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I. 

Základní charakteristika školy 
 

Název školy Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace 

Adresa Hluboké Mašůvky 157, 671 52 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČ 71008756 

Identifikátor ředitel. 600 127 222 
 

Zřizovatel školy Obec Hluboké Mašůvky 

Právní forma Obec 

IČ 292770 

Adresa Hluboké Mašůvky 10, 671 52 
 

Ředitel školy Mgr. Alena Kratochvílová 
 

Součásti školy IZO Kapacita Skutečný stav 

Mateřská škola  107614162 40 dětí 40 dětí 

Základní škola 102843813 46 žáků 17 žáků 

Školní družina 119300575 30 žáků 17 žáků 

Školní jídelna 150040351 80 stravovaných 80 stravovaných 

  

Internetové stránky e-mail 
www.zsmasuvky.ic.cz zsms.masuvky@seznam.cz 

 

Vzdělávací program v 1.,2., 3. a 4. a 5.ročníku ŠVP ZŠ Pohoda 

 

Předmět činnosti školy 

 

Předmětem činnosti je předškolní výchova, poskytování základního a zájmového vzdělávání 

a zajišťování stravování. Doplňkovou činností je hostinská činnost, na kterou je vystaven 

živnostenský list.. 

 

Škola poskytuje neúplné základní vzdělání. Na prvním místě veškeré činnosti školy stojí 

kvalitní výuka a výchova. Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné 

strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě 

myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické a 

duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným 

lidem, k odlišným kulturním a jiným hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a 

uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další 

životní dráze a svém profesním uplatnění. Pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství 

poznatků, které si žák osvojuje, ale jejich propojenost, smysluplnost, trvalost a použitelnost. 
 

Jedná se o jednopatrovou budovu s pěti učebnami.  

Součástí školy je třída určená ke cvičení, multimediální třída, ředitelna a kabinet.  

Školní dvůr je vybaven pro odpočinkovou činnost školní družiny a mateřské školy novými 

průlezkami. 

Školní zahrada je vybavena pro hry mateřské školy a školním pozemkem. 

 

Stravování žáků zajišťuje školní jídelna.  

 

Se svěřenými finančními prostředky obce je hospodařeno dle návrhu čerpání rozpočtu.  

Během roku jsou prováděny drobné opravy a odstraňovány nedostatky, které by vedly 

k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy a prováděny pravidelné revize a 

odstraňovány zjištěné závady. 
 



V letošním školním roce škola prošla kompletní rekonstrukcí, byla vyměněna okna a 

vchodové dveře za plastová, zateplen plášť budovy a budova natřena. Uvnitř byla budova 

kompletně vymalována, namontovány termostatické hlavice topení. 

Jeden kabinet byl zrušen pro potřeby obecní knihovny, kterou škola využívá i v hodinách 

čtení v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti u žáků a budování vztahů ke knihám. Obecní 

knihovna má provozní dobu v sobotu a nijak nenarušuje chod školy. 

Pomůcky a další materiál byl přestěhován do druhého kabinetu.Zde byl utřízen archív 

dokumentace školy, archív učebnic a účetnictví. Dále byly vytřízeny veškeré pomůcky pro 

vyučování dle jednotlivých předmětů.  

Ve vestibulu a na všech chodbách bylo položeno nové linoleum, u vchodu nový zátěžový 

koberec, nový koberec do mateřské školy a v ZŠ do třídy ke klavíru. 

Ve třídě s interaktivní tabulí byl zřízen internetový koutek, do třídy byla pořízena některá 

nová svítidla. V multimediální třídě kde je umístěno 7 počítačů, byl umístěn klavír a televizor. 

V tělovýchovné třídě bylo dovybaveno a opraveno tělovýchovné nářadí. 

Bylo pořízeno nové venkovní osvětlení a upraveno okolí školy. 

Na zahradě školy byl vyměněn písek. 

Ve školní jídelně bylo kompletně vyměněno osvětlení. 

