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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 46 dětí 46 dětí 

Základní škola 102843813 46 žáků 19 žáků 

Školní družina 119300575 30 žáků 19 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 bylo ve škole opět vylepšeno její prostředí. Do šatny MŠ byla pořízena nová 

skříňka, skříň pro odkládání oděvů učitelů, položena linolea do šatny ZŠ i MŠ, zakoupen nábytek do 

jídelny, včetně skříně a stolu pro potřeby kuchařky. Do tříd byly dokoupeny 2 počítače, vyměněny 

všechny zbývající monitory za ploché. Bylo nově osázeno prostranství před školní budovou. 

 

Obecní knihovna, kterou škola využívá i v hodinách čtení v rámci zvyšování čtenářské gramotnosti u 

žáků a budování vztahů ke knihám fungovala v sobotu pro potřebu veřejnosti.  

 

Pomůcky a další materiál v kabinetu byl doplněn o další pomůcky pro žáky. Zde byl utřízen archív 

dokumentace školy, archív učebnic a účetnictví. 

  

Ve vestibulu byla obnovena výzdoba školy. 
 

Ve třídě s interaktivní tabulí, kde  byl zřízen internetový koutek jsou nyní 3 počítače, v 

multimediální třídě je umístěno 8 počítačů. Žákovská knihovna poskytovala i v tomto roce 

žákům a učitelům dostatek knih, byly i dokoupeny. 

 

Do tělovýchovné třídy bylo pořízeno další tělovýchovné nářadí. 

Na školní zahradu přibylo sportovního náčiní pro potřeby školní družiny a MŠ. 

  

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

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

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

prostory pro vystavování prací žáků, kroužků a školní družiny, galerie fotografií za 

posledních 11 let školy, galerie nejlepších žáků a rekordmanů školy. 

 

Do učitelské knihovny byly dodány některé tituly.  

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

a veškerým přístupem k informacím byla vyměněna tiskárna za novou.  

 

Do MŠ byla dokoupena další lehátka, matrace, povlečení, polštářky, ručníky. 

  

Byly zajištěny veškeré revize a drobné opravy v budově.  

Podařilo se některé položky provozního materiálu po dohodě s dodavateli zlevnit, některé 

získat sponzorsky zdarma. 

 
  

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 začínalo 7.10 hod. 

Provoz školní družiny   6.30 hod. – 7.55 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 46 23 17,03 

Základní škola 1/5 19 19 8,63 

Školní družina 1/1 19 19 19 

 
Základní škola byla jednotřídní s pěti spojenými ročníky: 

1. ročník:   4 žáci 

2. ročník:   3 žáci 

3. ročník:   5 žáků 

4. ročník:   5 žáků 

5. ročník:   2 žáci 

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

2. a  3. ročník, kde vyučovala p. učitelka Freyová  a 1.,4,. a 5. ročník, kde vyučovala p. řed. 

Kratochvílová - celkem vyučovala 13 hodin. 

 

Ostatní předměty byly vyučovány společně p. uč. Freyovou - celkem vyučovala 22 hodin. Na 

čtyři hodiny anglického jazyka týdně pro 1. - 5. ročník byla přijata p. uč. Mgr.Blanka Jilková. 

 

Mateřská škola 

 měla dvě třídy se 46 dětmi, v každé třídě 23 dětí. 

 

Kuřátka - Mgr. p. uč. Blanka Jilková 

Sluníčka - p. uč. Blanka Jilková 

 

V MŠ vypomáhala p. Bořilová a p. Holinská. 

 

MŠ pracovala podle ŠVP Naše školka. V letošním roce se zaměřila na hodnocení a 

sebehodnocení dětí. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



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. V tomto školním roce se členové školské rady podíleli na přípravách oslav 90. 

výročí školy, za což jim děkuji.  

 

Školská rada schválila ŠVP Pohoda pro šk. rok 2013/14, nový školní řád základní školy, 

výroční zprávu roku 2012/2013, organizační řád školy, školní řád mateřské školy. 
 

