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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. 

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 6. 9. 1961. 

mailto:zsmssitborice@email.cz
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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 2021/2022 bylo zapsáno celkem 207 žáků 1. – 9. ročníku, naplněno bylo 9 tříd. V nově 

zřízené přípravné třídě se vzdělávalo 15 dětí. Byla otevřena tři oddělení školní družiny, zapsáno 

celkem 70 účastníků. Školní klub působil v rámci nabídky zájmových aktivit, zapsáno bylo celkem 79 

účastníků. MŠ navštěvovalo 76 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 v základní škole probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, čj. 02/2010 „Vzdělání na dlani“ s platností od 1. 9. 2010, v aktuálním znění. Přípravná 

třída se vzdělávala podle školního vzdělávacího programu přípravné třídy, č. j. ZMS9/2020 s 

motivačním názvem Jaro, léto, podzim, zima, ve škole je nám spolu prima splatností od 1. 9. 2021. 

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. 

 

Pokračující pandemie COVID-19 - ovlivnění školního roku 

Průběh školního roku byl opět ovlivněn pandemií. V letošním školním roce nedošlo k plošnému 

uzavření škol, ale střídala se období karantén různých tříd po výskytu onemocnění v kolektivu a s tím 

související přechod na distanční/hybridní výuku. V průběhu roku probíhalo povinné antigenní 

testování v různé pravidelnosti 1x až 2x týdně. Škola také navíc zajišťovala dobrovolné PCR testování 

zaměstnanců a žáků. Byla nadále dodržována řada hygienických opatření, v 1. pololetí častější 

testování a nošení krytí dýchacích cest. V souvislosti s testováním došlo k povinnosti vedení školy 

zasílat seznam zachycených pozitivně testovaných žáků a zaměstnanců a jejich rizikových kontaktů na 

KHS. Tato povinnost výrazně navýšila administrativní zátěž vedoucích pracovníků. Další významnou 

zátěží pro vedení školy byla komunikace s rodiči v pracovní a zejména i v mimopracovní době týkající 

se informovanosti ke karanténám žáků a jejich kontrolnímu PCR testování. Opět nebylo možné 

organizovat řadu tradičních akcí (např. koncerty, karneval atd.). Konec druhého pololetí probíhal již 

zcela bez omezení. Distanční vzdělávání probíhalo na základě zkušeností z loňského roku výhradně 

přes platformu google meet a elektronickou žákovskou knížku.  

 

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.  

Ve školním roce 2021/2022 se opět podařilo zapojit nadané žáky do předmětových olympiád, 

naukových i talentových soutěží, v nich proběhla školní i některá okresní kola. Nepodařilo se 

zorganizovat několik tradičních sportovních soutěží, v nichž chceme opět pokračovat v dalším 

školním roce. 
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Nejčastější formou podpory nadaných žáků byla diferenciace učiva a práce v hodinách a při domácí 

přípravě, žákovské projekty a rozšiřování učiva. 

Pořádání kulturních akcí bylo výrazně omezeno, ale v dalším školním roce budou opět zařazovány.  

 

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.  

O žáky s výukovými obtížemi a potřebou podpůrných opatření pečujeme individuálně dle doporučení 

PPP, zařazením do hodin speciálně pedagogické péče a doučování. To bylo v letošním školním roce 

hrazeno z několika zdrojů - z projektu OPVVV Šablony III a mimořádných prostředků MŠMT na 

vyrovnání vědomostí po období distanční výuky z Národního plánu obnova. Byl také realizován 

kroužek Klub zábavné logiky. 

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. 

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 ze 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.  Iveta Kouná, Mgr. zástupkyně ředitelky Uč. - pro 1. stupeň 

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

4.  Vymazalová Petra, Mgr. Učitelka Spec. pedagog 

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. Šťavíková Veronika, Mgr. Učitelka Uč. – pro 1. stupeň 

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

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

11. Rubešová Renata, Mgr. učitelka, kariérová poradkyně ČJ, D 

12. Růžková Marie, Mgr. učitelka, vychovatelka ČJ 

13. Hofferíková Nikola, Mgr. Učitelka M, VKZ 

14. Jakub Popela, Mgr. Učitel D, Z 

15. Kačurová Lucie, Mgr učitelka, výchovná poradkyně PŘ, Z 

16. PaedDr. Jarmila Novotňáková Učitelka M, Z 
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Činnost školní družiny a školního klubu ve školním roce zajišťovali vychovatelé: Ivana Rozkydalová 

(vedoucí vychovatelka), Pavlína Macíková, Mgr. Monika Ondroušková, Mgr. Tomáš Mottl, Marie 

Benýšková a Mgr. Veronika Kokešová. 

 

Asistenství pedagoga zajišťovaly: Ivana Rozkydalová, Ilona Galušková, Petra Kroupová, Pavlína 

Macíková, Mgr. Marie Růžková, Andrea Hrodková, Blanka Švástová, Adriana Trutmanová a Marie 

Benýšková. 

Mgr. Lucie Dolečková byla 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 15, 409 16 

z toho kvalifik. dle zákona č.563/2004 Sb. 15, 409 16 

Asistenti pedagoga 3, 8889 8 

Rozdělení pedagogických pracovníků 

zajišťujících zájmovou činnost žáků: 

Přepočtený počet 

(úvazky) 

Celkem osob 

Vychovatelé  2,9511 6 

                          z toho vychovatelé ŠD 2,6118 4 

                          z toho vychovatelé ŠK   0,393 2 

 

 Poradenské služby v základní škole  

 Fyzický počet Dosažené vzdělání 

výchovná poradkyně 2 Bez specializačního vzdělání, 1 učitelka dostudovává 

školní metodička prevence 1 vysokoškolské, specializační studium prevence 

sociálně patologických jevů – studium MU Brno  

školní psycholožka 1 vysokoškolské vzdělání 

zástupkyně ředitelky 1 vysokoškolské, specializační vzdělání 

 

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 

3,0 3 3 

Ostatní provozní zaměstnanci 4,3 5 4 

Celkem 7,3 8 7 

 

Nepedagogičtí pracovníci v pracovním poměru   

 Příjmení a jméno Pracovní zařazení 

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

2.  Marie Burešová vedoucí školní jídelny pro ZŠ (zástup za nemoc) – 0,6 

kuchařka - 0,4 
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3.  Málek Kamil školník – plný úvazek 

4. Nováková Jana kuchařka – plný úvazek 

5. Matýšková Hana kuchařka – plný úvazek 

6. Psíková Jana uklízečka – plný úvazek 

7. Burešová Ludmila uklízečka - plný úvazek 

8. Lengálová Eliška účetní - doplňková činnost 0,4 

sekretářka - 0,4 

 

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

Ve školním roce 2022/2023 zahájí docházku 27 dětí, z toho 7 dívek. Zápis proběhl prezenční formou 

dne 11. 4. 2022. Zápisu se účastnilo 33 dětí, 6 dětem byl doporučen odklad povinné školní docházky.  

Přípravná třída 

Ve školním roce 2021/2022 byla nově v budově Základní školy otevřena Přípravná modrá třída. V této 

třídě byly vyučovány děti s odkladem školní docházky (4) a děti v předškolním roce (11). Celkem ji 

navštěvovalo 15 chlapců ve věku 5-6 let. Třídu vedla speciální pedagožka společně s asistentkou 

pedagoga. Po celý rok se děti nenásilnou a hravou formou připravovali na vstup do první třídy. 

Probíhala zde výuka rozvoje jazykových schopností dle Elkonina a díky paní učitelce, která je školský 

logoped byly do výuky více zakomponované různé logopedické chvilky, prevence vývojových vad 

řeči a řečová procvičování. Třída se účastnila aktivit ZŠ i MŠ, úzce spolupracovala s MŠ na různých 

činnostech. Zřízení přípravné třídy hodnotíme velice přínosně. 

 

Spolupráce s MŠ a rodiči budoucích žáků 1. třídy  

Edukativně stimulační skupinky letos probíhaly ve společné spolupráci ZŠ a MŠ v budově základní 

školy.  Na osmi setkáních budoucích prvňáčků a rodičů se střídaly paní učitelky z mateřské školy, 

základní školy a přípravné třídy.  Cílem činností je systematický rozvoj předškolních dětí, a je určen 

pouze pro předškolní děti. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání 

budoucího čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem zvykat si pracovat v kolektivu, soustředit 

se na činnost, učí se trpělivosti. 

V programu se postupuje od jednoduššího ke složitějšímu, od snadnějšího ke složitějšímu. 

Ve skupinkách se dotýkáme několika oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů 

číst, psát a počítat. 

 Jsou to: 

● jemná motorika, grafomotorika 

● zrakové vnímání 

● prostorová orientace 

● základní matematické představy 

● řeč, myšlení 

● sluchové vnímání 

Dne 16. 6. se konala v základní škole schůzka rodičů budoucích prvňáčků s třídními učitelkami.  Byli 

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

školního roku, obdrželi 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 a přípravné třídy v základní škole. Výrazně je tak posílena připravenost dětí na 

školu a včasná diagnostika dětí. Přípravná třída ovlivňuje děti na připravenost 1. třídy ve všech 

směrech. Paní učitelka rozvíjí dovednosti a činnosti, které dětem velice usnadní školní docházku.  
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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.  

 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 

Základní vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, čj. 02/2010 

„Vzdělání na dlani“ s platností od 1. 9. 2010, v aktuálním znění. Učitelům se daří u žáků úspěšně 

naplňovat stanovené výstupy vzdělávání s cílem dosahování žákova osobního maxima. Ve výuce 

využívají učitelé různé formy ověřování míry dosažení stanovených výstupů. Využívají Standardů pro 

základní vzdělávání. Škola se také zapojuje do celorepublikových testování.  

 

Srovnávací testování 

Ve školním roce 2021/2022 se škola zapojila celkem do tří testování. Žáci 3. a 7. ročníku absolvovali 

testování Společnosti pro kvalitu školy. Testování pro žáky bylo hrazeno školou z příspěvku 

zřizovatele. 

Žáci 3. ročníku byli testováni v částech český jazyk, matematika, anglický jazyk a člověk a jeho svět. 