Nově byla vyměněna výzdoba v celé škole, vytvořena galerie nejlepších žáků, úspěchů školy, 

galerie fotografií, květinová výzdoba, provedeny renovovací nátěry u školních tabulí, stolků, 

magnetických tabulí. V prostorách školy byly vytvořeny informační tabule pro rodiče, 

prostory pro vystavování prací žáků, kroužků a školní družiny. 

Byla seřazena žákovská knihovna, učitelská knihovna.  

V kanceláři školy bylo vytvořeno zázemí pro učitele s PC, kopírkou, fotoaparátem  

a veškerým přístupem k informacím.  

Do kanceláře školy byl umístěn archív školy a vytřízena učitelská knihovna. 
  

Materiální vybavení školy i školní zahrady je na dobré úrovni. Díky velmi dobré 

spolupráci se zřizovatelem, sdružením rodičů a sponzory školy mohou žáci pracovat 

v pěkných podmínkách. 

 

Žáci školy 
 

Do zdejší školy docházejí žáci jen z Hlubokých Mašůvek. 

 

 

Vyučování začíná 8.05 hod. 

Provoz školní družiny   6.30 hod. – 7.50 hod. a 11.50 hod. - 16.00hod. 
 

Součást školy Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků Počet dětí/žáků na 

třídu 

Počet žáků na 

pedagoga 

Mateřská škola 2/2 40 20 14,39 

Základní škola 1/5 17 17 7,95 

Školní družina 1/1 17 17 17 

 

Komentář: Základní škola je jednotřídní s pěti spojenými ročníky: 

1. ročník:   3 žáků 

2. ročník:   5 žáci 

3. ročník:   5 žáci 

4. ročník:   3 žáci 

5. ročník:   1 žák 

Třída byla rozdělena v hlavních předmětech matematika a český jazyk do dvou skupin: 

2. a  3. ročník  a  1., 4.  a  5. ročník, ostatní předměty byly vyučovány společně. 



  
 
 
 

 

Rada školy 
  

Školská rada dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění je při základní škole zřízena. 
 

 

 

Členové školské rady: 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. Kladně hodnotím zájem  členů rady o dění ve škole a pomoc 
při řešení všech problémů. Náplň schůzek je vstřícná, jednání konstruktivní a efektivní. 

 

II. 

Zařízení školního stravování 
 

Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01 Počet Počet strávníků 

děti a žáci zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921 ŠJ - úplná    80 53 9 27 

922 ŠJ – vývařovna 0 0 0 0 
923 ŠJ – výdejna 0 0 0 0 

Náhradní stravování 0 0 0 0 
 

Školní jídelna zajišťuje také svačiny pro žáky ZŠ. 

 

III. 

Školní družina, která je součástí základní školy 
 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 1 17 fyz. 1 / 0,544 přepoč. 
 

 

 

 

Činnosti školní družiny: 

Činnost ve školní družině byla směřována k naplnění osobních zájmů dětí, ať v organizované 

činnosti, tak i ve spontánní činnosti. Žáci měli možnost se podílet na plánování, přípravě a 

hodnocení aktivit v jednotlivých zájmových činnostech. Hra se stala součástí všech činností. 

Podněcovala pohybovou aktivitu, umožňovala nenásilně získávat zkušenosti, nové poznatky, 

dovednosti, rozvíjet schopnosti. Při výchovných činnostech byli do her a společenských zábav 

začleňováni všichni žáci, i ti nesmělí a neobratní, aby se u nich mohly projevit dispozice, 

které budou ostatní děti oceňovat, aby se nesmělí jedinci učili vážit si sama sebe a věřit ve 

vlastní síly. Ve všech činnostech, bylo vždy postupováno od jednoduchého po složitější, 

Z řad pedagogických pracovníků  

Petra Komendová, Hana Dohnalová 

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků  

Markéta Řeřuchová,  Andrea Hellmanová 

Z řad zástupců zřizovatele 

Karel Krula, Dana Freyová 



neboť dítě potřebuje mít první úspěch, aby mělo chuť v činnosti pokračovat. Setkává- li se 

často s nezdarem, propadá pocitu neužitečnosti, neschopnosti a beznaděje na nějaký úspěch. 