Rodičovské sdružení při škole  
Složení výboru Rodičovského sdružení  

při Základní škole  a mateřské škole 

Hluboké Mašůvky 

 

 

předseda:  Markéta Řeřuchová 

místopředseda: Markéta Přichystalová 

pokladník: Jana Hamzová, od 1.1.2014 Bronislava Holinska 

předseda revizní komise: Olga Krulová 

 
V tomto roce byly příjmy do pokladny SR 42210,-Kč, ze sponzorských darů od rodičů, 

sponzorských darů na karneval, zisk z karnevalu, příspěvku rodičů na mikulášské balíčky. 

Výdaje činily 32186,-Kč ( nákup sirupů, knih, mikulášské balíčky, tombola na 

karneval,dětský den na koupališti, splátka půjčky A.Kratochvílové 14.000Kč). Zůstatek  

k 31.12.2013 10024,-Kč. 

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o vzdělávání dětí prostřednictvím žákovských knížek a 

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

schůzky spojeny s ukázkami prací žáků, ukázkou vyučování. Rodiče mají možnost kdykoli 

navštívit vyučování. 

                                           

 
 

 

 

Z řad pedagogických pracovníků  

Blanka Jilková, Hana Dohnalová 

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků  

Markéta Řeřuchová,  Andrea Hellmanová 

Z řad zástupců zřizovatele 

Karel Krula, Dana Freyová 



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 63 8 9 

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

Náhradní stravování 0 0 0 0 
 

Školní jídelna  
vařila 80 jídel, což je naplněná kapacita jídel. Také jídelna připravovala svačiny do ZŠ. Pracovala zde p. 

kuchařka Jana Szcurková. Byl zajištěn i pitný režim pro žáky. 
 

 

III. 

Školní družina, která je součástí základní školy 
 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 19 fyz. 1 / 0,699 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, 

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. 

 

V letošním školním roce byly dokoupeny další hry a materiál do školní družiny, žáci taktéž 

používali v omezené míře PC. Ve školní družině bylo zapsáno všech 19 žáků, kteří pracovali 

pod vedením p. vych. Hany Dohnalové. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 5,58 /8 

Z toho odborně kvalifikovaných 5,58/8 
 

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: 0 

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. Dana Freyová                  učitelství 1. stupně 

  Blanka Jilková                          učitelka MŠ 

                                               Mgr. Blanka Jilková                 učitelka MŠ 

Aprobace vychovatelky:      Hana Dohnalová                      vychovatelství ŠD 
 

Délka praxe pedagogických pracovníků: 

0   - 10 let  2 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 2 

35-50 let 0 2 
nad 50 let 0 2 

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, zdokonalování v anglickém jazyce, práci na počítačích, 

s interaktivní tabulí a nových výukových programech. 
Funkční školení dokončila ředitelka školy. 
 



V. 

Přehledné údaje výchovně vzdělávacího procesu 
 

  

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 19 žáků. 

Do 1. ročníku nastoupili 4 žáci.  

V pololetí přestoupil 1 žák na ZŠ Mládeže do fotbalové třídy. 

Školní docházku ve 5. ročníku ukončil 1 žák, který přešel do ZŠ Kravsko.  

Z prvního ročníku přešla 1 žákyně do Přímětic, ze třetího se jedna přestěhovala do Znojma. 

 

Prospěch a chování ve školním roce  

 Ve školním roce 2013/14 prospělo s vyznamenáním 16 žáků, 2 prospěli. Se samými 

jedničkami prospělo 9 žáků. 

Absence 

v 1.r.151h, průměr na žáka 37,75h 

ve 2.r. 31h, průměr na žáka 10,33h 

ve 3.r. 234h, průměr na žáka 46,8h 

ve 4.r.105 h, průměr na žáka  21h 

v 5.r.197h, průměr na žáka 197h 

 

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

žáky. 

 

Hodnocení probíhá podle klasifikačního řádu školy, tomto roce bylo zaměřeno i na 

sebehodnocení žáků. 
 

