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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 32 dětí 

Základní škola 102843813 46 žáků 20 žáků 

Školní družina 119300575 30 žáků 17 žáků 

Školní jídelna 150040351 80 stravovaných 77 stravovaných 

  

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

 

Vzdělávací program v 1.,2., 3., 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 učebna, třída určená ke cvičení, multimediální třída, kancelář, kabinet a 

obecní knihovna. Mateřská škola má dvě třídy. 

Školní dvůr a zahrada  je vybavena pro odpočinkovou činnost školní družiny a oddělenou 

částí pro mateřskou školu dostatečně  průlezkami, pískovištěm, domečkem a vybavením pro 

hry a sportovní činnosti.  

Je doplněna o domeček pro hry dětí  a obec vybudovala na školní zahradě hřiště, které bude 

sloužit jednak obci, ale také škole.  

Zahrada má upravený povrch, jsou nově podloženy oblázky pod průlezky školy i školky, 

opraven plot, upraveny nátěry laviček a domečku pro MŠ. Obcí bylo vybudováno   ohniště, ke 

kterému bylo zbudováno posezení. 



Na školní zahradě mateřské školy, kde využíváme kryté pískoviště, houpačky, skluzavku, 

zázemí pro posezení a domeček na uložení hraček, další stoly pro žáky vznikly položením 

desek  na dvě  oplechované studny. 

Na zahradě využíváme i hrazdy, bradla, tyč na šplh, koš na hod na cíl, průlezky. Vše je od 

obce natřeno, včetně laviček. Některé natírali žáci v rámci pracovních činností sami. 

 Také zde vznikl upravený štěrkový povrch pro školku na florbal, pro školu na  fotbal.  

Je zde zbudována i venkovní učebna, byly zakoupeny stoly a lavice a koberec. 

 

Stravování žáků zajišťuje školní kuchyň se školní jídelnou. Jsou zde vyměněna dřevěná 

výdejní okna za nová plastová s roletami, doplněné drobné spotřebiče, jídelna má komplet 

nový nábytek. 

 

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

Během roku jsou prováděny drobné opravy a odstraňovány nedostatky a zjištěné závady, 

které by vedly k ohrožení bezpečnosti žáků a pracovníků školy a prováděny pravidelné  

revize . 
 

V letošním školním roce bylo ve škole opět vylepšeno její prostředí. Do MŠ byly pořízeny další 

nové hračky, povlečení, stavebnice, nové boxy na hračky. plachta na pískoviště. 

 Byly zakoupeny nové peřinky a polštáře pro děti . 

 Do školní družiny a kabinetu nové úložné boxy, hry, elektronická tužka, do ZŠ nové pomůcky, 

koberec ke klavíru. 
 

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

 u žáků a logopedickým chvilkám mateřské školy, fungovala v sobotu pro potřebu veřejnosti. Je zde 

přestěhována žákovská a učitelská knihovna a archív učebnic.  

Po rekonstrukci interiéru obecní knihovny,  je  zde  místo nejen  pro školní knihovnu, ale i 

logopedický kroužek MŠ. U kulatého čtenářského stolu mohou pracovat školní děti. Ve školní 

knihovně máme 146 titulů, 296 titulů mimoškolní četby a učitelská knihovna čítá 512 knih.  

V letošním roce bylo 168 výpůjček, knihy využíváme jednak v hodinách čtení, žáci si půjčují 

knihy domů. Mimočítankovou četbu  využívá jednak družina, ale i škola. 
 

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

každý rok  archív dokumentace školy, archív účetnictví, ponechány některé pomůcky pro výuku. 

Ostatní pomůcky byly umístěny do tříd do nových skříní, kde je mohou učitelé lépe používat. Byly 

dokoupeny nové boxy na třídění. 

  

Ve vestibulu byla obnovena jako každý rok výzdoba školy. Je  zde galerie nejlepších žáků, vystaveny 

úspěchy žáků školy na okresních soutěžích, prezentační materiál školy a informační tabule pro MŠ, ZŠ 

ŠJ i ŠD. Na schodišti byla doplněna galerie školy, v letošním roce je zde  galerie let 2000-2018, byly 

prezentovány články a fotografie školy, uveřejněné v tisku. 
 

 

Ve třídě s interaktivní tabulí  je  internetový koutek, jsou zde 3 počítače, v multimediální 

třídě je umístěno 8 počítačů, do druhé třídy byl pořízen ke klavíru nový koberec.  

Žákovská knihovna poskytovala i v tomto roce žákům a učitelům dostatek knih, byly i 

dokoupeny. 

 

Do tělovýchovné třídě bylo pořízeno další drobné  tělovýchovné náčiní pro žáky. 

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

  

Nově byla vyměněna výzdoba v celé škole,  květinová výzdoba, provedeny renovační nátěry 

dřevěných dekorací .V prostorách školy byly obnoveny informační tabule pro rodiče, prostory 



pro vystavování prací žáků, kroužků a školní družiny. V koutku 1.ročníku ve vestibulu školy 

mohou denně rodiče shlédnout práce svých prvňáčků. 

 

Do učitelské knihovny byly dodány některé tituly.  

V kanceláři školy, kde je vytvořeno zázemí pro učitele s PC, kopírkou a veškerým přístupem 

k informacím,  je nadále zázemí pro 4 učitele a počítačový kout, zázemí pro ředitelku. Před 

kanceláří je koutek pro rodiče s informační tabulí a přístupem k dokumentaci školy. 