Během roku se žáci naučili spoustu nových pohybových a společenských her, písní, tanečků, 

výtvarných a pracovních technik, obohatili své vědomosti o nové poznatky. Velká pozornost 

byla věnována problematice týkající se dopravní kázně, škodlivých vlivů alkoholu, kouření a 

drog, mezilidských vztahů a pravidel slušného chování. 
 

IV. 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
 přepočtený / fyzický počet 

Celkový počet pedagogických pracovníků 5,46/8 

Z toho odborně kvalifikovaných 5,46/8 
 

Počet absol. s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2012/13 odešli ze školy: 1 

Romský asistent:  0 

Jiný asistent (pedagogický, osobní)  (výše úvazku / počet fyzických osob): 0 

Nepedagogičtí pracovníci:  3 
 

Aprobace učitelů: Mgr. Alena Kratochvílová    učitelství 1. stupně 

  Mgr. Petra Komendová             učitelka MŠ 
            Obecná teorie a dějiny umění a kultury  

            ve studijním oboru Hudební věda 

                                                         Mgr. Dana Freyová                  učitelství 1. stupně 

  Blanka Jilková                          učitelka MŠ 

                                               Mgr. Blanka Jilková                 učitelka MŠ 

Aprobace vychovatelky:      Hana Dohnalová                      vychovatelství ŠD 
 

Délka praxe pedagogických pracovníků: 

6   - 10 let  3 učitelky 

11 - 15 let  0 

16 - 20 let  1 učitelka 

21 - 25 let  0  

26 - 30 let  1 učitelka 

31 - 40 let  1 učitelka 
 

Věkové složení učitelů  Učitelé 

Věk Muži Ženy 
do 35 let 0 3 

35-50 let 0 2 
nad 50 let 0 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Rodičovská dovolená 0 0 

Celkem  0 6 
 

 

 

 

 

 

 



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: 
 

 

Typ kurzu Počet pracovníků 
Školení metodiků prevence 1 

Op.program Vzdělávání pro… 

kokkkokonkurence… 

1 

Celkem 2 
  
Semináře a školení byly zaměřeny na získání nových zkušeností a zkvalitnění vzdělávacího  a výchovného 
procesu školy. 
Pedagogové se během roku věnovali samostudiu zaměřeného na realizaci ŠVP školy a školní družiny, podíleli se 
na úpravách ŠVP. 
Problémem vzdělávání pedagogů na malotřídních školách je vysoká finanční a časová náročnost. 
V následujícím roce bude plnit funkční školení ředitelka školy. 

 
 

V. 

Přehledné údaje výchovně vzdělávacího procesu 
 

  

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 17 žáků. 

Do 1. ročníku nastoupili 3 žáci.  

Školní docházku v 5. ročníku ukončil 1 žák, který přešel do ZŠ Kravsko a 1 žákyně, která ze 

4. ročníku odešla do ZŠ Přímětice.  

Prospěch a chování ve školním roce  

 Ve školním roce 2012/13 prospělo s vyznamenáním 14 žáků, 3 prospěli. 

Nepovinný předmět náboženství 1 hodinu týdně vyučoval nový p. farář Stanislav Váša. 

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o vzdělávání dětí prostřednictvím žákovských knížek a 

notýsků, na rodičovských a konzultačních schůzkách. V letošním roce byly rodičovské 

schůzky spojeny s ukázkami prací žáků, ukázkou vyučovací hodiny a občerstvením které 

připravili žáci školy. 

 

Hodnocení probíhá podle vnitřního klasifikačního řádu školy. 
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1. 3 3 0 0 0 0 57 19 0 

2. 5 4 1 0 0 0      300        60 0 

3. 5 5 0 0 0 0 

 

345        69 0 

4. 3 2 1 0 0 0      255        85 0 

 

 

 

 

 

5. 1 0 1           14 14  

Celkem 17 14 3   0 0 0      971 57,12 0 
 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 0 0 

3 0 0 

 
Udělena pochvala na vysvědčení za reprezentaci školy: sedm žáků. 
                                               za aktivní přístup k výuce: jeden žák. 
 