Udělena byla pochvala na vysvědčení za vzorný prospěch a chování 4 žákům. 

 

Nebyla udělena žádná důtka. 

 

V letošním roce neproběhlo testování žáků.  

 

 
 
Organizace školního roku 

 
Prázdniny pro tento školní rok byly stanoveny MŠMT takto:  

PODZIMNÍ  29. a 30. 10. 2013 

ZIMNÍ 21. 12. - 5. 1., začínáme 6. 1. 2014 

POLOLETNÍ 31. 1. 2014 

JARNÍ 17. 2. - 23. 2. 2014 

VELIKONOČNÍ 17. - 18. 4. 2014 

HLAVNÍ 28. 6. - 31. 8. 2014 

 
Ředitelské volno nebylo. 

 
Pedagogická praxe. Na praxi byla 1 studentka SEŠ, která pracovala na své práci v obecní knihovně. 

 

 
 

 

 



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, byl doplněn o anglický jazyk pro 1.ročník. Byly uplatněny další nové 

formy vyučování a metody práce spojené s prací na PC, interaktivní tabuli, nové metody 

hodnocení, zvláště sebehodnocení žáků, kde si v žákovských knížkách sami do přehledu 

udělovali smajlíky. 

 

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

 

Veškeré učebnice a učební pomůcky mají žáci ve škole zdarma, rodiče na  učebnice ani sešity 

nedoplácí. 
  
 

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

-        uplatňování zdravých životních návyků,  relaxačních chvilek, pobytu venku o 

přestávkách,  

-         dodržování životosprávy včetně pitného režimu 

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

-         využívání moderních forem výuky, využívání PC, interaktivní tabule 

-         akcemi školy obohacování kulturního života obce, prezentování se na veřejnosti, 

vytváření  image školy  

-          úzká spolupráce s rodinou, s mateřskou školou a  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 exkurze. 

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. V letošním roce projekt zdárně dokončila. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

VI. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2013/2014 nenavštívila školu Česká školní inspekce. 

 

Kontroly 

  
-         veřejnosprávní kontrola obce proběhla ve dnech 17.12.2013, 31.3.,6.6. 2014 

Nebyly shledány žádné nedostatky. 

-         kontrola KHS - proběhla 6.6.2014, prodloužila dobu navýšení kapacity MŠ na 46 dětí o 

2 roky, neshledala žádné vážné závady. Pouze v úklidové místnosti p. Holinske je třeba zavést 

teplou vodu. 
 

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 1 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 13 0 

 

U zápisu do 1. ročníku bylo zapsáno 13 žáků, všichni jsou z naší mateřské školy. Jedno dítě 

mělo odklad a nastoupí do jiné ZŠ a jedno se stěhuje do jiné obce. 

 

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 v MŠ Veselá flétnička                 5 dětí                            u p.uč.Mgr. Blanky Jilkové 
kroužek v MŠ Logopedické chvilky          7 dětí                            u p. uč. Blanky Jilkové 
Kroužek prezentační                               8   žáků   u p. řed. Kratochvílové 
Kroužek keramický   14 žáků   u p. Krulové 
Kroužek flétny    9   žáků   u p. uč. Freyové 
Kroužek dovedných rukou  12 žáků   u p.vych. Dohnalové 
Kroužek hry na klávesy   9   žáků   u p. učFreyové 
Kroužek turistický   18 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. Bylo zapojeno více žáků než vloni.  

Kladně hodnotím práci všech vedoucích kroužků. 