Kancelářské potřeby pro učitele a ředitelku jsou průběžně dokupovány.  

 

Byly zajištěny veškeré revize a drobné opravy v budově. 

 

Opět se podařilo  některé položky provozního materiálu po dohodě s dodavateli zlevnit, 

některé získat sponzorsky zdarma. 

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

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

pracovat v pěkných podmínkách. 

 

Podařilo se  kompletně opravit a vybavit nově celou školu. Od fasády a 

plastových oken, zateplení, opravu a úklid a zateplení půdy i sklepních 

prostor, novou kotelnu, novou knihovnu, nové podlahové krytiny v celé 

budově a nábytek ve všech učebnách, jídelně i mateřské škole až po školní 

zahradu a hřiště. 
 

 

Žáci školy 

 

Do zdejší školy docházejí žáci jen z Hlubokých Mašůvek. 

 

 

Vyučování začínalo                      8.05 hod. 

Provoz školní družiny   6.30 hod. – 7.55 hod.  a 11.50 hod. - 15.45hod. 

Provoz mateřské školy     6.30 hod. –15.45hod. 
 

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

třídu 
Počet žáků na 

pedagoga 
Mateřská škola 2/2 32 16 13,73 
Základní škola 2/1.-5-r. 20 10 7,72 
Školní družina 1/1 18 18 17,97 
 

 

 

 

Základní škola byla dvoutřídní se spojenými ročníky: 

1. ročník:   2 žáci 

2. ročník:   4 žáci 

3. ročník:   4 žáci 

4. ročník:   2 žáci 

5. ročník:   8 žáků 

 



1. ,2. 3.ročník byl spojený, 10 žáků, vyučovala zde ředitelka 12 hodin český jazyk a 

matematiku, kde byla i třídní učitelkou.  Zbytek hodin byl rozdělen mezi p. uč. Evu Ryškovou 

a p. uč.Danu Hanzalovou Freyovou. 

P. uč. Eva Ryšková byla třídní ve třídě se spojenými ročníky 4., a 5., 10 žáků, vyučovala 22 

hodin. 

P.uč Dana Hanzalová Freyová vyučovala 13 hodin. 

Na tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu a prvouku byli žáci rozděleni do tříd v ročnících 

1.,2.,3. a 4.,5. 
 

Mateřská škola  

měla dvě třídy s 32 dětmi. 

V průběhu roku 1dítě odešlo a dvě přišly. 
 

Kuřátka – Mgr. Blanka Dvořáková, (od 16.5. 2019 odešla na MD), zastupovala 

Bc. p. uč. Aneta Jelínková 

Sluníčka - p. uč. Blanka Jilková 

 
V MŠ vypomáhala na částečný úvazek odpoledne p. uč.Eva Ryšková, kvalifikovaná učitelka 

ze základní školy. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pracovali podle ŠVP „Naše školka“, který byl 

v souladu s RVP PV. Mateřská škola měla dvě oddělení - Sluníčka a Kuřátka. TVP pro obě 

oddělení vycházely z integrovaných bloků ŠVP a byly rozpracovány na podtémata. Tato 

podtémata byly v souladu s děním v blízkém okolí dítěte - sociálním i přírodním. Oba TVP 

byly natolik pružné, abychom mohli reagovat na změnu konkrétní vzdělávací situace. 

Třída Kuřátka byla ve školním roce 2018/2019 třída heterogenní, byly zde zařazeny 

děti ve věku od 2 do 4 let. Během adaptačního období byla předběžně ukončena docházka 

jednoho chlapce, i když adaptace probíhala vzhledem k věku normálně. Problémy s adaptací 

měl i jiný chlapec, který byl již dříve vyřazen z jiné MŠ z důvodu adaptačních potíží. Ačkoli 

matka nabídla asistenci ve třídě během dne, nikam toto řešení nevedlo. Chlapec nakonec 

překonal záchvaty agrese a adaptaci zvládnul. Třídní vzdělávací program byl sestaven tak, 

aby dílčí cíle a konkretizované výstupy odpovídaly dětem ve třídě. Dětem byla nabízena 

taková vzdělávací nabídka, aby docházelo k přirozenému rozvoji ve všech oblastech a tím 

byly naplněny konkretizované očekávané výstupy. Řízená činnost nabízená dětem odpovídala 

jednotlivým integrovaným blokům ŠVP, děti k ní byly vždy motivovány, byl podpořen jejich 

přirozený zájem a zvídavost. Zároveň byl kladen důraz na přirozenou hru, kde mělo dítě 

možnost realizovat vlastní potřeby a přání. Řízené i volné hry a činnosti byly ve vyváženém 

poměru. Hlavním cílem byl rozvoj sebeobsluhy dětí při hygieně, stolování a oblékání a 

schopnost dětí vyjádřit vlastní potřeby, přání a obavy. 

Třída Sluníčka byla ve školním roce 2018/2019 také heterogenní - byly zde zařazeny 

všechny děti předškolního a středního věku od 5 do 7 let věku. Jedno z dětí mělo odklad 

školní docházky.  