Udělena důtka třídního učitele: jeden žák. 
 
V letošním roce proběhlo testování pátých ročníků. V naší škole se týkalo pouze jednoho žáka. 
 

 
 
 

Učební plán školy 
 

Výchovně vzdělávací práce školy probíhaly ve všech ročnících  podle Školního vzdělávacího 

programu Pohoda. V letošním roce byly provedeny úpravy ŠVP, na kterých se podílely 

všechny učitelky. Byly uplatněny nové formy vyučování a metody práce spojené s prací na 

PC, interaktivní tabuli. 

 

Používáme učebnice a pracovní sešity, které mají doložku MŠMT ČR č.j. 11 131/95-22.  

 

V letošním roce byly učebnice obnoveny, v 1. ročníku změněno nakladatelství za Nová škola. 
  
 

Koncepce a  cíle školy 
  
-         vzdělávání žáků způsobem, který vychází z jejich přirozené touhy po vzdělávání 

-         zdravé životní návyky / relaxační chvilky, pobyt venku o přestávkách, pitný režim  

-         individuální péče o nadané žáky a o žáky s různými poruchami učení a chování 

-         využívání moderních forem výuky, využívání PC, interaktivní tabule 

-         akcemi školy obohacovat kulturní život obce, prezentovat se na veřejnosti  

-          úzká spolupráce s rodinou, s mateřskou školou, ostatními institucemi 

  

Koncepce a cíle školy jsou funkční, celý kolektiv pedagogických i provozních zaměstnanců se 

s koncepcí školy ztotožnil. Žáci jsou vedeni k samostatnému myšlení, během vyučovacích 

hodin jsou jim zadávány individuální úkoly dle jejich schopností, mají dostatek prostoru pro 

samostatnou práci, vyjádření vlastního názoru a řešení problémových úkolů.  

Zdravé životní návyky jsou upevňovány během vyučovacích hodin, o přestávkách i ve školní 

jídelně tak, aby se staly samozřejmou součásti života žáků. Kromě tradiční formy výuky 

využíváme práci ve skupinách, ve dvojicích, práci na PC, besedy, poznávací výlety a exkurse. 

Rodiče využívají možnost přijít po dohodě s pedagogy na vyučovací hodiny a zapojit se do 

vzdělávacího procesu svých dětí. 

Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a zdokonalování počítačové gramotnosti je škola zapojena 

do projektu EU. 

 
  

VI. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2012/2013 navštívila školu Česká školní inspekce. Předmětem její kontroly 

bylo čerpání financí ze státního rozpočtu. Nebyly shledány žádné nedostatky či pochybení. 

 

Kontroly 

  
-         veřejnosprávní kontrola obce – 10. 10. 2012 

-         veřejnosprávní kontrola obce – 12. 12. 2012 

-         veřejnosprávní kontrola obce –  8. 2. 2013 

 

-         kontrola KHS - 27. 2. 2013, zjištěné nedostatky se týkaly mateřské školy. 



 
 

VII. 

Rozhodnutí ředitele 
 

(dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí) 

 
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 0 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 4 0 

 

 

K zápisu do 1. ročníku byli zapsáni 4 žáci, všichni jsou z naší mateřské školy a nikdo 

neodešel do jiné ZŠ. 

 

VIII. 

Další údaje o škole, kulturní, sportovní akce a mimoškolní aktivity 

 
 

Zájmové kroužky 

 
Žáci mohou pracovat v různých zájmových kroužcích, ve kterých pod vedením učitelů 

rozvíjejí své dovednosti a talent a smysluplně tak tráví volný čas.  

Dle možností a okolností byla organizována  zájmová činnost dětí, které pracovaly na základě 

svých zájmů a vlastního rozhodnutí. 
 