 

Akce školy ve školním roce 2013/14  a jejich hodnocení 
 

Září  

2.9.  zahájení školního roku pro ZŠ i MŠ                                           

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

3.9.  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 pro ZŠ i MŠ, 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 

4.9.  vyhlášení interních soutěží školy,- kde pro každý předmět je vyhlášena finální soutěž na konec roku 

4.9.  zahájení akce Školní mléko, Ovoce do škol 

4.9.  beseda o výživě a zdravém životním stylu,pitném režimu 

4.9.  beseda v obecní knihovně, zahájení 

4.9.  zahájení Galerie na schodech 

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

11.9.       orientační logopedické vyšetření v MŠ 

19.9.  plavecký výcvik zahájen 

 

Říjen 

1.10. zahájení činností kroužků 

1.10.  focení dětí ZŠ i MŠ k Vánocům 

2.10.  plavecký výcvik zahájení 

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

7.10.  vystoupení Dechového kvarteta 

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

byly vyhlášeni a odměněni vítězové 

- zahájení činnosti školní knihovny 

23.10.     Kloboukový den v MŠ 

29.30.10. podzimní prázdniny 

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

 

Listopad 

1.11.  výstava Podzim ( pro kostel ), zdařilé 

1.11.  Dýňový den, barevný den žlutý, všichni vyrazili v co nejvíce žlutých doplňcích do školy a soutěžili, 

vyřezali dýně 

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

5.11.  konzultace OPPP 

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

7.11.  lekce dopravní výchovy 

9.11.  zapojení žáků do akce podpory nemocným dětem Fond Sidus 

14.11.  divadélko, Pohádky z našeho statku 

18.11.  třídní schůzka s rodiči žáků ZŠ, ped. rada 

24.11.  vystoupení žáků na vítání občánků obce, kromě zpěvu také hra na nástroje klávesy i flétny 

25.11.  přihlášené děti odjely na přestavení Hurvínka do Brna v rámci spolupráce se ZŠ Přímětice 

26.11.  představení v divadle ve Znojmě 

27.11.  pečení perníčků 

 

Prosinec  
1.12.  vystoupení na OÚ 14.00, v kostele 16.30, ZŠ 

2.12.-20.12. Adventní kalendář v MŠ 

2.12.      zdobíme perníčky, zveme na zdobení taky rodiče!, ZŠ i MŠ 



4.12.      beseda s p.  Adámkem, ZŠ 

5.12.      Mikuláš a čert, ZŠ i MŠ 

6.12.      čertovský rej v MŠ 

7.12.      rozsvícení stromu v obci, vystoupení žáků ZŠ 

13.12.    vánoční besídka v sále OÚ, MŠ i ZŠ 

  advent plný  vyrábění ozdob, zdobení stromečku, výroby dárků,   zpívání koled, ZŠ i MŠ 

20.12.     zpívání u stromečku s posezením pro rodiče a  školáky ve škole, ZŠ 

20.12.      vánoční nadílka v MŠ 

od 21.12.    výstava vánočních ozdob, prací žáků v kostele, ZŠ 

26.12.     vystoupení žáků v kostele  

Leden  
9.1.  lekce dopravní výchovy 

13.1.       schůzka ředitelky s rodiči předškoláků v 16.00 v ZŠ 

14.1.       anketa pro žáky Palce - hodnocení a sebehodnocení žáka 

14.1.       Vysvědčení škole, anketa pro žáky 

15.1.       pololetní  ped. rada v 7.15 v ředitelně 

16.1.       pruhovaný den v MŠ 

20.1.       třídní schůzka v 16.00 v ZŠ 

24.1.       zápis do 1. třídy, Den otevřených dveří 

               výstava výrobků žáků, výstava učebnic 

               výstava kroužku dovedných rukou, školní družiny 

                                                                                                              

28.1.       2. divadelní představení v divadle ve Znojmě 

30.1.        vydáno vysvědčení 

                    

 

Únor 

31.1.-2.2. pololetní prázdniny 

5.2.  anketa Palce  

13.2.      brýlový den v MŠ 

17.2.-21.2. jarní prázdniny 

18.2.  výstava prací žáků na OÚ 

25.2.  divadelní přestavení  ve Znojmě 

28.2.  focení dětí ke Dni Matek retro foto, MŠ i ZŠ v tělocvičné třídě 

 