U předškolních dětí byl kladen důraz na nabídku činností rozvíjející schopnosti a dovednosti 

potřebné pro bezproblémový vstup do základní školy. Řízená i volná činnost byly ve 

vyváženém poměru, brali jsme ohled na aktuální přání a potřeby dětí. Jedním z hlavních cílů 

byl zejména rozvoj schopnosti dětí samostatně řešit daný problém či situaci. Byly naplněny 

konkretizované očekávané výstupy podle věku dětí s ohledem na jejich specifika a možnosti. 

Ve školním roce 2018/2019 byly znovu propojeny kroužky obou tříd zaměřených  

na logopedickou prevenci - Povídáček (Kuřátka) a Logopedické chvilky (Sluníčka). Cílem 



obou kroužků byla eliminace logopedických vad u předem vytipovaných dětí logopedkou 

SPC ve Znojmě. Vzhledem k tomu, že kroužky probíhaly jednou týdně, byla hlavní 

podmínkou úspěšného řešení logopedických vad spolupráce s rodiči a jejich každodenní práce 

s dítětem doma. Tomu odpovídaly  

i individuální výsledky dětí.  

Pozitivně hodnotíme i nadstandardní akce pořádané MŠ - Vánoční besídka, Den 

Matek, Školková olympiáda, Slavíček v MŠ, Den dětí, Beseda s myslivcem, Hasiči v MŠ, 

Návštěva obecní knihovny, Divadelní představení - MD Znojmo, Návštěva kina Svět a mnoho 

dalších. 

 

 Úspěch těchto akcí hodnotíme hlavně podle hojné spoluúčasti rodičů, podle zájmu o 

fotografie a videa z těchto akcí  

i podle ohlasu samotných dětí. V tomto duchu hodláme pokračovat i nadále. 

Některé akce jsou společné se ZŠ. 

 

 Úspěch těchto akcí hodnotíme hlavně podle hojné spoluúčasti rodičů, podle zájmu  

o fotografie a videa z těchto akcí i podle ohlasu samotných dětí. V tomto duchu hodláme 

pokračovat i nadále. 

 

Pro děti zprostředkováváme screeningové Vyšetření zraku, logopedické vyšetření, focení 

dětí ke Dni Matek, Vánoční focení. 
  

 

V dalších oblastech je mateřská škola ve výroční zprávě hodnocena spolu se základní školou 

jako celek. 

 

 
 
 

Rada školy 

 

 

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

 

Členové školské rady: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce se školskou radou 
Byla navázána ve větší míře, na každou schůzku je ředitelka zvána, spolupráce je výborná, 

členové se zapojují do činnosti školy, mají zájem a pomáhají. 

 Jejich podněty jsou konkrétní a účelné. 

 

Z řad pedagogických pracovníků 

Mgr. Eva Ryšková, Bc. Aneta Jelínková 

Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 

Miroslav Dočekal, Mgr. Dana Hanzalová Freyová 

Z řad zástupců zřizovatele 

Bc. Zbyněk Frey, Alena Tondlová 
 



 Děkuji školské radě za práci a podnětné připomínky. 

 
 
Školská rada pracuje podle ustanovených pravidel. Velmi kladně hodnotím zájem  členů rady o dění ve škole a 
pomoc při řešení všech problémů. Náplň schůzek je vstřícná a přínosná. Jednání je konstruktivní a efektivní, 
ředitelka je na schůzky pokaždé zvána.  
V tomto školním roce se členové školské rady podíleli na plánování akcí pro školu, pomohli se zabezpečením 

sponzorských darů rodičovskému sdružení a při organizování akcí.  
 

 Školská rada schválila roční plán školy, drobné úpravy školních řádů, režimu MŠ, ŠVP a 

časový plán, úpravy organizačního řádu ,výroční zprávu a zprávu o hospodaření roku 

2017/2018.  

 

Rodičovské sdružení při škole 

 

V tomto roce byl stav  příjmů  pokladny SR ke dni 31.8.2019, 164 959- Kč, ze sponzorských 

darů od rodičů, příspěvky od rodičů, sponzorských darů na karneval, zisk z karnevalu, 

příspěvku rodičů na mikulášské balíčky, ze sběru papíru. 

 Kromě toho pokladnou SR procházejí veškeré peníze, které jsou vybírány od rodičů na kino, 

divadlo, plavání, koncerty, fotografování a další akce a jsou vedeny v pokladně rodičovského 

sdružení. 

 

Výdaje činily k tomutéž datu byly 142 953,-Kč za nákup knih a odměn pro žáky, mikulášské 

balíčky, tombolu na karneval, hračky do MŠ, hry do ŠD, dárky na Vánoce, vybavení tříd, 

potřeby pro ZŠ i MŠ. 

Zůstatek ke dni 31.8.2019 je 22 006,-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. 

 Rodiče mají možnost kdykoli navštívit vyučování, konzultovat s učiteli, nejsou nijak 

stanovené striktně konzultační hodiny. S rodiči se potkáváme denně, je možnost prodiskutovat 

potřebné věci kdykoli.  

Rodičovské sdružení při škole funguje velmi dobře, rodiče jsou ochotní a nápomocni škole při 

akcích, zúčastňují se akcí obce i školy, podílejí se na dění ve škole vlastními aktivitami. 

V tomto roce vedli rodiče kroužek keramiky a informatiky. 

 

Spolupracují se školou při přípravách akcí školy a pořádají karneval v obci, který má velkou 

návštěvnost. 

                                           
II. 