V českém jazyce dosáhli průměrné úspěšnosti 64, 1%, v matematice 74, 6%, v anglickém jazyce  

63, 8% a v oblasti člověk a jeho svět 67, 7%. Ve srovnání s ostatními školami dosáhli žáci 3. ročníku 

kvalitních výsledků v matematice. V ostatních předmětech byla úspěšnost výrazně ovlivněna špatnými 

výsledky některých žáků. Celkem se do testování zapojilo 21 žáků. Tabulky znázorňují úspěšnost žáků 

v testování.  

ČESKÝ JAZYK  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 4 6 4 6 1 

MATEMATIKA  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 15 6 0 0 

ANGLICKÝ JAZYK 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 1 5 12 3 0 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 10 11 0 0 

 

Žáci 7. ročníku byli testováni v částech český jazyk, matematika, anglický jazyk a fyzika a biologie. 

V českém jazyce dosáhli průměrné úspěšnosti 79, 1%, v matematice 42, 4%, v anglickém jazyce 72, 

7% a v oblasti fyzika 35, 7% a jeho svět 72, 2%. Ve srovnání s ostatními školami dosáhli žáci 7. 

ročníku kvalitních výsledků v biologii a v anglickém jazyce. Dosáhli percentil 92 v obou předmětech. 

To znamená, že 92 % škol dosáhlo horších výsledků než naši žáci. Vysokého percentilu dosáhli také 

ve fyzice. Celkem se do testování zapojilo 24 žáků (v M 23, v AJ 22). Tabulky znázorňují úspěšnost 

žáků v testování.  
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ČESKÝ JAZYK  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 2 20 2 0 0 

MATEMATIKA  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 0 7 10 6 

ANGLICKÝ JAZYK (92 % škol mělo horší výsledky než naši žáci) 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 14 7 1 0 

FYZIKA (úspěšnost nižší, ve srovnání s jinými školami vysoká) 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 0 4 12 8 

BIOLOGIE (92 % škol mělo horší výsledky než naši žáci) 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 15 5 4 0 

 

Žáci 8. ročníku se zapojili dle zájmu do dobrovolného tréninku na přijímací zkoušky od společnosti 

Scio. Tyto testy si žáci hradili sami. Byli testováni v částech obecné studijní předpoklady, český jazyk 

a matematika. Žáci dosáhli kvalitních výsledků v porovnání s ostatními školami. V matematice a 

českém jazyce dokonce dosáhli nadprůměrných výsledků. Žáci kromě úspěšnosti obdrželi také 

zpětnou vazbu, zda mají dostatečné studijní předpoklady pro studium na jimi preferovaný typ školy.  

školy. Celkem se do testování zapojilo 13. Tabulky znázorňují dosažené výsledky třídy ve srovnání 

s průměrnými výsledky ostatních škol. 
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Žáci 5. ročníku žáci absolvovali povinné testování ČŠI v oblastech dovednosti usnadňující učení, 

matematika a v český jazyk. Výsledná zpráva bohužel neobsahuje informace týkající se srovnání 

s ostatními testovanými školami. Škola získala zpětnou vazbu týkající se úspěšnosti jednotlivých žáků. 

V testu dovednosti usnadňující učení žáci dosáhli 52 % průměrné úspěšnosti, v českém jazyce 69 %, 

v matematice 53 %. Celkem se do testování zapojilo 27 žáků. Tabulky znázorňují dosažené výsledky 

třídy. 

ČESKÝ JAZYK  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 9 15 2 0 

MATEMATIKA  

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 4 10 10 3 

DOVEDNOSTI USNADŇUJÍCÍ UČENÍ 

úspěšnost 90 – 100 % 70 – 89, 9 % 50 – 69, 9 % 30 – 49, 9 % pod 30 % 

počet žáků 0 0 13 10 3 

 

Vyhodnocení evaluačního dotazníku – zpravováno v rámci závěrečné práce studia výchovného 

poradenství Mgr. Lucií Kačurovou 

 

Škola má ŠVP stanovené prioritní oblasti, které se snaží naplňovat. Ty úzce souvisí s koncepcí rozvoje 

školy. Ta pozbyla na koni školního roku platnost. Proto proběhlo vyhodnocení naplňování ŠVP a 

koncepce rozvoje školy z pohledu pedagogů, zaměstnanců, zřizovatele a současně z pohledu rodiče 

formou evaluačního dotazníku. Výsledky evaluačního dotazníku, vyhodnocení pedagogy a 

zřizovatelem budou podkladem pro zpracování koncepce nové na další období. 

Evaluační dotazník byl sestaven tak, aby byly zhodnoceny prioritní oblasti školy. 

 

1. Oblast materiálně technická  

Škola se neustále snaží zkvalitňovat svoje materiální, technické a digitální zázemí. Průběžně se 

dovybavují třídy novým nábytkem, podlahovou krytinou a chybějícími pomůckami. Snažíme se 

všichni, aby se žáci ve třídě cítili pohodlně a příjemně.  

 

 

Graf 1 Objekt ZŠ je vybavený: 92 % rodičů vyhodnotilo vybavení objektu jako výborné, dobré a 

dostatečné. 
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Graf 2 Prostředí ve škole, ve třídě: Prostředí školy z 90 % na rodiče působí příznivě a líbí se jim. 

 

Z šetření tedy vyplývá, že stanovený cíl v oblasti materiálně technické je naplňován. Z vlastních 

odpovědí vyplynulo, že rodiče pociťují nedostatečnou vybavenost 2. stupně školy.  

Opatření: vedení školy zařadí do koncepce školy dále modernizovat třídy 2. stupně, dokončit novou 

přístavbu, díky které škola získá chybějící prostory pro činnost ŠD, odborné učebny a učebny pro 

zájmovou činnost. 

 

2. Oblast personální – ve vztahu rodič – škola, rodič – učitel 

 

 
Graf 3 Možnost komunikace s učiteli je: 73 % rodičů hodnotí možnost komunikace s učiteli jako 

dostatečnou. 
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Graf 4 Komunikace s rodiči ze strany ZŠ je: 83 % dále hodnotí komunikaci školy ze strany ZŠ jako 

vstřícnou. 

 

 
Graf 5 Jste informováni, co se v ZŠ děje a plánuje?: 63 % procent rodičů je informováno ze strany 

školy pravidelně, 30 % rodičů vyhodnotilo, že od školy získávají jen základní informace. 

 

Z šetření tedy vyplývá, že stanovený cíl v oblasti personální je naplňován. Někteří rodiče by však 

uvítali posílit informovanost ze strany školy.  

Opatření: nadále posilovat pozitivní otevřené vztahy škola – rodič, učitel – rodič, což úspěšně 

nyní naplňuje i vizi školy. Organizovat častěji akce pro veřejnost, zdůrazňovat zaměstnancům 

vstřícnost k rodičům a dětem, využívat otevřené komunikace, operativní reakce na dotazy a 

připomínky rodičů. Informovat rodiče formou elektronické žákovské knížky o výsledcích vzdělávání, 

akcích školy. Nabízet konzultace aj. 

Provést aktualizaci stránek školy, zajistit, aby všichni rodiče aktivně využívali elektronickou 

žákovskou knížku, posílit informovanost zaměstnanců školy formou sdílených kalendářů. Tím bude 

posílena informovanost směrem management školy – zaměstnanci – účastníci vzdělávání. 

 

3. Oblast klima školy 

Tuto oblast částečně naplňuje oblast personální. Souvisí současně s možností komunikace mezi 

účastníky vzdělávání.  

Klimatu školy ve vztahu dítě – dítě, dítě – třída, dítě – učitel byly dále věnovány konkrétní otázky 

šetření. 
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Graf 6 Vaše dítě pobývá ve škole: 82 % rodičů odpovědělo, že dítě se do školy těší, pobývá ve škole 

rádo, většinou rádo. 

 

 
Graf 7 V kolektivu třídy dítě: 88 % rodičů také konstatuje, že dítě je ve škole spokojené, má 

kamarády. 

 

Z šetření vyplývá, že oblast tvorby pozitivního klimatu školy je dle hodnocení rodičů také 

úspěšně naplňována, a tím je úspěšně naplňována také vize školy. 

Opatření: pro školu je oblast tvorby pozitivního klimatu školy prioritní, proto je důležité ji znovu 

zařadit do koncepce rozvoje školy na další období. V souvislosti s pandemií, která omezila možnost 

organizace aktivit posilující pozitivní klima třídy a školy (např. akce pro veřejnost, kroužky, výlety, 

projekty), zařadit tyto aktivity na další období a pozitivní klima školy nadále posilovat. 

Do nové koncepce rozvoje školy posílit tuto oblast využitím nově vzniklé pozice školního 

psychologa, který v rámci plánu činnosti zařadí stmelovací programy pro třídní kolektivy. 

 

4. Oblast výchovně vzdělávací 

Tato oblast je pro školu závazná a vyplývá ze Školského zákona. Tuto oblast rodiče nemohou zcela 

objektivně posoudit. Jejich hodnocení ale dává vedení školy pohled, zda se dle rodičů zvyšuje úroveň 

školy, jak hodnotí metody a způsob výuky jejich dítěte, náročnost výuky a přípravu na ni pro dítě, 

využívání pomůcek atd. 
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Graf 8 Celková úroveň školy se podle vás: 62 % rodičů vyhodnotilo, že se celková úroveň školy 

zvyšuje. 28 % rodičů však zvolilo odpověď, že se úroveň školy nemění. 

 

Opatření: důvod, proč mají rodiče pocit, že se úroveň školy nemění, může být dáno tím, že díky 

pandemii Covidu 19 nebylo dostatek příležitostí pro možnost návštěvy školy, organizací akcí pro 

veřejnost atd. Zde tedy bude nutné je do koncepce rozvoje školy zařadit. 

 

 
Graf 9 Jak hodnotíte výchovně vzdělávací proces: 41 % rodičů hodnotí výchovně vzdělávací proces 

jako tradiční, 26 % jako rozvíjející. 