Březen  
od 4.3.  zkoušky v nahrávacím studiu, Nahráváme CD, ZŠ 

6.3.   lekce dopravní výchovy 

7.3.  beseda s p. Fruhwirtem, Agama 

14.3.       Masopust-karneval v MŠ 

16.3.  karneval v sále OÚ ve 14.00 hodin  

21.3.  Matematická olympiáda 

          nácvik vystoupení na karneval,příprava karnevalu 

          výstava prací žáků na www stránkách 

18.3.  třídní kolo pěvecké soutěže Slavíček, výběr žáků na okresní soutěž 

20.3.  Setkání s tony, nástroje různých národů 

25.3.  divadelní představení ve Znojmě 

 

Duben 
1.4. aprílový den 

4.4.  vítání jara na školní zahradě  MŠ i ZŠ, táborák, průvod a utopení Morany  

16.4.  pedagogická rada 

16.4.  turistický výlet, opékání buřtů, ZŠ i MŠ 

22.4. poslední divadelní představení ve Znojmě 

24.4.  se zúčastnila Lucie Kamarádová Slavíčka ve Znojmě 

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

27.4.  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 

29.4.  zápis do MŠ, prezentační den v MŠ, zapsáno 13 dětí 



30.4. Školka plná čarodějů a čarodějnic 

 

 

Květen 

6.5.  beseda v knihovně pro MŠ  

22.5.  poslední výuka dopravní výchovy, jízdy zručnosti na kole 

11.5.  vystoupení ke Dni Matek v sále obce spolu s MŠ, spojené s výstavou prací žáků ve škole a 

keramickém kroužku 

23.5.  focení dětí MŠ k 90. výročí školy 

31.5.  oslavy 90. výročí založení nové školní budovy 

 

Červen 

2.6.  focení tříd MŠ i ZŠ, do kronik i žákům 

3.6.  oslava Dne dětí ve škole, opékání, soutěže 

 5.6.  atletické závody v Kravsku, ZŠ, získáno 13 medailí 

6.6. kino jako dárek k MDD, Ledové království 

11.6.  výlet MŠ , ZOO Jihlava 

17.6.  exkurze k hasičům do Znojma, MŠ i ZŠ 

18.6.  ekologická beseda Tonda obal na cestách 

18.6.  ped. rada 

19.6.  infoschůzka pro rodiče dětí zapsaných u zápisu do MŠ 

19.6.  návštěva aquaparku Pasohlávky, 4.5. ročník za odměnu, výhra v soutěži 

20.6.  plavecké závody ve Znojmě  pořádané školou Aquastart, která nám vede plav. výcvik, T. Řeřucha 2. 

místo v okrese 

12.6.  požární poplach 

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

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

23.6.  školní výlet ZŠ do Mikulova 

24.6.  olympiáda ve škole 

24.6.       Slavíček v MŠ 

25.6.       Školková olympiáda 

26.6.       Třídění prací v mŠ 

 

25.6.  Moudrá sova, -soutěž vědomostí z prvouky 

           Zdravé zuby 

           vyhlášení nejlepšího čtenáře spojené s prezentací čtenářských deníků uspořádané v knihovně, beseda 

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

26.6.  Den bez učitele,- žáci si sami organizovali čas a zábavu dle pravidel, která celý rok uplatňují, bez 

pomoci učitele, který byl ten den němý , museli si sami zvolit hlasováním vše, na čem se chtěli 

dohodnout 

27.6.  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 

28.6.  vystoupení žáků ZŠ v kempu Hluboké Mašůvky, křest CD 

 

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. 

 

Prezentace školy v tisku 

V roce byla škola 5 krát prezentována v tisku, Znojemsko, Znojemský týden, 5+2, 

Rovnost a AB inzert 

 

 

 



Účast v soutěžích 

 
Výtvarná soutěž -  

Malá energetická akademie 

Znojemský slavíček ve Znojmě 

Atletické závody v ZŠ Kravsko 

Závody v plavání okresu škol Znojmo 

Matematická olympiáda Klokan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programy přispívající ke zdraví dětí: 

 

▪ Pravidelný odběr mléka, žáci 1. – 5. 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. 