Kroužek prezentační    8   žáků   u p. řed. Kratochvílové 
Kroužek keramický   10 žáků   u p. Krulové 
Kroužek flétny    7   žáků   u p. uč. Freyové 
Kroužek dovedných rukou  11 žáků   u p.vych. Dohnalové 
Kroužek hry na klávesy   7   žáků   u p. uč.Komendové 
Kroužek turistický   10 žáků   u p. uč Freyové 

 
Žáci pracovali v kroužcích pravidelně po celý školní rok. Výsledky jejich práce byly prezentovány na veřejnosti 

při různých vystoupeních v obci / vánoční vystoupení, podzimní výstavy, vítání občánků , Den Matek apod. /. 

Kroužky jsou vedeny tak, aby prohlubovaly v dětech možnost hodnotného využití volného času, navazovaly na 

učební plány školy a byly pro děti přitažlivé. Kladně hodnotím, že většina dětí chodila do dvou i více kroužků, 

byli zapojeni všichni žáci.  
 

Kladně hodnotím práci všech vedoucích kroužků. 
    

Akce školy a jejich hodnocení 
 

Září  

 

3.9.- zahájení školního roku pro ZŠ i MŠ                                           

za přítomnosti rodičů, zástupců obce, hostů, tisku a veřejnosti 

6.9. první hodina výuky dopravní výchovy dle projektu MŠMT 

6.9.- zahájení akce Tvoříme vlastní školu, -žáci se aktivně podíleli na výzdobě školy, údržbě 

čistoty, vkládali vlastní nápady na vylepšení prostředí, v kroužcích a na akcích školy tvořili, 

fotografovali a prezentovali své výsledky 

6.9.- sestavení Profilu žáka- na první rodičovské schůzce jsou dohodnuty individuální 

požadavky  



6.9.-zahájení akce Portfolia- žáka, každý žák měl možnost vystavit si svou práci, soutěžit o 

její umístění v soutěži, hlasovat o pracech druhého, archivovat své práce 

24.9.- zahájení Recyklohraní,- sběr papíru, baterií a plastových víček, zapojení do projektu , 

úspěšné 

10.9.- vyhlášení interních soutěží školy,- kde pro každý předmět je vyhlášena finální soutěž 

na konec roku 

10.9.- zahájení Galerie na schodech 

19.9.- plavecký výcvik zahájen 

 

Říjen 

 

7.10.-vystoupení žáků na vítání občánků obce, kromě zpěvu také hra na nástroje klávesy i 

flétny 

11.10.-vystoupení magického divadla Katonas 

- zahájení akce Vlastní vysvědčení ,- žáci v průběhu roku hodnotili vystavené práce a na 

konci roku byli vyhlášeni a odměněni vítězové 

- zahájení činnosti kroužků 

23.10.- Škola nanečisto,- do školy přišli předškoláci a vyzkoušeli si práci ve škole, odnesli si 

jedničky 

16.10.- Dýňový den, barevný den modrý, všichni vyrazili v co nejvíce modrých doplňcích do 

školy a soutěžili, vyřezali dýně, pokřtili nové lavice namodro 

- zahájení činnosti školní knihovny 

 

Listopad 

 

1.11.- výstava Podzim ( pro kostel ),zdařilé 

1.11. další výuka dopravní výchovy 

2.11.- Podzimní radovánky,výroba masek a dýní, výzdoba školy a Boomerangu, diskotéka 

- Moje rekordy, soutěže, vyhodnocení plavání, žáci si evidují v tělocv. třídě své výsledky 

sami 

15.11.- třídní schůzka 

9.11.-zapojení žáků do akce podpory nemocným dětem Fond Sidus 

 

Prosinec 

 

-Vánoční týden ( 5.12. Mikulášská nadílka, pečení 6.12. a zdobení perníků 13.12., dopisy 

Ježíškovi ) 

9.12.- Vánoční koncert pro obec 

18.12.-1. divadelní představení ve Znojmě v divadle Tři vánoční pohádky 

21.12. vánoční besídka pro rodiče ve škole, posezení při svíčkách a cukroví 

26.12- Vánoční koncert žáků pro farnost  

 

Leden 

 

10.1. dopravní výchova 

25.1. Zápis do ZŠ, prezentační hodina v ZŠ 

- výstava prací školy a ŠD v rámci prezentace u zápisu, výstava, výstava učebnic a prací žáků 

17.1.2. SR byla spojena s touto výstavou, velmi zdařilé 

14.1.-anketa pro žáky, hodnocení pololetní, Palce, vyhlášení 

29.1. 2.divadelní přestavení O Sněhurce 



31.1. vydáno pololetní vysvědčení 

 

Únor 

 

- matematická olympiáda 

kategorie Klokánek a Cvrček, dosažen velký úspěch, 2 žáci naší školy v umístění 3 nejlepších 

z okresu!! 