 

Opatření: i pro tuto oblast není rodič zcela kompetentní pro její hodnocení. Základní škola není 

alternativní v přístupu ke vzdělávání. Proto bychom měli pro zpětnou vazbu spíše zvážit posílení 

náhledu na výchovně vzdělávací proces.  Posílit organizaci konzultačních třídních schůzek, 

vysvětlování důležitosti učiva, seznamování se způsoby a výstupy výuky. Více rodičům předkládat 

úspěšnost absolventů v přijetí na střední školy, výsledky testování žáků ve srovnání s jinými školami, 

a tím dávat náhled na úspěšnost výchovně vzdělávacího procesu v souvislosti s osvojováním 

klíčových kompetencí. 

 

5. Oblast zájmového vzdělávání 

Škola zajišťuje zájmové vzdělávání formou školní družiny a školního klubu. Vzhledem k zájmové 

nabídce základních uměleckých škol v okolí však nechce těmto nabídkám konkurovat a suplovat je. 

Přesto však rozšíření nabídky zájmových kroužků zvažuje. Naráží však na nutnost platby příspěvků ze 

strany rodičů a hledání lektorů.  
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Rodiče vyjadřují zájem o organizaci více kroužků. Někteří rodiče zmiňují absenci kroužků, které 

však na škole již organizovány jsou. Proto škola v rámci dotazníku poptává rodiče, kteří by měli zájem 

o případné vedení kroužků atd. Ze strany rodičů však výrazný zájem není. Současná nabídka se jim 

však jeví jako nedostatečná. 

 
Graf 10 Jako rodič byste mohla poskytnout tuto formu spolupráce: 45 % rodičů nemá zájem o 

spolupráci se školou, pouze 4 % rodičů nabídlo pomoc při vedení kroužku 

 

Přesto, že této oblasti nebyly věnovány konkrétní hodnotící otázky, objevila se řada reakcí v 

hodnocení slabých/silných stránek a na místech k vlastnímu vyjádření právě na oblast zájmového 

vzdělávání. Odpovědi nelze však procentuálně vyjádřit. 

 

V koncepci školy je tato oblast zahrnuta a byla naplněna z pohledu rodiče jen zčásti.  Nyní se 

však oblast zájmového vzdělávání jeví jako spíše oblast posilující klima školy a jako součást prevence 

vzniku rizikového chování. Proto vedení zváží její úpravu. 

Opatření: posílit informovanost rodičů školy o zájmových kroužcích, které škola nabízí formou 

webových stránek a v rámci vyhodnocení dotazníku s veřejností. Vysvětlit také rodičům situaci 

ohledně organizace kroužků na školách. 

Vyhledat nové lektory, kteří by zajistili vedení kroužku v rámci školy, informovat rodiče o 

finančních poplatcích. Nabídnout učitelům možnost vedení kroužků na škole formou školního klubu. 

V rámci tvorby koncepce školy vyhodnotit, zda je oblast zájmového vzdělávání pro školu prioritní. 

Zvážit zařazení do oblasti klima školy, kdy zájmové vzdělávání bude posilovat klima školy a bude 

součástí prevence vzniku rizikového chování. 

 

6. Slabé stránky školy z pohledu rodičů – co by mohla škola ve své práci zlepšit. 

Tabulka 1 

Slabé stránky školy 

nedostatek zájmových kroužků více doučování 

možnost výběru z více obědů možnost odhlásit oběd v daný den 

více relaxačních koutků na chodbách slovní hodnocení nejlépe na 1. stupni 

více sportovních aktivit a výletů nevyhovující sportoviště 

více mimoškolních aktivit více informací do elektronické ŽK 
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Ze slabých stránek se nejčastěji ve vyjádření objevuje nedostatek zájmových kroužků na škole. 

Vyjádření viz. bod 5. 

7. Silné stránky školy z pohledu rodičů 

Tabulka 2 

Silné stránky školy 

vedení školy a spolupráce s rodiči chuť se zlepšovat a růst 

vstřícný přístup pedagogů stálý rozvoj a zvyšování kvality 

včasné řešení problémů výborná paní ředitelka 

profesionalita učitelů snaha o pokrokovost 

realizace plánů a zkvalitňování 

podmínek pro vzdělávání žáků 

vysoká kvalita a úroveň ve srovnání 

s okolními školami 

komunikace s rodiči a učiteli aktivní učitelé  

pozitivní a osobní přístup učitelů akce v družině, pro děti 

moderně vybavené učebny moderní a kvalitní škola 

Jako silné stránky školy nejčastěji rodiče uvedli: komunikaci, vstřícnost, kvalitní učitelé, ředitelka 

školy, řešení problémů.  

 

Vzhledem k tomu, že konkrétní cíle a vize školy se objevily ve vyhodnocených silných stránkách 

školy z pohledu rodiče, mohu konstatovat, že škola úspěšně naplňuje koncepci i vizi školy. Rodiče se 

tímto ztotožňují s koncepcí a vizí školy, vyhodnocují je jako silné stránky školy, proto je důležité 

jejich další posilování podporovat. Vizi školy můžeme vyhodnotit jako vhodně zvolenou z pohledu 

rodiče. 

Opatření: Znovu zařadit oblast klimatu, komunikace školy do koncepce rozvoje školy, a tím tyto 

silné stránky školy posilovat. Vize školy z pohledu rodiče je naplňována a zvolena správně – ve 

zvolené vizi školy pokračovat i v dalším období. 

 
f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

   

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za školní rok  

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo Opakují 

1. 24 24 0 0 0 

2. 22 22 0 0 0 

3. 21 18 3 0 0 

4. 25 20 5 0 0 

5. 27 19 8 0 0 

6. 23 13 10 0 0 

7. 25  11 13 0 0 

                 8. 24 12 12 0 0 

9. 17 9 8 0 0 

Celkem za školu      223           148 59 0 0 
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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. 24 1587 1360 0 0 

2. 22 1509 908 0 0 

3. 21 1245 948 0 0 

4. 25 1261 1343 0 0 

5. 27 2358 1690 0 0 

6.  23 2172 1441 78 2 

7.  25 1814 1592 0 2 

8. 24 1578 2000 0 0 

9. 17 1071 1582 0 0 

Celkem    202 3779 3771 0 0 

Hodnocení metodických sdružení 

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. Významný posun se projevil v zařazování různých forem 

formativního hodnocení. 

Ve všech formách vzdělávání se vytvářely žákům 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 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 a 

pravidelně byly vypracovávány zprávy o výsledcích vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Žákům byla nabídnuta možnost doučování, které bylo finanacované především z 

mimořádných zdrojů MŠMT a řada dětí je využila. Nadanější žáci byli vedeni k pomoci slabším 

spolužákům formou skupinové práce, byli rozvíjeni formou zájmových kroužků, přípravou na některé 

soutěže a nabídkou nadstandardních úloh a činností. 

Po nepříznivé koronavirové situaci se škola postupně vrátila do starých zaběhlých kolejí a řada 

pozastavených školních akcí bylo zařazeno do procesu výuky a uskutečněno. 

 

Seznam úspěšně realizovaných akcí: 

Řada akcí byla inspirována Olympiádou,  konanou v únoru 2022. 
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V hodinách TV byla intenzivněji zlepšována fyzická zdatnost dětí, častěji probíhala spolupráce mezi 

jednotlivými ročníky formou her, turnajů, štafet, vybíjených. Dvakrát jsme se zapojili do akce 

Olympijský běh, proběhl u nás tradiční Svatováclavský běh. V zimě jezdily děti přípravné třídy, první 

a druhé na lyžařský výcvik. Zástupci tříd se zúčastnili soutěže ve šplhu, kde získali 3 první místa a 2 

místa druhá, žáci 2. – 5. třídy se zúčastnili Mc'Donalds Cupu (fotbalová soutěž), kde uspěli mladší 

chlapci. 

Do tříd byla pozvána policii ČR, kde si s dětmi povídali o jejich bezpečnosti. Na to navazovala akce s 

mobilním dopravním hřištěm, kde děti spolupracovaly s policií a vyzkoušely  si být účastníky různých 

dopravních situací. 

Úspěšná byly i akce Zdravá 5, Třídění odpadů, Význam smyslů pro člověka, Vánoční výukový 

program, vystoupení ke Dni matek, Den země, Tonda obal, Podané ruce. 

Z naukových akcí proběhlo školní kolo v matematickém Klokanovi, druháci připravili pro spolužáky 

3. – 9. ročníku vědomostní kvíz,  proběhlo testování osvojených výstupu žáků 3. třídy a 5. třídy. 

Poslední týden proběhl ve sportovním duchu - byla uspořádána Sportovní olympiáda pro 1. – 5. třídu, 

kdy deváťáci  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. Tradičně proběhl Branný den, který uspořádal Techsport.  

Edukativní skupinky pro předškoláky, které škola pravidelně pořádá ve spolupráci s MŠ, letos  

proběhly po vynucené covidové době opět opakovaně v několika lekcích za přítomnosti rodičů. Děti 

se cíleně připravovaly na nástup do 1. třídy, rozvíjely své kognitivní schopnosti.  

 

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. Při řešení problémů a 

také jako poradenská služba ve škole byla plně využívána školní psycholožka. 

 

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.  

Z období distanční výuky jsme převzali řadu aktivit a činností, které jsme zařazovali do výuky, při 

opakování učiva nebo domácím procvičování. Daří se plně využívat komunikaci 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:  



 

 - 18 – 

 

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

olympiád, nabídkou nadstandardních úloh a aktivit. V rámci projektu OPVVV Šablony byla oblast 

posílena Klubem zábavné logiky pro 8. a 9. třídu a realizací hodin s rodilým anglicky hovořícím 

mluvčím. 

Podpora žáků méně nadaných: V průběhu školního roku probíhalo pravidelné doučování. 