▪ Zajištění plaveckého výcviku ve Znojmě 

▪ Účast v atletické olympiádě v Kravsku 

▪ 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 1 

žákovi s poruchami učení. Dle metodického pokynu MŠMT byl na něj 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 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. 0 

Specifické vývojové poruchy učení 3. 1 
Specifické vývojové poruchy učení  4. 0 

Specifické vývojové poruchy učení 5. 0 

Celkem 1. – 5. 1 
 

 

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 průběhu roku byla činnost 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.  

Souhrnné informace o projektu 
 

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost 

Datum zahájení projektu 1.9.2011 

Datum ukončení projektu: 28.2.2014 

Rozpočet projektu celkem: 356 007,00 Kč 

 

Cílem projektu bylo docílit prostřednictvím nových metod a nástrojů zlepšení vzdělávání  

na základní škole. Tento cíl byl splněn. Došlo k zefektivnění a zkvalitnění výuky především 

nákupem nových počítačů a programů a jejich začlenění do výuky na škole. Zvýšila se 

efektivita práce s žáky prostřednictvím dělení žáků na skupiny a individualizací výuky. 

 

Klíčová aktivita III/2 

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 



 

Cílem aktivity bylo zkvalitnění výuky využitím PC digitálních technologií. Byly vytvořeny 3 

sady vzdělávacích materiálů pro 3 tematické celky, v každé sadě 20 DUM. Na nich pracovala 

jedna učitelka základní školy, která byla za práci ohodnocena. Byly ověřeny v praxi v rámci 

běžné výuky, hodiny byly zaznamenány do třídní knihy pod čísly podle jednotlivých 

materiálů a doloženy v monitorovacích zprávách včetně kopií na CD. Jsou doloženy a 

očíslovány v třídní knize, archivovány v PC i na CD, zpřístupněny všem učitelům. Byly 

zkopírovány do všech PC pro žáky i učitele, taktéž na interaktivní tabuli. Pracovali s nimi žáci 

ve všech předmětech napříč ročníky. Jsme malotřídní škola v současné době s jednou třídou o 

19 žácích. 

 Podařilo se nám zapojit žáky již od 1. ročníku.  

 

Všichni učitelé (3) prošli školením, naučili se  s materiály pracovat, získali potřebné 

dovednosti a neposlední řadě i vztah k práci s PC. 

 

Nákupem počítačů, v první etapě 7ks, interaktivní tabule, multifunkční tiskárna a 5 

programů do výuky jednotlivých předmětů, v druhé etapě další 2 nové počítače a 4 monitory, 

a 3 další programy. Máme nyní žáky rozděleny do 2 tříd. V jedné třídě je 8 PC a v druhé je 

interaktivní tabule a 3 PC. Na počet žáků 19! Takto maximální vybavení má pravděpodobně 

málokterá škola. Jelikož máme ve třídě spojeny někdy i 3 ročníky, maximálně využíváme 

možností práce s počítači, pracujeme skupinově a v tomto počtu žáků se jim můžeme 

individuálně věnovat. Ke všem PC je zapojen internet.V  kanceláři školy mají všichni učitelé 

přístup k počítači, tiskárně a kopírce, je síťově propojena. Přikoupili jsme ještě tiskárnu 

černobílou na levnější provoz. 

  

Klíčová aktivita I/1 

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti  

 

Cílem aktivity bylo vytvořit podmínky pro individuální rozvoj žáka ve čtení. Tento cíl se 

podařilo splnit vytvořením materiálních podmínek, nákupem PC. Byl upraven ŠVP dle potřeb 

naplnění aktivity, doplněny další metody a formy práce, především na PC. Jelikož jsme 

malotřídní škola s jednou třídou o pěti ročnících, žáci byli rozděleni do 2 skupin na vyučování 

hlavních předmětů, tím vznikl časový prostor pro individuální práci s žákem. Toto se nám 

velice osvědčilo, žáci dosáhli velmi dobrých výsledků. Kromě rozdělení žáků jsme realizovali 

další aktivity na podporu čtenářských dovedností. Máme ve škole velmi dobře vybavenou 