Zařízení školního stravování 
 

 

Ve školní jídelně jsme vaříli 77 jídel 

Pro mateřskou školu  32 obědů a přesnídávek , 

pro základní školu 19 obědů a 14 svačin, 

pro ostatní strávníky 9 personálních  

pro cizí strávníky 17 obědů. 

 

 

 

 



 

 

 
 

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

děti a žáci zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921 ŠJ - úplná    77 51 9 17 
922 ŠJ – vývařovna 0 0 0 0 

923 ŠJ – výdejna 0 0 0 0 

Náhradní stravování 0 0 0 0 
 

 

Pracovala zde p. kuchařka Jana Szczurková, vypomáhala jako pomocná kuchařka v kuchyni 

p. Bronislava Holinska. 

 

Byl zajištěn i pitný režim pro žáky a svačiny pro školní děti. 

 
 

III. 

Školní družina, která je součástí základní školy 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 18 Fyz. 1/ 0,91 přepoč. 

 

 

 

 

Činnost školní družiny 
 Do školní družiny bylo přihlášeno celkem 18 dětí (1. – 5. ročník). K činnosti školní 

družiny je využívána učebna, prostory MŠ a školní zahrada. Provoz školní družiny je ranní 

(6:15 – 8:00) a odpolední (11:45 – 15:45). V oddělení je zpracována potřebná dokumentace, 

která je doplněna o zařazení dětí do zájmových kroužků. Odchody žáků jsou uvedeny 

v zápisních lístcích. Při samostatném dřívějším odchodu dítěte je doložen omluvný lístek, 

který je odevzdán vychovatelce. 

 Všechny činnosti jsou plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází 

z ŠVP pro školní družinu a potřeb a zájmu žáků. Na začátku školního roku si děti samy 

vytvořily roční plán, kde uveřejnily témata, která by je zajímala. Rovněž si žáci na začátku 

roku stanovily pravidla ŠD (Desatero), která mají vyvěšená ve třídě. Během roku se podařilo 

splnit všechny plánované činnosti a cíle. Aktivity byly zařazovány především dle ročního 

období, aktuálního počasí a konkrétní situace. Jedním z hlavních cílů je, aby byl pobyt v ŠD 

pro děti zajímavý, poučný a zejména příjemný. Myslím, že tento cíl se daří krásně plnit a děti 

navštěvují družinu rády. Během školního roku byla pro děti připravena řada zajímavých 

aktivit. Děti se učily nejrůznějšími technikami rozvíjet také své pracovní a výtvarné 

dovednosti, a tím i svoji kreativitu. Podporovány byly ale i aktivity pohybové a přírodovědné. 

 Chování žáků se od loňského roku výrazně zlepšilo. Přínosem bylo zavedené 

hodnocení ve školní družině, a to formou puntíků. Červené puntíky mohou děti získat za 

bezproblémové chování a řádné uklízení. Zelené puntíky získají za splněné aktivity a 

výrobky, které jim jsou nabízeny, a černé puntíky jsou záporné. Na konci každého měsíce 

jsou puntíky vyhodnoceny a děti odměněny v podobě korálky na náhrdelník, který je 

hodnocením ve vyučování. Celkové hodnocení bylo provedeno dvakrát, a to v pololetí a na 

konci školního roku, kdy byl odměněn žák s nejvyšším počtem puntíků. Toto hodnocení mělo 

na žáky pozitivní vliv, díky němuž bylo příznivější klima ve třídě.  



 
Spojení různých věkových skupin v oddělení školní družiny se osvědčilo jako výhoda, starší 

předávají zkušenosti mladším. Byli vedeni k respektování jeden druhého. 

Plánování vycházelo z nového Vzdělávacího programu školní družiny. 

Na začátku školního roku si děti samy vytvořily roční plán členěný na měsíce, do nichž 

zahrnuly témata, která by je samotné zajímala. Tato témata paní vychovatelka 

zohlednila a začlenila spolu s tématy z nově sestaveného vzdělávacího programu do 

měsíčních plánů. V družině tak probíhal Halloween, týden kamarádů, zvířat, 

dopravních prostředků nebo např. hudby. Děti vyráběly spoustu zajímavých výrobků, 

hrály společenské hry, řešily různé úlohy či soutěže. Během týdne hudby byly  např. 

uspořádány soutěže Tvoje tvář má známý hlas, v níž děti předvedly své nejen pěvecké, 

ale i herecké schopnosti. V prosinci si žáci vytvořili adventní kalendář, do něhož jim 

paní vychovatelka následně vložila úkoly či odměny v podobě sladkostí a překvapení. 
  
Náplň práce školní družiny tvořily činnosti pravidelné, spontánní aktivity, odpočinkové, 

rekreační a příprava na vyučování. 

Pravidelná činnost byla dána týdenní skladbou zaměstnání a představovala organizované 

aktivity zájmového charakteru. 

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině tvořily zejména pravidelné činnosti 

sportovní, dopravní, turistické, estetickovýchovné, přírodovědné, pracovně technické a 

společensky prospěšné. 

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. 

Velký zájem byl u žáků projevován o pracovně technickou a estetickovýchovnou činnost. 

Byli vedeni ke tvořivosti a rozvoji estetického cítění. Jejich práce byly pravidelně 

vystavovány a žáci si je sami hodnotili. Ze stany rodičů a veřejnosti byly velmi dobře 

hodnoceny. 