 

Úspěchy v naukových a dalších soutěžích:  

 Školní kola olympiád a soutěží byla relizována, proběhla Pythagoriáda (školní i okresní kolo, 

postoupil P. Pažický), matematický klokan a olympiáda, přírodovědná soutěž, olympiáda v anglickém 

jazyce, zeměpisná olympiáda (školní i okresní kolo, postoupili Daniel Mottl, Tobiáš Konečný, Lucie 

Lejsková) 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 2021/2022 i přes řadu vládních opatřeni proběhly některé akce, jiné tradiční akce 

nemohly 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“  

- výuka cizích jazyků byla podpořena poslechy populárních písní, metodickou pomůckou chytré karty, 

prací s časopisy Gate a zapojením do mezinárodního projektu Postcrossing. hodinami s rodilým 

mluvčím 

- proběhla řada vystoupení pěveckého sboru 

- proběhlo několik literárně-historických exkurzí (6. třída v Památníku písemnictví v Rajhradě, 7. a 8. 

exkurzí v Kutné Hoře a výlet 8. třídy do Žďáru nad Sázavou), žáci 6. a 8. ročníku absolvovali třídenní 

třídní výlet 

- proběhl tematický program k Dušičkám a Vánocům v naší kultuře, beseda se spisovatelkou, recitační 

soutěž 

- v rámci přírodovědného vzdělávání zařazena návštěva 9. ročníku v Mendelianu, vycházka 6. tř. k 

rybníku 

- sportovní den pro 2. stupeň 

- Růžový den - zaměřený na prevenci vzniku onkologických onemocnění, Zdravá pětka - zdravý 

životní styl, Den Země 

- 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 
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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, doučování, předmět speciální pedagogické péče, zařazením 

těchto žáků do kroužků. Na čtvrtletních poradách 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. 

 

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. 

Nejdůležitější položka na seznamu plánu činnosti pro tento školní rok byla splněna. V listopadu došlo 

k nákupu 18 nových počítačů do IT učebny. Celá učebna tak konečně splňuje parametry moderní 

výuky. 

Ve spolupráci s p. Doleželem vyřešeny problémy s wi-fi v učebně 1. třídy a také s kamerami. 

Pokrytí zatím dostatečné po celé škole. 

Nákup a instalace nového projektoru do 8. třídy. 

Nákup a instalace nového stolního počítače do ředitelny paní zástupkyni. Stávající již nevyhovoval. 

Velká spokojenost s rychlostí internetu po zavedení optického kabelu. Výpadky byly v letošním 

školním roce minimální. 

Do budoucna zvážit nákup nových školních tabletů do výuky – Stávající jsou již nepoužitelné. 

Vyřadit staré počítače z IT učebny, které byly letos nahrazeny novějšími. Zvážit i darování. 

Do budoucna: 

- nahrazení dvou nejstarších projektorů novými typy 

- nákup několika (cca 5-10) nových tabletů do výuky (ke zvážení) 

- snížit počet tiskáren na škole z důvodu ušetření nákladů 

- k projektorům na pevno připojit stolní počítače 

 

g)  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Cílem prevence rizikového chování u dětí a mládeže na naší škole je zdravý životní styl a pomoc při 

předcházení vzniku nežádoucích projevů chování žáků a jejich eliminace. 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. Proto cílem naší každodenní práce, jak v rámci výuky, tak i v mimoškolní činnosti, byly 

aktivity, které směřovaly na vztahy mezi lidmi, vztahy v kolektivu, slušné chování ve škole i na 

veřejnosti, bezpečné chování a zdravý životní styl. 

V rámci výuky a třídnických hodin jsme se zaměřili na prevenci rizikových jevů a rizikového chování, 

prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, 

sebeúcty a vzájemné úcty. 

Témata byla zařazena do výuky v rámci školního vzdělávacího programu, aby se prevence u žáků stala 

přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. 
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Upřednostňovali jsme aktivity, které vedou k pozitivním výsledkům v jednotlivých oblastech. Snažili 

jsme se, aby tyto aktivity vyvolaly u dětí ohlas a aby se účastí vyhnuly možnostem setkávat se s 

negativními jevy. 

Každý pedagogický i nepedagogický pracovník dbal, aby uplatňovaná prevence byla prováděna 

komplexně ve všech oblastech školního života a prostředí. Z důvodu včasné a průběžné prevence ze 

strany všech zaměstnanců školy nedošlo k závažným přestupkům rizikového chování u žáků. 

Během školního roku jsme provedli dotazníková šetření pro žáky i pro rodiče na téma „Média“, z 

kterých se ukázalo, že většina žáků se podle svých možností věnuje sportu, zájmovým kroužkům, ale 

přesto 70 % žáků používá mobil nebo tablet z 74 % na hry a rodiče z 80 % kontrolují své děti a 90 % 

zná rizika sociálních sítí. 

Další dotazníkové šetření bylo věnováno žákům „Jak jsem na tom?“ A 88 % žáků rádo navštěvuje naší 

školu, 75 % sportuje, 68 % debatuje s rodiči, podnikají společné akce a 80 % chodí s kamarády ven. 

Preventivní činnost byla dále zaměřena na dopravní výchovu, na mobilním dopravním hřišti, kde si 

děti 1. stupně zopakovaly pravidla silničního provozu, na kterou navazovala beseda týkající se 

dopravy, kyberšikany a právního vědomí žáků, kterou vedl zástupce Policie ČR. 

Další preventivní činností byl Program Zdravá 5 pro žáky 1. - 9. ročníku, který byl realizován 

teoreticky i prakticky. 

V rámci nepřímé prevence připravoval 2. stupeň nauková a vzdělávací stanoviště pro ŠD a naopak 

mladší děti zábavný kvíz pro starší žáky a 2. stupeň. 

Na konci školního roku nás ještě čekal preventivní programy společnosti Podané ruce na téma: 

Bezpečné užívání chytrých telefonů a tabletu – 1. a 2. ročník, Co je kyberšikana a jak ji řešit – 4. a 5. 

ročník, Základy bezpečí na internetu. - 3. ročník. 

Velký důraz byl dán na kvalitní a podnětné využívání volného času. Nešlo pouze o rozvíjení vloh a 

talentu dle zálib, ale zároveň se také otevírá prostor pro výchovné působení na žáky. 

Za podstatnou součást primární prevence považujeme i podporování pozitivních vztahů mezi rodiči a 

školou. 

Díky práci všech pedagogických pracovníků nedochází k závažnému porušení chování u žáků. 

 

Zpráva školního poradenského pracoviště (ŠPP)   

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

těchto oblastech: 

1.  Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

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 

 

Ve 2. pololetí posílila činnost ŠPP školní psycholožka, která v rámci své náplně práce doplňovala 

poradenské služby naší školy. Průběžně probíhaly krizové intervence a schůzky s rodiči, žáky a 

pedagogy školy.   

V rámci podpory klimatu ve třídách zprostředkovala naše psycholožka ve 3., 4. a 6.  třídě seznamovací 

a poznávací programy zaměřené na komunikaci a pozorování kolektivu. Ve 3. třídě navázal na tento 

program další program zaměřený na spolupráci, hodnoty, klima ve třídě, duševní hygienu, podporu 

soudržnosti kolektivu a vzájemnou komunikaci.  
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 Z výsledků dotazníkového šetření mezi rodiči žáků vyplynulo, že zřízení této pozice hodnotí 77 % 

rodičů jako významnou součást poradenských služeb na škole, kterou v případě potřeby pro své dítě 

využijí.  

 

1. 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 doporučení z poradny těch žáků, které vyučují. Potřebné materiály 

byly uloženy na sdíleném disku.   

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

konkrétné PPP Břeclav (Hustopeče), Speciální pedagogické centrum (Veslařská), Ibsenova Brno, 

Křesťanská PPP Brno a PPP Hybešova Brno. Škola zajišťovala péči o žáky v rámci podpůrných 

opatření podle doporučení PPP, pomoc  však  byla poskytnuta i ostatním žákům, kteří ji aktuálně 

potřebovali.         

V rámci podpůrných opatření pracovalo podle IVP 7 žáků, 16 žáků navštěvovalo hodiny speciálně 

pedagogické péče. V rámci podpůrných opatření působil v 1., 3., 4., 5., 7. a 8. třídě asistent pedagoga.  

 

2. 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. 

Žákům, kteří byli ohroženi školním neúspěchem, bylo nabídnuto doučování.  

VP provedla v měsíci prosinci dotazníkové šetření rodičů a jejich žáků, kteří jsou ohroženi školním 

neúspěchem. S výsledky šetření se učitelé obeznámili na sdíleném disku v sekci Třídnictví – výsledky 

dotazníkového šetření.  

Tuto oblast jsme posílili i v rámci náplně práce naší psycholožky, která má v konzultační a poradenské 

práci možnost řešit prevenci školního neúspěchu žáků. Může jim tak nabídnout a vysvětlit techniky a 

hygienu učení. 

 

Péče o žáky nadané 

Talentovaným žákům byla nabídnuta účast v různých naukových, sportovních, recitačních soutěžích a 

třídních kolech olympiád (AJ, M, Z).  

Třídní kola olympiád z AJ – nejlepší studenti 

6. třída: Jiří Schnirch, Adéla Cagášková, Jakub Fišer 

7. třída: Ondřej Pažický, Samuel Němeček, Nela Tihlaříková, Alex Hoško 

8. třída: Adéla Dvořáková, Souleymane Šimon Vágner, Karolína Tihlaříková, Karolína Němečková, 

Adam Konečný 

9. třída: Daniela Shymon, Kateřina Schnirchová, Jana Peštálová, Alžběta Rozsívalová 

Zeměpisná olympiáda - okresní finále 

Kategorie 7. třída: 4. Daniel Mottl, 5. Tobiáš Konečný, 17. Anna Lindušková 

Kategorie 8. + 9. třída: 9. Lucie Lejsková, 21. Jana Peštálová, 23. Kateřina Fraňková 

Turnaj ve stolním tenise - kluci - 2. stupeň: 1. Filip Konečný, 2. Tobiáš Konečný, 3. Patrik Hochman 

Turnaj v piškvorkách - 6. + 7. třída kluci: 1. Tobiáš Konečný, 2. Samuel Němeček + Jáchym Franěk, 

3. Vojta Nečas 

Školní kolo recitační soutěže - celkem se zúčastnilo 27 dětí (1.- 9. tř.). Pořadí: 1. tř. Václav Konečný, 

Zuzana Kubalíková, Elizabeth Matoušů. 2. a 3. tř.: Klára Benýšková, Martina Kudynová, Jáchym 
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Lejska, 4. a 5.: Lucie Benýšková, Matěj Klein, Nikola Vozdecká. 6. - 7.: Hana Divišová, Ivana 

Valíčková, Elena Zámorská. 8. - 9.: Alžběta Rozsívalová, Soňa Přibylová, Souleymane Šimon Vágner     

 

3. Problémy se školní docházkou 

Problémy jsme zaznamenali u žáka 6. třídy, který měl s velkou absencí problémy i dříve. V obou 

pololetích měl neomluvené hodiny, za které mu byl udělen snížený stupeň z chování. Spolupracovali 

jsme s maminkou i OSPODEM. V 1. pololetí měl 64 neomluvených hodin a ve 2. pololetí 14 

neomluvených hodin. V červnu začal docházet i za školní psycholožkou. 