18.2.-výstava prací žáků na OÚ 

19.2.-3. divadelní přestavení Honza Nebojsa 

prezentace na Vítání občánků, žáci přednesli básně složené pro každého občánka, zpívali a 

zahráli na hudební nástroje 

 

Březen 

 

7.3. dopravní výchova 

8.3. sledování TV Inaugurace prezidenta republiky 

 čtenářská soutěž a literární soutěž, Skládáme básně 

17.3. Karnevalové vystoupení, taneční vystoupení,  karneval v Boomerangu spolu s MŠ  

22.3.matematická olympiáda 

kategorie Klokánek a Cvrček, dosažen velký úspěch, 2 žáci naší školy v umístění 3 nejlepších 

z okresu!! 

 

- Velikonoční týden, výroba kraslic, dny tradic 

25.3.-třídní kolo Slavíčka, výběr reprezentantů do okresního kola 

 

 

Duben 

 

2.4. divadelní představení Myšáci jsou rošťáci 

11.4.- ICT anketa pro žáky, hodnocení dovedností v rámci projektu 

 

 prezentační den v MŠ 

29.4. zápis do MŠ, zapsáno 11 dětí, vyřízeno navýšení kapacity na 46 dětí pro příští školní 

rok 

22.4.-focení dětí ke Dni Matek 

15.4.vystoupení loutkového divadla 

16.-18.4. ČŠI 

17.4. se zúčastnila Lucie Kamarádová Slavíčka ve Znojmě 

26.4.účast ve výtvarné soutěži Smíškové 

21.4. prezentace na Vítání občánků, žáci přednesli básně složené pro každého občánka, 

zpívali a zahráli na hudební nástroje 

26.4. vítání jara na školní zahradě s MŠ, táborák, průvod a utopení Morany  

 

Květen 

 

9.5. poslední výuka dopravní výchovy, jízdy zručnosti na kole 

14.5. poslední divadelní představení Jak víla Modrovláska splnila tři přání 

17.5. požární poplach 

19.5.- vystoupení ke Dni Matek v sále obce spolu s MŠ, spojené s výstavou prací žáků ve 

škole a keramickém kroužku 



12.6.- atletické závody v Kravsku pro 4 sousední školy, žáci získali 7 medailí, velký úspěch  

29.5. školní výlet do Šiklova mlýna spolu s MŠ 

 

Červen 

 

3.6. kino jako dárek k MDD,Na Vlásku-  

18.6.plavecké závody ve Znojmě  pořádané školou Aqua, která nám vede plav. výcvik, T. 

Řeřucha 3. místo v okrese 

10.6. focení tříd a zaměstnanců školy 

12.6.- atletické závody v Kravsku pro 4 sousední školy, žáci získali 7 medailí, velký úspěch  

 

22.6.- Den dětí na koupališti v obci, spolu s ukázkami práce hasičů, atrakcemi, ve spolupráci 

školy a SR 

24.6.-26.6.- Moudrá sova, -soutěž vědomostí z prvouky 

-                  školní atletická olympiáda  

                   Zdravé zuby 
 27.6.- Den bez učitele,- žáci si sami organizovali čas a zábavu dle pravidel, která celý rok 

uplatňují, bez pomoci učitele, který byl ten den němý , si museli sami zvolit hlasováním vše, 

na čem se chtěli dohodnout 

25.6.- Školní akademie,- v sále obecního úřadu se na pódiu předvedl každý žák samostatně 

se svým vystoupením a byl bodován publikem, ve kterém byli učitelé, rodiče i veřejnost. 