 

V letošním školním roce byly dokoupeny další hry a materiál do školní družinu  na školní 

zahradu. Žáci taktéž používali v omezené míře PC, které mají ve třídě školní družiny spolu se 

ZŠ tři a interaktivní tabuli. Školní družina je v současné době velmi dobře vybavena, nejen 

novým nábytkem, ale i množstvím stavebnic, her a sportovního náčiní.  

 

Školní družina se podílela jako každý rok na výstavách pro rodiče, připravovala spolu se ZŠ 

i MŠ dny otevřených dveří, vyráběla dárky pro Vítání občánků a k zápisu pro budoucí 

prvňáčky a podílela se na výzdobě školy. 

 



 Činnost školní družiny probíhala nejprve v ranních hodinách, kdy se děti scházely a měly 

možnost volby vlastní aktivity, popř. nabídku některých činností. Po příchodu vychovatelky 

většinou probíhaly aktivity zájmové, které dětem nabízela (výtvarné, pracovní, pohybové, aj.). 

Volila takové aktivity, které jsou schopné zvládnout všechny děti, jsou aktuální a spadají do 

týdenního tématu. 

 Příprava na vyučování probíhala většinou formou her (slovní, matematické, čtenářské). 

Dětem je také dávána příležitost ke splnění domácích úkolů, které si však musí nechat 

zkontrolovat rodiči. Vzniklé konflikty mezi žáky, příp. kázeňské přestupky jsou řešeny ihned.  

 
 

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 5,7 /6 
Z toho odborně kvalifikovaných 5,7/6 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2018/19 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy: 1 

Romský asistent:  0 

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

Nepedagogičtí pracovníci:  3 

 

Aprobace učitelů: Mgr. Alena Kratochvílová    učitelství 1. stupně ZŠ, 

                                                                                                  učitelka MŠ 

   

                                                        Mgr.Dana Hanzalová Freyová   učitelství 1. stupně 

                                                                                                  

                                               Mgr. Eva Ryšková         učitelství pro druhý stupeň, ČJ a D 

                                                                                                učitelka MŠ 
                                                                                                    
                 Blanka Jilková                                učitelka MŠ 

                                                Mgr. Blanka Dvořáková                 učitelka MŠ 

 
 

Aprobace vychovatelky:      Bc.Aneta Jelínková                   vychovatelství ŠD, učitelka MŠ 

 

Délka praxe pedagogických pracovníků: 

0   -   5 let                                 2 učitelky 

6   - 10 let  0  

11 - 15 let  1učitelka 

16 - 20 let  0  

21 - 25 let  0  

26 - 30 let  1učitelka 

31 - 40 let  2 učitelky 
 

 

Věkové složení učitelů  Učitelé 
Věk Muži Ženy 

do 35 let 0 2 
35-50 let 0 1 



nad 50 let 0 3 
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 

 

 

 

 

 

 

Celkem 1 
  
Semináře a školení učitelů základní školy  byla zaměřena 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 pro příští rok, zdokonalování v anglickém jazyce, práci na počítačích, s interaktivní tabulí a 
nových výukových programech. Zúčastnili se všichni pedagogové. 
 
Další metodická setkání ředitelů, učitelů škol se účastnili všichni pedagogové.  
Mateřská škola se zaměřila na logopedii a školní zralost, čtenářskou negramotnost a kresbu dětí. 
 
V dalším roce bude pokračovat  další zdokonalování učitelů při používání nových výukových programů na PC a 
IT, semináře pro výtvarnou výchovu , školení ředitelů k nové legislativě, školení pro vychovatelku ŠD. 
 
Samostudim budeme směřovat k výrobě vlastních metodických materiálů a pomůcek k výuce, vylepšování 
prostředí mateřské školy a školní družiny. 

 

V. 

Přehledné údaje výchovně vzdělávacího procesu 

 
  

Podle zahajovacích výkazů nastoupilo 20 žáků. 
 

Do 1. ročníku nastoupili 2 žáci. 

. 

Školní docházku ve 4. ročníku ukončily 2 žákyně, které přestoupily  do ZŠ  Kravsko, 1 žák 

z druhého ročníku taktéž. 

Z pátého ročníku odešli 2 žáci na víceleté gymnázium, 6 do ZŠ Kravsko. 

1 žák přestoupil v průběhu školního roku k 3.1. 1019 do Kravska.   

 

 

Prospěch a chování ve školním roce  

 Ve školním roce 2018/19 prospělo s vyznamenáním všech 19 žáků. Se samými jedničkami 

prospělo 17 žáků.  

1 žák absolvoval individuálním plánem 4.a 5. ročník dle doporučení OPPP Znojmo  zaráz, 

přestoupil ze 3. do 5. ročníku. 

 

 

 

Absence 

v 1.r.72 h, průměr na žáka 36h 

ve 2.r. 102h, průměr na žáka 25,5h 

ve 3.r. 242h, průměr na žáka 23,3h 



ve 4.r.118 h, průměr na žáka 69,1h 

v 5.r.205h, průměr na žáka 60,6h 

 

Nepovinný předmět náboženství v letošním školním roce  nenavštěvoval nikdo. 

 

Hodnocení probíhá podle klasifikačního řádu školy, tomto roce bylo zaměřeno  

na sebehodnocení žáků. 

Žáci si sami vystavují práce, rozhodují o nich, diskutují, hodnotí. 