žákovskou knihovnu, žáci si půjčují knihy, využíváme je i v hodinách čtení. Také je zde 

umístěna obecní knihovna, odkud si žáci mohou knihy půjčit. Tady jsme s žáky dělali besedy, 

hodnotili si čtenářské deníky, které po celou dobu vedli a budou v nich pokračovat. Zapojili 

jsme se do školních soutěží o nejlepší čtenáře, recitátory.Ve spolupráci se slovenskými 

školami jsme byli zapojeni do projektu Záložka. Podařilo se nám posílit u žáků vztah k četbě 

a knihám. Na posílení informační gramotnosti žáci pracovali v počítačovém kroužku a 

hodinách informatiky, které máme od letošního roku od 3.ročníku. 

Bylo odučeno všech 72 hodin, zdokumentováno v třídní knize. 

Na třídních schůzkách byli rodiče seznámeni s projektem, byla jim předvedena interaktivní 

tabule, programy, se kterými žáci pracují, byly uskutečněny ukázkové hodiny práce žáků ve 

vyučování.Výsledky soutěží a aktivit pořádaných školou byly zveřejňovány na nástěnkách 

školy a v místním tisku, kde ředitelka školy každý měsíc školu prezentuje.  Toto vše 

maximálně podpořilo naše úsilí splnit cíle této aktivity. 

 

Klíčová aktivita III/1 



Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií 

 

Cílem aktivity byla zefektivnit a zkvalitnit vyučovací proces ve škole. Toto se maximálně 

podařilo. Zinovováním ŠVP, novou koncepcí školy, kterou předložila nová ředitelka a 

obměněním personálního obsazení ve škole se podařilo rozvinout nové aktivity , především 

práce na PC. Nejen materiálním vybavením, které bylo ještě doplněno dalšími 3 programy. 

Hlavně sestavení rozvrhů, propojením ročníků a začleněním informatiky do rozvrhu již od 3. 

ročníku, práce s DUMY, začlenění anglického jazyka do rozvrhu již od 1. ročníku. Prováděli 

jsme i ankety pro žáky i rodiče a dotazníková šetření např. na třídních schůzkách. 

Všech 72 hodin bylo odučeno a zdokumentováno v třídní knize. 

 

Propojením všech 3 šablon do vyučování na naší malotřídní škole se nám podařilo posunout 

úroveň výuky o další stupeň. Nyní, kdy budeme pokračovat v rozdělení třídy na dvě skupiny, 

s vybavením, které máme a znalostmi, které se nám v průběhu projektu podařilo načerpat, 

můžeme nadále zkvalitnit výuku na škole. 

 

       XIII. 

Financování školy 

 
Z rozpočtu obce škola hospodaří s částkou 400 000Kč  na rok. Dle potřeb školy je obcí 

poskytnuta další částka, kterou schválí zastupitelstvo obce.V letošním roce 86 200,-Kč na 

propagaci školy k 90. výročí , zakoupení nábytku do školní jídelny, položení linolea v šatně 

ZŠ a MŠ. 

 

 

 
                                           

 

 

                                                   Výdaje na školství 

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky ukončila kalendářní rok 2013 s 

hospodářským výsledkem z hlavní činnosti.4 471,-Kč a z vedlejší činnosti 2 318,-Kč. 

Příjmy tvořily dotace na provoz, dotace na přímé náklady, tzn. na platy, dohody o provedení 

práce, odvody zdravotního a sociálního pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních 

potřeb a přijaté bankovní úroky. 

Příjmy z hlavní činnosti 3 678 067,- Kč a z doplňkové činnosti 158 952,-Kč. 

Výdaje tvořily pouze neinvestiční výdaje. 

Výdaje z hlavní činnosti 3 673 596,-Kč 

z doplňkové činnosti 156 554,-Kč. 

 

 

 

Sponzoři školy v letošním roce byli především rodiče dětí a žáků, kteří svými rodičovskými 

příspěvky 300,-Kč na dítě a sponzorským darem 500,-Kč na dítě umožnili nákup materiálu a 

vybavení pro školu a zřizovatel, který nad rámec ročního rozpočtu škole umožnil nákup výše 

uvedeného vybavení.  