   

4. Kariérové poradenství – profesní orientace žáků  

V průběhu prvního pololetí byly vycházejícím žákům průběžně předávány informace, brožury a letáky 

ze středních škol, které je seznamovaly s profilem konkrétní školy.  Po dvouleté střídavé prezenční a 

distanční výuce se střední školy „naučily“ nabízet vycházejícím žákům online prohlídky a dny 

otevřených dveří. O jejich konání jsme informovali jak žáky, tak prostřednictvím EŽK i jejich rodiče. 

Veletrh středních škol v Břeclavi i na Výstavišti v Brně navštívili žáci se svými rodiči, následně pak 

mnozí využili možnosti navštívit školy – prohlédnout si učebny, získat informace o předpokladech ke 

studiu i o profesním uplatnění. Tuto možnost návštěvy nabízely střední školy až do konce měsíce 

ledna. Stejně jako i v minulosti pouze zástupce SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy přišel osobně 

vycházejícím žákům představit svou školu.    

V listopadu deváťáci dostali Atlas středních škol. Podrobně si jej prošli a každý si zkusil nanečisto 

vyplnit svou přihlášku. Rodičům byla informace o přihláškách předána jednak osobně na třídní 

schůzce, jednak prostřednictvím EŽK, ale i telefonicky. 

Spolu s pololetním vysvědčením žáci devátých tříd obdrželi dvě předvyplněné přihlášky. Po kontrole a 

evidenci přihlášek si rodiče přicházeli vyzvednout zápisové lístky. 

V letošním školním roce vyšlo celkem 17 žáků. Na střední školu s maturitou bylo přijato 11 žáků, na 

odborná učiliště bylo přijato 6 žáků. Z páté třídy se na víceleté gymnázium nehlásil žádný žák.  

Přehled přijatých podle typu školy: 

GYMNÁZIUM SŠ s maturitou SŠ  bez maturity Osmileté gymnázium 

5 6 6 0 

 

5. Prevence rizikových forem chování - viz. zpráva metodičky prevence 

 

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

Spolupráce ZŠ a přípravné třídy probíhala v rámci ŠD, kde byly žákům připraveny zábavné soutěže na 

všeobecné znalosti, pohádková cesta a postřehová cesta. Deváťáci spolupracovali na přípravě 

Mikulášské pro MŠ a pohádkových stanovišť.  

Od 14. března do 7. dubna probíhaly v odpoledních hodinách na ZŠ edukativně stimulační 

skupinky, ve kterých jsme se snažili o systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou jsme 

rozvíjeli schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání Spolupráce ZŠ 

a MŠ byla, i díky zřízení modré přípravné třídy v prostorách školy, pravidelná a intenzivní. 

Předškoláci v ZŠ i MŠ se navštěvovali a pravidelně spolupracovali.  
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Zájmové kroužky v rámci školní družiny a školního klubu při ZŠ Šitbořice  

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. Nabídka se odvíjí od zájmu o vedení kroužku externích lektorů a 

učitelů. 

Zájmové kroužky: sborový zpěv, keramický kroužek, kroužky softballu, doučování žáků, kluby 

zábavné logiky a deskových her, hra na klavír, angličtina pro předškoláky a prvňáčky. Děti mohly také 

navštěvovat kroužek gymnastiky ve spolupráci s paní Polákovou.  

 V letošním školním roce bylo 1. pololetí opět ovlivněno pandemií, což s sebou přineslo řadu omezení 

pro činnost kroužků a pořádání veřejných akcí. 

 

Rozbor úrazovosti žáků ve školním roce  

Ve školním roce 2021/2022 jsme evidovali celkem 22 úrazů žáků. 

Žádný z těchto úrazů si nevyžádal absenci delší než 2 dny. Neměli jsme žádný úraz, který by byl 

následně odškodněn. 

 

Rozbor úrazovosti zaměstnanců  

Na pracovišti nebyl evidován žádný pracovní úraz.  

 

h)  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 první pomoci Všichni pracovníci 

Workshop vedoucích pracovníků základních škol 1 

Intenzivní jazykový kurz angličtiny 1 

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol 1 

Profesní průprava zástupců ředitele 1 

Oblastní workshop CJL - možnosti motivačních aktivit v Českém jazyce 1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy informatiky 1 

Čtenářská gramotnost 2.stupeň s Jitkou Vyplašilovou 1 

Problémový žák na základní a střední škole. Využití asertivních technik. 1 

Začínáme učit s dokumentárním filmem 1 

Kvalifikační studium speciální pedagogiky 1 

Přírodověda činnostně ve 4. ročníku 1 

Rétorika 1 

Žák se specifickými poruchami učení v naukových předmětech 1 

Formativní hodnocení s klidem 5 

Plánování lekcí anglického jazyka 1 

Don´t just say listen 1 

Žák se specifickými poruchami učení v naukových předmětech 1 

Programování ve Scratch 1 

Jak (si) šetřit čas? 1 

iKAP_Jak na digitální bezpečnost a prevenci kyberhrozeb 1 

Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská 1 
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pracoviště 

Záměrné sebepoškozování u dětí a náctiletých 1 

Práce s impulzivním chováním a ADHD 1 

Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického 

spektra 

1 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 1 

Jak může asistent pedagoga přispět k pozitivnímu klimatu ve třídě 1 

Supervizní setkání pro učitele a asistenty pedagoga 1 

Supervizní setkání – podpora pedagogických pracovníků v souvislosti s příchodem žáků 

z Ukrajiny 

1 

Zákon 250/2021 Sb., , ZMĚNY V BOZP 1 

Vedení zaměstnanců s využitím mapy pracovních vztahů a motivace pracovníků dle 

jejich výkonu 

1 

Hygienické minimum pro kuchařky a kuchaře 3 

Nové trendy v moderním vaření 3 

Školení hygienického minima,Zásady SVHP a systému HACCP 1 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě 1 

Právní předpisy ve školství a jejich aktuální změny 1 

 

i) 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 

znalostí s praktickými dovednostmi. Díky pandemii koronaviru bylo opět především 1. pololetí 

ovlivněno a nebylo možné realizovat některé akce. 

 

AKCE 1. STUPNĚ 

-         olympijský běh  

-         plavecký výcvik 2. a 3. ročníku - celkem 10 lekcí 

-         schůzka rodičů 1. tř. 

-         vstupní test psaní (2. - 5. roč.), zaměření na práci s textem 

-         Svatováclavský běh 

-         hodiny TV zaměřit na zlepšení fyzické zdatnosti dětí 

-         dopravní hřiště – pro MŠ a 1. – 4. třídu 

-         návštěvy čítárny – rozvoj čtenářské gramotnosti 

-         Den se seniory 

-         příprava vystoupení 2. třídy a sboru na akci Setkání s důchodci 

-         Barevný týden 

-         soutěž modelů aut na dálkové  

-         projekt 9. třída čte prvňákům - podpora čtenářské gramotnosti 

-         program zástupců tříd pro ŠD – měsíčně 

-         pohybové činnosti v hodinách TV – odkaz na olympiádu 

-         třídní kola v recitaci 

-         třídní schůzky online 2. – 5. třída 

-         prezenční třídní schůzka 1. třída 

-         příprava krátkého programu k rozsvěcení Vánočního stromku (sbor) 

-         program třídíme odpad 1. – 5. ročník 

-         rozsvěcení Vánočního stromu v obci 

-         Mikulášský den – čerti do tříd (9. třída) 

-         proběhl ve třídách vánoční výukový program 1. – 5. ročník 

-         LVK Němčičky  

-         Matematický Klokan 2. - 5. třída 
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-         štafety v hodinách TV 

-         Křepická Veverka – účast v soutěži ve šplhu – 3 první místa a 2 druhá místa 

-         zápis do první třídy  

-         edukativní skupinky dětí předškoláků z MŠ – 4 setkání ve třídách rozdělených do dvou skupin 

-         testování žáků 3. třídy ohledně znalostí učiva 

-         příprava vystoupení ke Dni matek (sbor, 1. třída, 9. třída, přípravná třída) 

-         program Tonda obal – 1.- 5. třída 

-         Den Země  

-         dopravní výchova zařazena do hodin 

-         vybíjená mezi 3.- 5. ročníkem 

-         příprava programu ke Dni matek ( 1. a 0. třída, 9. třída a sbor) 

-         vystoupení na Dni matek. 