Písemné hodnocení prací zaznamenávají, většinou známkou nebo Smolíkem apod. 

Svoje práce si archivují, sbírají, třídí. 

Vybírají práce na výstavy pro rodiče, na výstavy prací ke Dni Matek, na setkání s důchodci na 

OÚ a rodičovské schůzky. 
 

 

 

Nebyla udělena žádná důtka. 

 

V letošním roce neproběhlo testování žáků . 

 
Organizace školního roku 

 
Prázdniny pro tento školní rok byly stanoveny MŠMT takto:  

 

                                  
    termíny prázdnin pro školní rok 2018/19: 
Podzimní prázdniny:    29.října a 30.října 2019 
Vánoční prázdniny:    22. prosince 2018 až 2. ledna 2019 
Pololetní prázdniny:   pátek 1.února 2019 
Jarní prázdniny:    11. února 2019 až  17. února 2019 
Velikonoční prázdniny:   čtvrtek 18. dubna 2019 
Hlavní prázdniny:   29. června 2019 až 1. září 2019 

                                                                  

 

 

                               

Ředitelské volno nebylo. 

 

Mateřská škola v době všech prázdnin byla po dohodě s obcí  uzavřena. Je  zjišťováno  písemným 

způsobem.   

 

Pedagogická praxe na škole 

 
v letošním roce pedagogickou praxi vykonávala 1 studentka ve školní 

družině pod vedením p. vych.Anety Jelínkové od 20.5. do 31.5. 2019. 
 
 

 

 
Učební plán školy 

 
Výchovně vzdělávací práce školy probíhaly ve všech ročnících  podle Školního vzdělávacího 

programu Pohoda. 

 



 Byly uplatněny další nové formy vyučování s využitím zakoupených nových výukových 

programů na PC  a interaktivní tabuli. 

 

Další nové metody hodnocení, zvláště sebehodnocení žáků. Žáci si sami vystavují práce před 

třídy dle jednotlivých předmětů, rozhodují o jejich vystavení, hodnotí si je, zakládají a 

archivují do šanonů. Práce si také fotí na web školy. 

 

 

 

Učebnice, sešity, pomůcky 
 

Používáme 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. 

 Učebnice jsou ponechávány ve škole, pracovní sešity mají žáci více let za sebou. 

 

Kromě těchto používáme ve vyučování vlastní metodické materiály, DUMY, pomůcky 

vyrobené učiteli i žáky. Pro pomůcky jsou vyhrazeny skříně ve třídách, aby byly učitelům po 

ruce. Kabinet již slouží k uložení náhradního materiálu a archív školy. 

 

V tomto roce se nám podařilo opět rozšířit materiály k výuce o nové vlastní nápady. 

 
  
Koncepce a  cíle školy 
byla zpracována od roku 2012, na 6 let. 

Po 4 letech byla většina úkolů koncepce splněna, byla proto doplněna o další  

v předminulém roce a zhodnocena.  

Po 6 letech bylo zpracováno Vlastní hodnocení školy. 

Od r. 2018 je zpracována nová koncepce školy, platná do r. 2024. 

 
 
Cílem koncepce je  
- rozvíjet školu ve smyslu typu ,, školy rodinné "  

- přinést do školy nové prvky, vytvořit image školy na základě její kvalitní prezentace a tím                    

  získávat do školy žáky 

- podpořit individualitu každého žáka a vytvářet podmínky pro individuální práci 

- zkvalitňovat na dále výuku využíváním a doplňováním výukových programů a projektů EU 

podařilo se vytvářet image školy její kvalitní prezentací  na veřejnosti, na akcích školy i 

obce, přinést tím nové prvky, posílit kvantitu žáků přicházejících do školy 
 
Koncepce staví na 4 základních pilířích 
- vytváření vztahu žáka ke škole 

- propojení vztahů učitel-rodič-žák-obec 

- kvalitní prezentaci školy a vytvoření její image 

- důsledné propojení spolupráce mezi MŠ a ZŠ 

 

Koncepce zpracovává 3 základní oblasti 
- oblast výchovně vzdělávací 

- škola jako prostředí 

- škola v okolní komunitě 

 



V každé oblasti ( i její části ) je tučně vytištěn projekt ( forma, metoda, akce ... ) který je stěžejní pro naplnění 

stanovených úkolů a na konci jsou tyto projekty seřazeny do návrhu ročního plánu.  

 

1. PILÍŘ 

Vytvoření vztahu žáka ke škole 

              

Žák chodí do školy rád a dosahuje co nejlepších výsledků.                                                   

 

Žák se do školy těší, pracuje rád.                                     

