vykonávala doplňkovou činnost školy formou pronájmu bytových a nebytových prostor a 

vedení podvojného účetnictví a mzdové agendy pro MŠ Velké Němčice a ŠJ Velké Němčice. 

Pro rok 2020/2021 bylo zapsáno celkem 203 žáků 1. – 9. ročníku. Naplněno bylo 9 tříd. Do mateřské 

školy bylo zapsáno 84 dětí, naplněny byly všechny 3 třídy v mateřské škole. Ve školní družině bylo ve 

školním roce 2020/21 zapsáno 56 žáků, v provozu byla 3 oddělení školní družiny. Školní klub 

navštěvovalo 64 žáků formou zájmových kroužků – sborový zpěv, softball. 

 

2. Příspěvek zřizovatele a přehled jeho čerpání 

 Rozpočtová dotace zřizovatele na provoz mateřské a základní školy, školní družiny, školního klubu a 

školní jídelny byla v roce 2020 stanovena zřizovatelem (Obcí Šitbořice) v celkové výši  
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6 500 000,00 Kč (z toho 1 000 000,-Kč investič.přísp.) V příspěvku zřizovatele byly zahrnuty náklady 

na odpisy DHM a DNM ve výši 579 104,00 Kč.  

 

a) Přehled čerpání příspěvku zřizovatele dle položek: 

Přehled položek: Částka v Kč: 

DDHM od 3 001 Kč do 40 000 Kč  558 398,50 

Jiný drobný DHM do 3 000 Kč 48 907,12 

Jiný drobný DNM do 7 000 Kč 21 159,00 

Ostatní spotřeba materiálu 525 420,44 

Energie 637 057,77 

Opravy a udržování včetně revizí+investice 3 549 812,94   

Cestovné + cestovné DVPP 3 002,00 

Ostatní služby 434 596,18 

Ostatní náklady z činnosti 11 578,81 

Školení, prac.oděvy, preventivní prohlídky 79 046,42 

Odpisy 579 104,00 

Celkem čerpáno 6  448 083,18 

Výsledek hospodaření bez DČ 8 221,02 

Celkem  6 456 304,20 

 

b) Přehled ostatních příjmů a výdajů v roce 2020 - doplňková činnost (DČ) 

Přehled položek: Částka v Kč: 

Pronájem nebytových prostor 3 000,00 

Nájemné bytu - Ondroušková 44 544,00 

Vedení účetnictví a mzdové agendy 128 620,00 

Celkem 176 164,00 

 

c) Přehled hospodaření s finančními prostředky v roce 2020 

Přehled položek Přiděleno  

- částka v Kč: 

Čerpání –   

částka v Kč 

Přidělené finanční prostředky od zřizovatele 6 500 000,00  

Vybrané prostředky na stravné - strávníci 633 748,02  

Přehled ostatních příjmů v roce 2019 - DČ 176 164,00  

Poplatek za ŠD 29 350,00  

Školné MŠ 156 400,00  

Sběry, karneval, dobrovolné vstupné… 0,00  

Výběr od žáků (doprava, divadla, výlety, LVK…) 361 389,00  

Projekt mikroregionu Hustopeče 0,00  

Čerpání přidělených finančních prostředků  6  448 083,18 

Čerpání prostředků na nákup potravin  629 899,82 

Čerpání DČ (energie,mzdy,odvody,spotř.materiál)  98 379,10 

Čerpání prostředků z poplatku ŠD  29 350,00 

Čerpání školného MŠ   156 400,00 

Čerpání sběry, karneval, dobrovolné vstupné…  0,00 

Čerpání výběru od žáků  361 389,00 

Čerpání projekt mikroregionu Hustopeče     0,00 

Celkem    7 809 507,02        7 723 501,10 

Rozdíl mezi přiděleným rozpočtem a čerpáním + 86 005,92 
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d) Přehled čerpání rezervního fondu 2020 

Přehled položek Počáteční 

stav 

Příjem za rok 

2020/ 

HV z r. 2019 

Celkem Čerpání za 

rok 2020 

Zůstatek k  

31. 12. 2020 

Dary 81 849,50 77 000,00 158 849,50 89 992,00 68 857,50 

RF z výsledku 

hospodaření 

173 784,89 158 638,88 332 423,77 290 854,03 41 569,74 

 

e) Hospodaření s majetkem zřizovatele 

Přehled položek: Stav k 1. 1. 2020 v Kč: Stav k 31. 12. 2020 v Kč: 

DHM – budovy (kotle na vytápění) 23 671 539,00 24 014 652,00 

DHM  1 376 146,00 2 079 514,30 

DDHM  6 822 529,78 7 163 211,65 

DDNM 79 507,50 79 507,50 

Jiný drobný DHM 2 436 973,06 2 120 003,31 

Jiný drobný DNM 102 749.00 96 192,00 

 

3. Transfer - státní rozpočet 

Přehled čerpání státního rozpočtu: 