-         exkurze do ZD - 0. – 4. třída 

-         žáci 2. – 5. třídy se zúčastnili Mc'Donalds Cupu (fotbalová soutěž), kde uspěli mladší kluci 

-         druháci si připravili pro spolužáky 3. – 9. ročníku vědomostní kvíz 

-         soutěž s auty na ovládání  

-         školní výlet – 0. – 3. třída – hrad Buchlov 

-         schůzka vyučujících s rodiči budoucích prváků (RýRa) 

-         sportovní olympiáda 

-         olympijský běh 

-         akce Podané ruce 

-         branný den s Techsportem     

 

Projekty: 

projekt Barevný svět (Multikulturní výchova - projekt navazuje na Čj, Prv, AJ, výchovy) 

projekt Význam smyslů pro člověka 

program Zdravá pětka   

projekt Zimní olympiáda ve 2. třídě 

projekt Postcrossing - posílání pohlednic v anglickém jazyce – 4. a 5. třída 

 

AKCE 2. STUPNĚ 
·         sběr papíru po obci  
·         dějepisná exkurze do Kutné Hory 
·         Školní novinky 
·         stmelovací program pro 6. třídu  
·         3D kino  
·         Olympijský běh 
·         návštěva Památníku písemnictví na Moravě a SOkA (archiv) Rajhrad 
·         mezitřídní turnaj v piškvorkách 
·         turnaj ve stolním tenise pro žáky 2. stupně – chlapci  
·         čtenářské dílny  
·         Deváťáci čtou prvňáčkům  
·        „Růžový den“, prevence onkologických onemocnění  
·         Postcrossing 
·         školní kola: přírodovědný klokan, matematické olympiády, Pythagoriáda, Matematický klokan  
·         „Dušičky a Halloween v tradici a kultuře“  
·         „Třídit x Netřídit“ 
·         rozsvěcování vánočního stromu  
·         třídní kola anglické olympiády  
·         Mikulášská nadílka  
·         „Poselství Vánoc“  
·         projekt Šablony II. - realizovány vyučovací hodiny vedené rodilým mluvčím z Kanady  
·         okresní kolo v Pythagoriádě 
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·         třídní a školní kolo olympiády AJ   
·         třídní a školní kola recitační soutěže 
·         okresní kolo zeměpisné olympiáda 
·         bruslení v Dambořicích   
·         Zdravá pětka  
·         Jak vznikají knihy? – beseda se spisovatelkou Kl. Smolíkovou 
·         Den matek  
·         Den Země  
·         Tonda obal na cestách 
·         třídní výlety 
·         pozorovací a poznávací přírodovědná vycházka k rybníku  
·         vzdělávací program v Mendelianum  
·         Sportovní den, turnaj ve fotbalu a basketbalu  
·         No Backpack Day  
·         testování SCIO  

 
Škola a zřizovatel  

Obec Šitbořice trvale finančně zabezpečuje provoz, údržbu, vybavení obou škol. Ředitelství základní 

školy děkuje zřizovateli za modernizaci budovy a zkvalitňování materiálních podmínek základní  

i mateřské školy. 

 

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

školy: 
- vybavení dvou tříd novým nábytkem 

- ve dvou třídách došlo k výměně žaluzií za vertikální 

- byl zřízen školní rozhlas 

- modernizace ICT techniky 

- proběhlo malování 

- došlo ke kompletní rekonstrukci a vybavení nově vzniklé 1. třídy včetně interaktivní tabule 

- prvním třídám byly zakoupeny nové šatny 

- vybavení oranžové třídy MŠ klimatizací 

- vybavení kabinetů a učeben klimatizacemi 

- proběhla výměna myčky v kuchyni ZŠ 

- výměna podlahové krytiny ve dvou třídách ZŠ 

- vybudování přírodní zahrady MŠ + oplocení zadní části zahrady 

 

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  
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u dítěte s SVP, projednávání IVP integrovaných dětí, prezentace výchovných projektů s účastí rodičů. 

Tyto akce však byly i v letošním školním roce 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 

2021/2022 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací.  

 

j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a jiných kontrol 

 

Během školního roku 2021/2022 provedla Obec Šitbořice kontrolu hospodaření s veřejnými 

prostředky,  proběhla kontrola VOZP zaměřená na plnění povinností plátce pojistného. 

 

Výsledky kontrol 

Kontrola proběhly bez zjištěných nedostatků. 

 

k) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Viz příloha - Rozbor hospodaření školy za rok 2021 
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Zpráva o činnosti mateřské školy 2021 - 2022 
 

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)   Vyhodnocení evaluačního dotazníku 

f)  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

g)  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

h)  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 

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. 

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

prvky, pískovištěm, houpadly a lavičkami. 

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

7. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřskou školu 79 dětí. 

8. Z důvodu koronavirové infekce byl omezený provoz ve dvou třídách v období 20. 10. – 29. 10. 

2021, 14. 12. – 22. 12., 31. 1. - 3. 2. 2022. Od 17. 1. – 21. 1. byl provoz pouze v jedné třídě a od 24. 

1.- 28. 1.2022 byla MŠ na doporučení hygieny zcela uzavřena. Od 20. 6. do 30. 6. 2022 byl omezený 

provoz v jedné třídě z důvodu infekčního onemocnění - neštovice.  

 

b) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Ve školním roce 2021/2022 pedagogickou činnost zajišťovala vedoucí učitelka, 5 kvalifikovaných 

učitelek a asistentka pedagoga.  

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 

mailto:ms.sitborice@tiscali.cz
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5. Bc. Konečná Simona učitelka Uč. pro MŠ 

6. Mgr. Helešicová Jana učitelka Uč. pro MŠ 

7. Mátlová Karla Asistentka pedagoga Asistent pedagoga 

Učitelky na mateřské dovolené - 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 

2,1 3 2 

Ostatní provozní zaměstnanci 1,3 2 2 

Celkem 3,4 4 3 

c) Údaje o zápisu na školní rok 2022/2023 

Zápis dětí probíhal dne 11. 5. 2022 formou dne otevřených dveří. 

Žádost podalo 41 rodičů. Dle stanovených kritérií bylo přijato 30 dětí, 3 děti se odhlásily.  

d) Údaje o předškolním vzdělávání   

V roce 2021/22 se účastnilo povinného předškolního vzdělávání 22 dětí, s odkladem školní docházky 

nikdo. Děti s odkladem školní docházky navštěvovaly nově zřízenou přípravnou třídu v ZŠ. V květnu 

2022 se rozhodli rodiče 7 dětí pro odklad šk. docházky a přechod dětí do přípravné třídy ZŠ, 6 rodičů 

budoucích předškolních dětí se rozhodlo pro docházku dětí do přípravné třídy ZŠ z důvodu logop. vad 

a doporučení ŠPZ. 

 

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 

březnu. Informace o dění v mateřské škole podáváme rodičům na nástěnkách v MŠ a na webových 

stránkách školy. 

Společné akce s rodiči probíhaly po zrušení bezpečnostních opatření koronaviru od jara 2022. 

 
Zájmové kroužky v rámci MŠ 

Ve škol.roce 2021/2022 jsme dětem nabízely tyto nadstandardní činnosti: 
- Se Sokolem do života – pro všechny děti 

- Pastelku – pro všechny děti 

- Angličtinu – pro předškoláky 

 
Rozbor úrazovosti dětí ve školním roce  

Ve šk. roce 2021 – 2022 jsme měli 1 drobný úraz bez absence dítěte. 
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e) Vyhodnocení evaluačního dotazníku 

Také v MŠ proběhl evaluační dotazník pro rodiče s cílem zhodnocení naplňování koncepce školy  

a ŠVP v MŠ. Dotazník opět navazoval na evaluační dotazník, který proběhl před čtyřmi lety. 

Vyhodnocením obdrželo vedení školy opět významnou zpětnou vazbu, zda škola naplňuje svou vizi, 

jaké jsou její silné a slabé stránky z pohledu rodiče.  

 

1. Oblast materiálně technická  

I v MŠ je naším cílem zkvalitňovat materiální, technické a digitální zázemí. Průběžně se dovybavují 

třídy novým nábytkem, hračkami, pomůckami, podlahovou krytinou aj.  Snažíme se všichni, aby se 

děti ve třídě cítili pohodlně, příjemně a maximálně se rozvíjely.  

 
Graf 1 Objekt MŠ je vybavený: z hodnocení vyplývá, že vybavení MŠ je dobré.  

 
Vzhledem k tomu, že mateřská škola byla postupně vybavována novým nábytkem  

a rekonstruována, není zde taková potřeba akutní výměny vybavení a oprav. I nyní dochází k postupné 

obnově nábytku a pomůcek. Proto také nebylo oblasti materiální věnováno více otázek. Jako 

nedostatek rodiče ve vlastní odpovědi a i v závěrečných slabých stránkách zmiňují stav zahrady před 

MŠ a herních prvků. Zde bohužel souhlasíme s připomínkami. Situace přední části zahrady je 

způsobena nevhodně zvolenou firmou v rámci výběrového řízení. Prvky dosud neobdržely certifikaci, 

firma nespolupracuje. Celá věc byla již předána právníkům, kteří situaci řeší odstoupením od smlouvy 

a likvidací nově vytvořených herních prvků. Poté proběhne výběr nového dodavatele. 

 

2. Oblast personální – ve vztahu rodič – škola, rodič – učitel 

 
Graf 2 Možnost komunikace s učitelkami je: 73 % rodičů hodnotí možnost komunikace s učiteli jako 

dostatečnou. Ani v připomínkách nebyly zmiňovány žádné nedostatky.  
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Graf 3 Komunikace s rodiči ze strany MŠ je: 78 % rodičů hodnotí možnost komunikace s učiteli jako 

vstřícnou a dostatečnou. 

 

 
  

Vzhledem k tomu, že oblast komunikace a partnerských vztahů s rodiči je naší prioritou a bude se opět 

jednat o prioritní oblast v nové koncepci rozvoje školy, je velmi pozitivní, že je tato oblast úspěšně 

naplňována. 

 
Graf 4 Jste informováni, co se v MŠ děje a plánuje?: 58 % rodičů vyhodnotilo informovanost jako 

pravidelnou, 27 % hodnotí, že získávají základní informace. 
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Graf 5 O tom, jak Vaše dítě prospívá, jaké dělá pokroky ve vzdělávání a v chování jste informováni: 

55 % rodičů vyhodnotilo informovanost jako průběžnou, 24 % hodnotí, že se musí učitelek ptát. 

 

Z šetření tedy vyplývá, že stanovený cíl v oblasti personální je naplňován, je však nutno tuto 

oblast ještě více posílit informovaností rodičů na úvodních schůzkách. Ve vlastních odpovědích  

i slabých stránkách se objevilo, že by chtěli být rodiče informováni více elektronicky. Je však třeba si 

uvědomit, že veškeré informace jsou zveřejňovány jak v šatnách dětí, tak na webových stránkách. 