- vytvářet zajímavé projekty pro realizaci žáků, podpořit zábavnost vyučování ( zábavné dny a akce, Den 

naruby, Barevný den, Dýňový den, Den bez učitele, Naše cestovka, Dnes učím já.... ) 

akce školy, které byly uskutečňovány se setkaly s velkým ohlasem , byly každoročně 

obnovovány a doplňovány další 
Škola se mu líbí 

- aktivně se podílí na spoluvytváření školního prostředí a rozhoduje o nich ( Tvoříme vlastní školu ) 

- vytváří pomůcky pro vyučování, sám se na nich učí a zároveň poslouží pro nižší ročníky  

podařilo se vytvořit nové prostředí pro děti i žáky 

Vyučování ho baví 

- podchytit žáka motivací, motivace je práce sama, žák ji vymyslí, sám je aktivátorem i porotcem, učitel je 

zprostředkovatelem ( soutěže a hry, veřejné vyhodnocování ) 

- podpořit zdravou soutěživost žáků ( Strom přání - žák si sám stanoví cílovou hranici svého úsilí a snaží se jí 

ve školním roce dosáhnout. ) 

- spoluvytváření programů a vystoupení ( Karneval, Vítání občánků, Vánoční .... ) 

aktivním podílením se na programech školy, akcích byl u žáků i dětí vzbuzen zájem o 

dění i obci i škole, sami sestavovali programy k vystoupením 

Má radost z dosažených výsledků 

- prezentuje se - výsledky jeho práce jsou vidět veřejně a jsou náležitě odměňovány,  

- pro každý předmět či dovednost je zvolena cílová soutěž, výsledky jsou vyvěšeny na chodbě školy, internetu a 

hodnoceny žáky ( Moudrá sova, Moje rekordy .... )  

- žák se konfrontuje, žáci vidí do svých prací, chtějí dosáhnout co nejlepšího výsledku ( Vlastní vysvědčení -v 

průběhu roku zapisuje sobě i druhým průběžnou známku v předmětu ) 

- individuální práce s žákem a sestavení Profilu žáka ( spolu s rodičem, vyzvednutí kladů, dotahování 

nedostatků, zaznamenávání výsledků, podpora talentu ) 

- vytvoření Portfólia žáka ( v průběhu školní docházky jsou do desek zaznamenávány úspěchy, nejlepší práce, 

diplomy ...... ) 

každoročně byli žáci vyhodnocováni na konci roku diplomy, odměnami, interní soutěže 

podpořily zájem a motivaci dětí i žáků 

 

Zapojuje se do mimoškolních aktivit 

- vytvořit dle zájmu dětí dostatečný počet kroužků pro využití volného času ( nejen pro děti ale i rodiče ). Např. 

Školní časopis, Angličtina pro rodiče 

kroužky pro děti a žáky se sekaly se zájmem, žáků každoročně v kroužcích přibývalo,byly 

voleny dle jejich zájmu- keramický, turistický, sportovní, prezentační, flétna, klávesy, 

podařilo se zapojit do vedení kroužků i rodiče  
 

2. PILÍŘ 

Propojení vztahů učitel-rodič-žák-obec 
Podchycení vztahu rodičů ke škole 

- zainteresovat rodiče na školním dění, nabídnout dostatek společných akcí 

- pomoc rodičů při akcích ( průvodci památkami v okolí obce, fotopráce, videa, projekt Naše cestovka ) 

- v rámci projektu Tvoříme vlastní školu, využít manuální zručnosti rodičů 

- exkurze k rodičům do zaměstnání 

- vedení kroužků rodiči 

- pomoc při sběru odpadových surovin 

- aktivně se podílet na prezentaci školy ( Akademie školy - žák vystupuje společně s rodičem ) 

- vytvořením Profilu žáka spolu s rodičem, přímo zainteresovat rodiče na výsledcích žáka 

- učitel i rodič chtějí pro žáka totéž = to nejlepší, tudíž pracují společně, učitel jako partner, rodič jako rádce 

- " Rodič zná své dítě nejlíp, učitel ví jak na to! "  



maximálním propojením s rodiči byl vzbuzen zájem o školu, zapojili se do dění, sběru 

papíru i víček, pomáhali při organizování akcí školy, účastnili se turistického kroužku 

společně s dětmi, navštěvovali všechny akce organizované školou 

 
3. PILÍŘ 

Prezentace školy 
- prezentovat výsledky a aktivně se podílet na dění v obci 

VE ŠKOLE - prezentace denních výsledků na chodbě školy, konfrontování se, hodnocení  

                         prací žáky. 

                     - prezentace výsledků v budově školy - Galerie na schodech - nejlepší práce  

    za rok 

           - prezentace v přízemí - každý týden dle tématu umísťování prací  

    z jednotlivých předmětů ( denně přístupno rodičům aj. )  

                     - prezentace mimoškolních úspěchů ( ŠD, kroužky, osobní úspěchy žáků  

    např. ve sportu ) 

                     - prezentace nejlepších žáků školy - vyhodnoceni za školní rok, další pochvaly 

     a mimořádná ocenění. 

na všech chodbách byly instalovány informace a propagační materiály o škole, dětech, 

žácích, jejich úspěších 

 

NA INTERNETU - www stránky, doplnit o roční plán školy, měsíční plán, logo školy ..... 

           - doplnit prezentace výsledků ( práce žáků, fota výkresů, soutěže .... ) 

                                 - aktualizovat měsíčně dle měsíčního plánu, pro rodiče zdroj informací, 

   formuláře ke stažení. 

stránky byly nově vytvořeny, doplněny, s ohlasem se setkaly především fotografie z akcí, 

které aktuálně jsou na stránky umísťovány 

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS - žáci sami rozhodují o obsahu, píší ho, fotí, kopírují a distribuují. 

zatím nebyl vytvořen, byla zvolena varianta příspěvku do časopisu obce Zpravodaje 

Hlubokých Mašůvek, kam přispívá ředitelka každý měsíc, děti i žáci 
 

V TISKU - uveřejnit fotografie z akcí ( Znojemsko, Znojemský týden .... ) 