26.6.-spaní ve škole ,-byla akce za odměnu pro žáky spojená se stezkou odvahy a plněním 

úkolů 

21.6.- celodenní turistický výlet k Čertovu kameni v rámci poznávání okolí obce a budování 

vztahu k obci 

19.6.exkurze do Znojma spojená s návštěvu památek za účelem poznávání města 

27.6.-vyhlášení nejlepšího čtenáře spojené s prezentací čtenářských deníků uspořádané v 

knihovně, beseda 

28.6.ukončení školního roku, setkání bývalých zaměstnanců, rodičů a žáků, zástupců obce a 

SPOZ, vyhodnocení a odměny pro žáky za umístění v interních soutěžích, vyhlášení 

nejlepších žáků školy, předání vysvědčení, kalendářů školy, fotografií, poslední zvonění 

 

Na akcích školy se podíleli všichni zaměstnanci, rodičovské sdružení, obec, spolupracující 

organizace např. hasiči.  

Při výběru akcí vycházíme z ŠVP a koncepce školy, navazujeme na tradice v obci, aktivity v 

obci a ve škole. Snažíme se zařadit akce pro žáky i rodiče, pro MŠ a ZŠ společně, plníme tím 

plán spolupráce MŠ a ZŠ. Podílíme se tak na dění v obci, spolupracujeme na všech úrovních 

daných koncepcí školy. 

 

 

Účast v soutěžích 

 
Výtvarná soutěž - Policie náš ochránce 

                             Smíškové 

Znojemský slavíček 

Atletické závody v ZŠ Kravsko 

Závody v plavání okresu škol Znojmo 

Matematická olympiáda Klokan 

 

 



Programy přispívající ke zdraví dětí: 

 

▪ Pravidelný odběr mléka, žáci 1. – 4. ročníku. 

▪ Projekt „Ovoce do škol“ odebírali všichni žáci 

▪ Program „Zdravé zuby“ – v rámci výuky prvouky a přírodovědy seznamujeme žáky 

s nebezpečím vzniku zubního kazu, jeho příčinami a prevencí, s využitím materiálů 

Ministerstva zdravotnictví. 

▪ Zajišťujeme pro žáky pitný režim. 

▪ Pobyt žáků o velkých přestávkách na školním dvoře. 
 

 

Rozvoj žáků v oblasti výchov:.  

 

Zdravotní výchova - v prvouce a přírodovědě se vyučující zaměřili na preventivní ochranu 

zdraví, předávali informace o zdravém životním stylu.  

Při vyučování se snažili žáci řešit problémy naší vesnice a republiky a hledat možnosti řešení 

ochrany životního prostředí.  

Prvky environmentální výchovy se prolínaly učivem, zejména v přírodovědě, prvouce, 

pracovních činnostech, vlastivědě, čtení, slohu, tělesné a výtvarné výchově . Žáci si 

osvojovali základní dovednosti a návyky odpovědného přístupu k prostředí v každodenním 

životě, byli vedeni k pochopení vztahů člověka a životního prostředí, učili se rozvíjet 

mezilidské vztahy, zaujímali stanovisko k sociálně patologickým jevům, učili se komunikovat 

o problémech, vytvářeli si vhodné pracovní podmínky ve třídách. 

  
 

IX. 

Poradenské služby v základní škole 
 

Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 0 0 0 

školní metodik prevence 1 Učitelství 1. st. vysokoškolské 
 

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

školní metodik pr. 1 0 0 
 

Další vzdělávání poradenských pracovníků: 

školní metodik prevence: školení metodiků prevence 
 

 

Individuální integrace:  
 
Péče o integrované žáky je zajištěna. Individuální péče byla v tomto školním roce věnována 2 žákům s 
poruchami učení. Dle metodického pokynu MŠMT byl na ně vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán, 
podle kterého bylo postupováno při nápravě. Kromě nápravy jim byla věnována individuální péče během 
vyučování a rodičům byla připravena ukázková hodina, na které dostali informace, jak mají se svými dětmi 

doma pracovat. 
 V této oblasti úzce spolupracujeme s OPPP Znojmo. 