S tím souvisí také další dvě otázky. Zda rodiče pravidelně sledují nástěnky a jak by chtěli získávat 

informace o dění v MŠ. 89 % rodičů sleduje nástěnky pravidelně a uvítali by elektronickou 

informovanost. Další sledovanou oblastí bylo, jak jsou rodiče informování o prospívání jejich dítěte. 

Zde je opět patrné, že by někteří rodiče měli zájem o informovanost pravidelnější.  

Opatření: více informovat rodiče o tom, kde všude je možné informace o dění v MŠ získat. 

Připomenout na třídních schůzkách webové stránky školy. Zde tedy bude vhodnější v příštím 

evaluačním dotazníku zvolit spíše typ otázky – zda rodiče sledují pravidelně informace na webových 

stránkách školy. Na úvodních schůzkách nutno také rodiče upozornit, jak a kdy je nejvhodnější získat 

informace o jejich dítě mimo třídní schůzky.  

Na úvodních schůzkách je také nutné rodiče informovat o režimu MŠ, který neumožňuje 

z bezpečnostních důvodů (zajištění dohledu nad dětmi ve třídě) pohovořit o dítěti s každým rodičem 

při předávání. Informovat rodiče o nejvhodnější době pro předání informací a dále možnost sjednat si 

konzultační schůzku. 

 

3. Oblast klima školy 

Tuto oblast částečně naplňuje oblast personální. Souvisí současně s možností komunikace mezi 

účastníky vzdělávání.  
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Graf 6 Vaše dítě pobývá ve školce: 85 % rodičů odpovědělo, že dítě se do školy těší, pobývá ve škole 

rádo, většinou rádo. 

 

 

Graf 7 V kolektivu třídy dítě: žádný s rodičů nevyhodnotil, že by dítě bylo v MŠ nespokojené a 

nemělo kamarády. 

 

Z šetření vyplývá, že oblast tvorby pozitivního klimatu školy je dle hodnocení rodičů také 

úspěšně naplňována, a tím je úspěšně naplňována také vize školy. 

Opatření: pro školu je oblast tvorby pozitivního klimatu školy prioritní, proto je důležité ji znovu 

zařadit do koncepce rozvoje školy na další období. V souvislosti s pandemií, která omezila možnost 

organizace aktivit posilující pozitivní klima třídy a školy (např. akce pro veřejnost, kroužky, výlety, 

projekty), zařadit tyto aktivity na další období a pozitivní klima školy nadále posilovat. 

Do nové koncepce rozvoje školy posílit tuto oblast využitím nově vzniklé pozice školního 

psychologa, který by se zapojil také do činnosti MŠ. 

 

4. Oblast výchovně vzdělávací 

Tato oblast je pro školu závazná a vyplývá ze Školského zákona. Tuto oblast rodiče nemohou zcela 

objektivně posoudit. Jejich hodnocení ale dává vedení školy pohled, zda rodiče vnímají zvyšování 

úrovně školy, jak hodnotí metody a způsob výuky jejich dítěte, využívání pomůcek atd. 
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Graf 8 Jak hodnotíte výchovně vzdělávací proces: 46 % rodičů hodnotí výchovně vzdělávací proces 

jako tradiční, 39 % jako rozvíjející. 

 

Opatření: pro tuto oblast není rodič zcela kompetentní pro její hodnocení. Mateřská škola stejně 

jako základní škola nenaplňuje alternativní přístup ke vzdělávání, přesto je rodiči hodnocen jako 

rozvíjející, což by mělo být posíleno také opět na informativních schůzkách a formou přednášek 

odborníků. 

 

 

Graf 9 Celková úroveň školy se podle vás: 74 % rodičů vyhodnotilo, že se celková úroveň školy 

zvyšuje. 26 % rodičů však zvolilo odpověď, že se úroveň školy nemění. 

 

Opatření: důvod, proč mají někteří rodiče pocit, že se úroveň školy nemění, může být dáno, 

stejně jako v ZŠ, tím, že díky pandemii Covidu 19 nebylo dostatek příležitostí pro možnost návštěvy 

školy, organizací akcí pro veřejnost atd. Zde tedy bude nutné je do koncepce rozvoje školy zařadit. 
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Graf 10 Jak hodnotíte vytvoření přípravné třídy: 67 % rodičů vyhodnotilo, že zřízení přípravné třídy 

je přínosem a pozitivní změna. 

 

Přesto, že přípravná se týká především dětí s odkladem povinné školní docházky a dětí 

v povinném roce předškolního vzdělávání je pozitivní zpětnou vazbou pro vedení školy, že i rodiče 

spatřují na přípravné třídě pozitiva a její význam.  

 

Další části dotazníku byly věnované tomu, zda mají rodiče zájem o setkání s odborníky. Zde 

zájem rodiče projevili a podle jejich zájmu budou v MŠ zajišťovány návštěvy a přednášky odborníků. 

V dotazu na pomoc MŠ ze strany rodičů se 61 % rodičů vyjádřilo, že by mohli pomoci 

s organizací akcí. Jeden rodič projevil zájem o vedení kroužku, ovšem ve vlastní odpovědi 

specifikoval, že by rád kroužek vedl, ale nemá na to aktuálně čas. 

 

5. Slabé stránky školy z pohledu rodičů – co by mohla škola ve své práci zlepšit. 

Tabulka 1 

Silné stránky školy    Slabé stránky školy 

pěkný a vstřícný přístup zaměstnanců nefunkčnost a stav dětských herních prvků na zahradě 

jídelníček více akcí pro děti a rodiče 

vstřícnost vedení 

pestrá nabídka činností 

kolektiv 

 

Vzhledem k tomu, že konkrétní cíle a vize školy se i v evaluačním dotazníku MŠ objevily ve 

vyhodnocených silných stránkách školy, mohu i v tomto případě konstatovat, že škola úspěšně 

naplňuje koncepci i vizi školy.  Škola zařadí znovu budování pozitivního klimatu, otevřeného a 

partnerského vztahu rodič – škola, rodič – učitel jako prioritní oblast v koncepci rozvoje školy na další 

období. 

Ze slabých stránek se nejčastěji objevovalo hodnocení stavu nových herních prvků v přední části 

zahrady. Vyjádření viz otázka č. 1. Jako pozitivum spatřujeme v tom, že řada rodičů žádné slabé 

stránky nejmenovalo a hodnotilo, že MŠ nemá slabé stránky. Zájem o více akcí může pramenit 

z dlouhého období pandemie Covidu, kdy nebylo možné řadu akcí realizovat. 
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Opatření: Znovu zařadit oblast klimatu, komunikace školy do koncepce rozvoje školy, a tím tyto 

silné stránky školy posilovat. Vize školy z pohledu rodiče je naplňována a zvolena správně – ve 

zvolené vizi školy pokračovat i v dalším období. 

f) 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, zdravého stravování, 

rozvíjení v oblasti logopedie,  komunikace s rodiči a využití robotů. 

 

Seminář, kurz Počet účastníků 

Školení PO a BOZP   Všichni pracovníci 

Česká školní inspekce od A do Z 1 

Komunikace s rodiči  1 

Logohrátky a angličtina - hrátky 1 

Začleňování dětí z Ukrajiny do MŠ 1 

Využití programov. robotů 1 

Bezmasé pokrmy a dietní stravování 2 

Ryby a luštěniny, tuky a oleje 1 

Školení první pomoci Všichni pracovníci 

 

g) 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.  

Akce školy realizované v rámci výuky ve školním roce:   

-           ovocný a zeleninový týden 
- běhání pro zdraví 

- drakiáda 

- podzimní hrátky na zahradě 

- ekologické vycházky 

- výukové představení Svět našimi smysly 

- Uspávání broučků – zahrada 

- návštěva planetária – žlutá + modrá třída 

- Barevný týden 

- divadlo Ententýky  

- vyšetření zraku dětí 

- Andělské a čertovské putování s nadílkou 

- vánoční zpívání – tradice, zvyky 

- zimní olympiáda  

- hudební pohádka Smolíček – divadlo z Velkých Pavlovic 

- Rozhýbejme jazýček - logopedický týden 

- masopustní rej  

- pyžamový den 

- návštěva knihovny 

- Šitbořice čtou dětem 

- Z pohádky do pohádky – hudební pořad 

- Ztracené vejce slepičky Pepičky  

- Den dětí – „retro den s rodiči“ 
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- rozloučení předškoláků – s rodiči na zahradě  

- tablo předškoláků                   

-            focení tříd, vánoční focení a focení podmořský svět 

-            Šitbořický slavíček  

-            vynášení „moreny“ 

-            Čarujeme s Malou čarodějnicí 

-            Ukliďme les – environmentální představení 

-            dopravní týden – policie, hasiči, dopravní hřiště 

-            oceánium – výukový pořad 

-            vystoupení ke Dni matek – Šmoulové 

-            sportovní dopoledne 

-            výlet do ZOO 

-            pracovní dílny s rodiči 

 

Akce pro veřejnost 
- vystoupení na „Besedě s důchodci“ 

- vystoupení na „Rozsvěcování vánočního stromu“ 

- vystoupení ke Dni matek – Šmoulové 

- dětský den na zahradě MŠ – „Retro den“ 

- rozloučení s předškoláky 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty  

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

školy s obcí byla částečně narušena koronavirovými opatřeními. Podařily se uskutečnit společné akce 

se ZŠ – např. Andělské a čertovské putování s nadílkou, Ztracené vejce slepičky Pepičky, Čarování 

s Malou čarodějnicí, Uspávání broučků, aj. Zúčastnili jsme se také akcí, které pořádala obec – 

vystoupení na „rozsvěcování vánočního stromu, vystoupení na „besedě s důchodci“ a vystoupení ke 

„Dni matek.“ 

 

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. Tablo pro 

předškoláky jsme umístili do okna lékárny. Zúčastnili jsme 4 výtvarných soutěží a akce pro veřejnost 

– tvoření kuřátek. V soutěži Příroda kolem nás dostaly ocenění Tereza Rumánková a Karolína 

Kunovská. 
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Závěr 

První pololetí školního roku 2021/2022 bylo opět ovlivněno pandemií koronaviru. V základní škole 

probíhalo povinné testování, nošení krytí úst a omezení řady hromadných akcí. V MŠ a ZŠ se 

projevovala vysoká nemocnost dětí i zaměstnanců. To s sebou přineslo uzavření MŠ a v ZŠ přecházení 

tříd do karantén a na distanční/hybridní výuku. 