Přehled položek: Částka v Kč  

33353 - Přímé náklady na vzdělávání 20 976 912,00 

             v tom: platy  15 006 385,00 

             v tom: OON 59  578,00 

             v tom: zákonné odvody 5 033 658,00 

             v tom: FKSP 301 690,90 

             v tom: ONIV 575 600,10 

Celkem čerpáno 20 976 912,00 

33079 – MODUL B – změny v hodinách přímé pedagogické činnosti od 1. 9. 21  80 756,00  

             v tom: platy  59 468.00 

             v tom: zákonné odvody 20 100,00 

             v tom: FKSP 1 188,00 

Celkem čerpáno 80 756,00 

33070 - Podpora výuky plavání 9 360,00 

Celkem čerpáno 9 360,00 

Celkový vyčerpaný transfer státního rozpočtu 21 067 028,00 

 

Transfery - státní rozpočet na rok 2020 činil 21 067 028,00 Kč. 

Tato dotace ze státního rozpočtu byla vyčerpána na 100 % (21 067 028,00 Kč). 

 

4. Dotace 

Hospodaření - Projekt Šablony II - účelový znak 33063 

text datum Částka v Kč Čerpání k 

31. 12. 2020 

Zůstatek 

Celková průtoková dotace 10. 12. 2019            1 706 504,00    461 428,32 1 016 164,50 

Z toho 85 % EU 10. 12. 2019 1 450 528,38 392 214,07 812 931,60 

Z toho 15% SR 10. 12. 2019 255 975.62 69 214,25 203 232,90 

 

5. Fond FKSP 

Počáteční stav k 1.1 2020 Tvorba 2% z HM Čerpání Zůstatek k 31. 12. 2020 

409 683,49 309 922,32 107 398,00 612 207,81 
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6. DVP, DVPP 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přehled položek Částka v Kč 

Vzdělávání – hrazeno z příspěvku obce 26 920,32 

Vzdělávání – hrazeno ze státního rozpočtu 10 750,00 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Přehled položek Částka v Kč 

Vzdělávání – hrazeno z příspěvku obce 13 073,50 

 

7.  Zhodnocení výsledků finančních kontrol za rok 2020 

Hodnocení vnitřního kontrolního systému 

Kontroly byly prováděny v průběhu roku 2020 příkazci operací v rámci předběžné kontroly  

a ředitelkou školy v rámci předběžných, průběžných a následných kontrol. 

Byly zkontrolovány všechny finanční operace, což je potvrzeno podpisem ředitelky školy na všech 

přijatých nebo vystavených fakturách a na všech výdajových a příjmových dokladech. 

 

Výsledky interního auditu 

Kontrolu v rozsahu interního auditu provádí zřizovatel (Obec Šitbořice) v rámci veřejnoprávní 

kontroly.  V roce 2020 nebyla provedena veřejnosprávní kontrola podle § 14 č. 320/2001 

s předmětem: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) zákona o finanční 

kontrole. 

 

8. Hodnocení hospodářské činnosti školy 

Pozitiva: 
1. příspěvek ze státního rozpočtu byl v roce 2020 vyčerpán na 100 % 

2. z dotace zřizovatele byly hrazeny provozní náklady a účelně bylo možno zlepšovat stav 

budovy a vnitřního zařízení 

3. do MŠ a tříd 1. stupně ZŠ byly pořízeny klimatizace 

4. do jedné třídy v ZŠ byla pořízena interaktivní tabule 

5. byla provedena kompletní rekonstrukce školní kuchyně, jídelny přilehlých umýváren 

 

Negativa: 

       1. přetrvávají ztráty tepelné energie prosklenými částmi budovy  

       2. potřeba snížení spotřeby elektrické energie – zajištěno postupnou výměnou osvětlení 

  3. zvyšující se potřeba navýšení kapacity MŠ a ZŠ 

  4. chybějící tělocvična dostatečné kapacity 

  5. chybějící odborné učebny 

  6. stáří nábytku ve třídách a kabinetech 

  7. stáří počítačů a potřeba obnovy 

  8. stáří a potřeba výměny podlahových krytin v ICT, čítárně 

  9. stáří a potřeba výměny střešní krytiny na dalších částech 

10. chybějící fasáda   

 

Výhled: 

Ve spolupráci se zřizovatelem je třeba dle možností rozpočtu obce nadále pokračovat v modernizaci 

vybavení budovy školy, opravách a rekonstrukcích (viz výše uvedená negativa). Dokončit výměnu 

elektroinstalace a osvětlení. Pokračovat v plánování a projektování přístavby školy pro zvýšení 

kapacity.  

 

 



 

 - 32 – 

 

 

7. Závěr  

Organizace se řídí „Směrnicí o hospodaření s majetkem příspěvkové organizace“ schválené 

zřizovatelem a „Vnitřním kontrolním systémem školy“.  Příspěvková organizace respektuje při správě 

svěřeného majetku a při hospodářské činnosti platnou legislativu a požadavky zřizovatele. 

 

 

 

V Šitbořicích dne 10. 2. 2021          

            

         Mgr. Monika Ondroušková 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