 

 



 

 

 

Sběr druhotných surovin 

 

V letošním roce byl odevzdán papír za 4553,-Kč. Díky všem v obci,kteří nosí sběr do školy 

jsme za tuto částku zakoupili můstek ke švédské bedně. 

Také jsme sbírali použité baterie  a plastová víčka jako pomoc spolužákovi, který onemocněl 

cukrovkou. 

 

Žáci a zaměstnanci školy přispěli zakoupením placky 20,- na Fond Sidus pro nemocné děti. 

Vedeme žáky k sociálnímu cítění.  

 

 

 

XIV. 

 

Spolupráce se školami, istitucemi a organizacemi 

 
Spolupracujme se ZŠ Kravsko, kam přechází většina žáků z naší školy. Společně zajišťujeme 

dopravu na plavecký výcvik do Znojma, doprava je pak pro nás levnější.  

Se ZŠ Přímětice spolupracujme při návštěvách divadelních představení do Brna, kde je našim 

dětem a rodičům nabídnuta ze strany školy Přímětice tato možnost.  

Spolupráce se ZŠ Citonice se odvíjí na úrovni konzultací, ředitelka školy v tomto roce prošla 

v této škole praxí v rámci funkčního studia pro ředitele škol. 

Hasičský sbor obce Hluboké Mašůvky pořádá pro děti v rámci MDD ve spolupráci s SR a 

školou tento den. 

SPOZ pro prvňáčky nakupuje dárky k uvítání do školy, pro 5.ročníky zase na rozloučení se 

školou knihy. 

Knihovna obce nám umožňuje výuku čtení přímo v knihovně, využíváme fondu knihovny. 

Spolupracujeme taktéž s místní farností, účastníme se vystoupení v kostele. 

S Pedagogickým střediskem Znojmo spolupracujeme při DVPP, taktéž s NIDV Brno. 

OPPP je nám nápomocna při diagnostikování dětí a žáků, v letošním roce prošli vyšetřením a 

kontrolami v OPPP 2 žáci. 

V rámci spolupráce s ČŠI byla odeslána dotazníková šetření. 

 

Spolupráce s firmami, dodavateli 

 

Revize elektrického zařízení zajišťuje p.Vávra, plynového zařízení p. Mudrych, komínů 

p.Melišík,revize výtahů f. Elvýz, tělocvičného nářadí f.Marek Novohradský. Materiál pro 

žáky zajišťujeme v AZ papíru Znojmo, SEVT Praha, učebnice dodává f. Ježek Znojmo.Dále 

spolupracujeme s nakladatelstvím Albatros, Nová škola, Prodos. 

Soukromé firmy místní nám pomáhají v zajišťování oprav ve škole, např. p.Holinský, p. 

Večerek, p. Tondl, většinou sponzorsky zdarma. 

Lékařské služby máme smluvně zajištěny s MUDr. Dragonetti. BOZP zajišťuje f. Srb, PO p. 

Srb mladší. Tonery, a servis PC techniky f. Profota. Účetní firma SIT zpracovává účetnictví. 

Plavecký výcvik vede Aqua Znojmo. 
  

XV. 



 

 Cíle školy pro další školní rok 

 
  

-         zabezpečit ponechání kapacity mateřské školy ze 40 na 46 dětí, neboť do MŠ je 

přihlášeno opět 44 dětí 

-        uspokojit  poptávku na umístění do MŠ a tím se zvýšit 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, zaměřit se opět na předškolní děti a jejich rodiče, aby 

pokračovali ve vzdělání v naší ZŠ 

-         doplnit akce školy dle potřeb i v průběhu roku 

-         zajistit stabilní kvalifikovaný kolektiv učitelů, chybí 1 aprobovaná učitelka do ZŠ pro 

výuku anglického jazyka a výchov, škola bude v příštím roce dvoutřídní 