 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Specifické vývojové poruchy učení 1. 0 
Specifické vývojové poruchy učení 2. 1 

Specifické vývojové poruchy učení 3. 0 



Specifické vývojové poruchy učení  4. 1 
Specifické vývojové poruchy učení 5. 0 

Celkem 1. – 5. 2 
 

 

X. 

Hodnocení minimálního preventivního programu 
 

Na počátku školního roku byl vytvořen „Minimální plán prevence sociálně patologických 

jevů“. S plánem byli seznámeni všichni vyučující i rodiče na třídních schůzkách. Nebyl 

zjištěn kontakt žáků s návykovými látkami. S žáky byly vedeny besedy a rozhovory o 

problémech týkajících se nejen návykových látek, ale i šikanování a vandalismu. Naší snahou 

bylo též vytvořit co nejširší nabídku zájmové činnosti. 
 

 

 

Hodnocení metodika prevence: 

 

▪ Stejně jako v předcházejících letech se nevyskytly žádné závažné patologické jevy. Menší 

kázeňské přestupky byly ihned řešeny s rodiči. Psychosociální klima školy je na velmi dobré 

úrovni.  
▪ Daří se nám zapojit všechny žáky do odpolední zájmové činnosti. 

▪ Škola se opět přihlásila do KPPP (Komplexní program primární prevence), ze strany  PPP nebyla 

ovšem žádná akce realizována.  
▪ Uvítali bychom, kdyby na akcích pořádaných školou byla větší účast rodičů.  

▪ Na tvorbě Minimálního preventivního programu školy se podílejí všichni pedagogičtí 

pracovníci školy, stejně jako na realizaci jednotlivých úkolů.  

▪ V červnu proběhla akce „Den zdraví“, kdy většina činností byla věnována prevenci sociálně 

patologických jevů (správná výživa, péče o svoje tělo, sportovní olympiáda). 

 

 

Hodnocení ředitelky školy: 

 

▪ Je zajišťováno proškolení metodika prevence sociálně patologických jevů. 

▪ Informovanost žáků a rodičů je dostatečná. Na začátku roku informujeme rodiče o 

preventivních opatřeních, které škola používá při svém působení na děti. 

▪ Pedagogové mají dostatek knih o drogové problematice, šikaně. 

 

 

 

 

 

 

 



XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se opět zapojila do projektu EU a České republiky. Děti 1. – 5. ročníku dostávaly zcela 

zdarma ovoce, zeleninu nebo šťávy.  

 

Žáci měli možnost odebírat dotovaný mléčný výrobek.  

Škola se zúčastnila výuky dopravní výchovy.  

 

 

 



 

 

XII. 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

Na základě žádosti o finanční podporu z operačního programu „Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost“ (OP VK) rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace z operačních programů 

Evropské unie.  

Název projektu: Nové aktivity.  

Rozpočet projektu celkem: 356 007 Kč.  

Klíčové aktivity:  

* III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  

* I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti 

žáků základních škol  

* III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií  

Část finančních prostředků již byla použita na nákup počítačů, interaktivní tabule, 

multifunkčního zařízení pro tisk a kopírování a výukových programů.  

 
 
  

 

 

 

 

 

 



XIII. 

 

 Cíle školy pro další školní rok 
  

-         zabezpečit navýšení kapacity mateřské školy ze 40 na 46 dětí, aby byla uspokojena 

poptávka na umístění do MŠ a tím se zvýšil pravděpodobný počet žáků v ZŠ 

 

-         zlepšovat a modernizovat nadále  vybavení školy, dle možností využít sponzorských 

darů obce, rodičovského sdružení, rodičů, sponzorů. 

 

-         zaměřovat se nadále na spolupráci školy a obce, rodičů a veřejnosti 

 

-         prezentovat školu a budovat její image na veřejnosti 

 

-         úzce spolupracovat s MŠ 

 

-         upravit ŠVP školy s doplněním anglického jazyka pro 1. ročník  

 

-         doplnit akce školy dle potřeb i v průběhu roku 

 

-         zajistit stabilní kvalifikovaný kolektiv učitelů 
 