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

podmínky k participaci všech pracovníků na výsledcích školy.  Rodičům MŠ i ZŠ byl po čtyřech 

letech předložen evaluační dotazník s cílem vyhodnotit naplňování koncepce rozvoje školy z pohledu 

rodičů. Výsledky jsou cennou zpětnou vazbou pro vedení školy, zda zvolila koncepci rozvoje školy 

správně a jsou podkladem pro tvorbu nové koncepce rozvoje na další období. 

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 byla započata stavba přístavby školy. Její dokončení vyřeší 

nedostatečnou kapacitu MŠ a chybějící prostory pro výuku a zájmové vzdělávání. Postupně dochází ke 

zkvalitňování materiálních podmínek pro výchovu a vzdělávání.  Do mateřské školy byly postupně 

zakupovány nové hračky, didaktické pomůcky a také pomůcky pro rozvoj digitální gramotnosti dětí. 

Školní zahrada byla doplněna o nové houpačky a hrací prvek. Bohužel díky zhotoviteli nebylo možné 

tyto prvky dosud využívat, protože stále neobdržely certifikaci. V základní škole došlo ve dvou třídách 

k výměně podlahové krytiny, byla kompletně zrekonstruovaná a vybavená nově vzniklá 1. třída, 

proběhla výměna nábytku v jedné třídě na 2. stupni, výměna žaluzií za vertikální, malování aj. Škola 

potřebuje v budoucnu zajistit výměnu fasády, zateplení a výměnu střešní krytiny nad 1. stupněm. 

Postupně bude nutno vyměnit podlahové krytiny na chodbách a topení. 

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 

 

 

 
V Šitbořicích dne 29. 8. 2022   Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy 
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2021 
 

 
Obsah: 

- Charakteristika organizace 

- Příspěvek zřizovatele a přehled jeho čerpání  

- Transfer státní rozpočet 

- Dotace 

- Fond FKSP 

- DVP, DVPP 

- Zhodnocení výsledků finančních kontrol za rok 2020 

- Hodnocení hospodářské činnosti školy 

- Závěr a opatření 

 

 
 

 

 

 

 
V Šitbořicích dne 10. 2. 2022          

            

         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. 

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

vedení podvojného účetnictví a mzdové agendy pro MŠ Velké Němčice a ZŠ a MŠ Boleradice. 

Pro rok 2020/2021 bylo zapsáno celkem 209 žáků 1. – 9. ročníku. Naplněno bylo 9 tříd. Do nově 

vzniklé přípravné třídy bylo přijato 15 dětí. Do mateřské školy bylo zapsáno 76 dětí, naplněny byly 

všechny 3 třídy v mateřské škole. Ve školní družině bylo ve školním roce 2020/21 zapsáno 70 žáků, 

v provozu byla 3 oddělení školní družiny. Školní klub navštěvovalo 79 žáků formou zájmových 

kroužků – sborový zpěv, softball a nabídky spontánních činností. 
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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 2021 stanovena zřizovatelem (Obcí Šitbořice) v celkové výši  

4 600 000,00 Kč (z toho 152 376,-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  517 382,87 

Jiný drobný DHM do 3 000 Kč 49 114,17 

Jiný drobný DNM do 7 000 Kč 0,00 

Ostatní spotřeba materiálu 451 538,43 

Energie 784 548,00 

Opravy a udržování včetně revizí+investice 1 627 381,09 

Cestovné + cestovné DVPP 6 195,00 

Ostatní služby 479 379,99 

Ostatní náklady z činnosti 5 238,16 

Školení, prac.oděvy, preventivní prohlídky 71 423,27 

Odpisy 603 866,00 

Celkem čerpáno 4 596 066,98  

Výsledek hospodaření bez DČ 3 933,02 

Celkem  4 600 000,00 

 

b) Přehled ostatních příjmů a výdajů v roce 2021 - doplňková činnost (DČ) 

Přehled položek: Částka v Kč: 

Pronájem nebytových prostor 2 000,00 

Nájemné bytu – Ondroušková 44 544,00 

Vedení účetnictví a mzdové agendy 199 690,00 

Celkem 246 234,00 

 

c) Přehled hospodaření s finančními prostředky v roce 2021 

Přehled položek Přiděleno  

- částka v Kč: 

Čerpání –   

částka v Kč 

Přidělené finanční prostředky od zřizovatele 4 600 000,00  

Vybrané prostředky na stravné - strávníci 951 940,00  

Přehled ostatních příjmů v roce 2021 - DČ 246 234,00  

Poplatek za ŠD 21 425,00  

Školné MŠ 144 450,00  

Sběry, karneval, dobrovolné vstupné… 9 196,00  

Výběr od žáků (doprava, divadla, výlety, LVK…) 149 062,00  

Projekt mikroregionu Hustopeče 0,00  

Čerpání přidělených finančních prostředků  4 596 066,98 

Čerpání prostředků na nákup potravin  935 893,00 

Čerpání DČ (energie,mzdy,odvody,spotř.materiál)  194 051,66 

Čerpání prostředků z poplatku ŠD  21 425,00 

Čerpání školného MŠ  144 450,00 

Čerpání sběry, karneval, dobrovolné vstupné…  9 196,00 
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Čerpání výběru od žáků  149 062,00 

Čerpání projekt mikroregionu Hustopeče     0,00 

Celkem    7 809 507,02        7 723 501,10 

Rozdíl mezi přiděleným rozpočtem a čerpáním + 86 005,92 

 

d) Přehled čerpání rezervního fondu 2021 

Přehled položek Počáteční 

stav 

Příjem za rok 

2021/ 

HV z r. 2020 

Celkem Čerpání za 

rok 2021 

Zůstatek k  

31. 12. 2021 

Dary 68 857,50 38 700,00 107 557,50 22 451,00 85 106,50 

RF z výsledku 

hospodaření 

41 569,74 86 005,92 127 575,66 1 580,00 125 995,66 

 

e) Hospodaření s majetkem zřizovatele 

Přehled položek: Stav k 1. 1. 2021 v Kč: Stav k 31. 12. 2021 v Kč: 

DHM – budovy (kotle na vytápění) 24 014 652,00 24 055 127,00 

DHM (nákup interaktivní tabule) 2 079 514,30 2 191 415,30 

DDHM  7 163 211,65 7 566 790,62 

DDNM 79 507,50 79 507,50 

Jiný drobný DHM 2 120 0036,31 2 035 575,96 

Jiný drobný DNM 96 192,00 96 192,00 

 

3. Transfer - státní rozpočet 

Přehled čerpání státního rozpočtu: 

Přehled položek: Částka v Kč  

33353 - Přímé náklady na vzdělávání 23 772 679,00 

             v tom: platy  17 006 542,00 

             v tom: OON 101 844,00 

             v tom: zákonné odvody 5 772 480,00 

             v tom: FKSP 340 313,00 

             v tom: ONIV 551 500,00 

Celkem čerpáno 23 772 679,00 

33083 –PCR testování  113 200,00  

Celkem čerpáno 113 200,00 

33070 - Podpora výuky plavání 6 080,00 

Celkem čerpáno 6 080,00 

  

49533085-PCR testy         82 800,00 

Vratka 49533085         1 200,00 

Celkem čerpáno         81 600,00 

Celkový vyčerpaný transfer státního rozpočtu                                                               23 973 559,00   

  

Transfery - státní rozpočet na rok 2021 činil 23 973 559,00 Kč. 

Tato dotace ze státního rozpočtu byla vyčerpána na 100 %. 

 

3. Dotace 

Hospodaření - Projekt Šablony II - účelový znak 33063 

Text Datum Částka v Kč Čerpání k 

31. 12. 2021 

Zůstatek 

Celková průtoková dotace 10. 12. 2019            1 706 504,00    

1 533 361,22 

173 142,78 
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Z toho 85 % EU 10. 12. 2019 1 450 528,38 1 303 357,03 147 171,35 

Z toho 15% SR 10. 12. 2019 255 975.62 230 004,19 25 971,43 

     

 

4. Fond FKSP 

Počáteční stav k 1.1 2021 Tvorba 2% z HM Čerpání Zůstatek k 31. 12. 2021 

612 207,81 357 612,34 409 246,98 560 573,17 

 

5. DVP, DVPP 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přehled položek Částka v Kč 

Vzdělávání – hrazeno z příspěvku obce 41 922,00 

Vzdělávání – hrazeno ze státního rozpočtu 19 840,00 

 

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Přehled položek Částka v Kč 

Vzdělávání – hrazeno z příspěvku obce 23 819,00 

 

6.  Zhodnocení výsledků finančních kontrol za rok 2021 

Hodnocení vnitřního kontrolního systému 

Kontroly byly prováděny v průběhu roku 2021 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 2021 byla 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. 

Výsledek auditu: bez zjištěných nedostatků. 

 

7. Hodnocení hospodářské činnosti školy 

Pozitiva: 
1. příspěvek ze státního rozpočtu byl v roce 2021 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. byly zakoupeny nové počítače do ICT učebny 

6. byla zakoupena škrabka brambor  

7. byla vyměněna střešní krytina na dvou částech budovy 

8. byla vyměněna podlahová krytina ve dvou třídách ZŠ, a v šatně MŠ 

9. proběhla další etapa výměny elektroinstalace a osvětlení 

 

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 a potřeba výměny podlahových krytin na chodbách 
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8. stáří a potřeba výměny střešní krytiny na poslední části střechy 

9. chybějící fasáda   

10. stáří a stav rozvodů topení 

 

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). Zahájit  

realizaci přístavby školy pro zvýšení kapacity.  

 

8. 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. 

 

Mgr. Monika Ondroušková, ředitelka školy 
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