                   - uveřejnit pozvánky na akce ( AB Inzert ... ) 

                   - ve zpravodaji v Hl. Mašůvkách ( školní okénko, žáci sami píší ) 

v okresním tisku byly uveřejňovány články o škole, propagace školy, fotografie 

 

VÝSTAVY - Galerie na schodech ve škole 

                    - výstavy prací kroužků ( při Prezentačních dnech ) 

                    - výstava v kostele - práce žáků a přátel školy 

                    - výstava prací v sále OÚ u Dne Matek 

                    - Vánoční výstava ve škole při vánočním vystoupení v rámci Vánočního týdne 

                     -výstavy prací žáků pro rodiče- při třídních schůzkách 

všechny uvedené výstavy jsou pravidelně pořádány a rozšiřovány 

 

PREZENTAČNÍ DNY - pro veřejnost 

byly u zápisu do 1. ročníku 

 

PREZENTAČNÍ HODINY - pro MŠ - prezentační hodina pro předškoláky 

             - pro ZŠ  - prezentační hodina pro mé rodiče 

                                              - prezentační hodina ZŠ pro rodiče MŠ 

             - divadlo pro děti MŠ ( kroužek ZŠ ) 

všechny akce jsou pořádány, nadále budou pokračovat 
 

VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ - OÚ ( Den Matek, Vystoupení pro důchodce, Vánoční koncert ) 

             - v kostele ( Vánoční, Tříkrálové ... ) 



všechna vystoupení byla realizována a nadále budou, byla rozšířena o vystoupení i MŠ při 

Vítání občánků, vystoupení v rádiu, dokonce k 90. výročí školy nahráli žáci ve studiu CD, 

které i nadále slouží prezentaci školy 

 
AKADEMIE ŠKOLY - žáci sami jsou průvodci uplynulého roku a prezentují se 

                                     - setkávání s bývalými žáky, učiteli a přáteli školy 

proběhla pouze 1 rok, protože v průběhu roku mají žáci a děti 6 až 7 vystoupení, 

setkání s bývalými žáky a učiteli se uskutečňuje poslední den ve škole 

 

AKCE PRO RODIČE A DĚTI - turistický výlet do okolí 

                                                   - školní výlet 

podařilo se pořádat turistické výlety do okolí spolu s rodiči, rodiče i děti tím získávají vztah 

k obci a tím se i více účastní dění v obci, ta začala pořádat také více setkávání občanů a 

celkově se dění v obci více semklo 

          

ZÁBAVNÉ AKCE PRO DĚTI - Den naruby, Den dětí ..... 

zábavné dny se setkaly s velkým ohlasem, přidali jsme Spaní ve škole každoročně, průměrně 

mají každý měsíc děti i žáci jednu akci  
 

SOUTĚŽE - interní ( pro každý předmět vyhlášena cílová soutěž ) 

                   - mimoškolní - využívání nabídek např. Národního parku  

                   - okresní 

        - soutěž pořádaná školou 

 

Byla uspořádána branná soutěž pro 4 školy Memorial Ctibora Čermáka, tentokrát se jí 

účastnili žáci v Ratiboři. 

 

interní soutěže v jednotlivých předmětech i okresní soutěže výtvarné, Malá energetická 

akademie, Klokan jsou každoročně, žáci dosáhli mnoha umístění v okresním měřítku 
 

4. PILÍŘ 

Důsledné propojení mezi ZŠ a MŠ 

- stěžejním úkolem je spolupráce s rodiči a dětmi MŠ a mezi učiteli ZŠ a MŠ 

- získat dětí už do MŠ, nadále spolupracovat a získat děti do ZŠ 

 

Spolupráce mezi rodiči a učiteli ZŠ a MŠ 

- společně fungující Spolek rodičů a přátel školy 

- vzájemné poznávání a budování vztahů mezi rodiči,učiteli a dětmi MŠ i ZŠ ( společné akce ) 

- získat informace o dětech MŠ a rodiče ke spolupráci v ZŠ 

Sdružení rodičů při škole funguje velice dobře, rodiče přispívají sponzorskými dary i 

příspěvky do SR, sbírají papír a tím nemalými částkami přispívají škole, aktivně se zapojují, 

pořádají karneval, mikulášskou nadílku 

 
Spolupráce mezi dětmi ZŠ a MŠ  

- zapojit nadané děti z MŠ do projektů a soutěží ZŠ 

prozatím byly projekty  určeny pouze pro ZŠ, spolupráce mezi dětmi však funguje velmi 

dobře, vzhledem k tomu, že jsou děti i žáci v jedné budově, mají společné akce 

 

 

Spolupráce mezi učiteli ZŠ a MŠ 

- tvoření společných plánů spolupráce, vzájemné konzultace, prezentační hodiny ZŠ, MŠ,  

  ankety pro rodiče ZŠ i MŠ, společné prezentační akce, vystoupení, zábavné dny, kroužky 

  pro děti 

dle ročního plánu spolupráce MŠ a ZŠ se daří společné akce, dle plánu prezentace školy se 

účastní jak MŠ, tak ZŠ 



 

3 základní oblasti koncepce 
 
1. OBLAST 

Výchova a vzdělání žáků 
- poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání, získat základní vědomosti a dovednosti, strategie 

a motivace k učení  

- vytvořit základní životní postoje, které mu umožňují správně se orientovat a uplatnit v životě 

- vzbudit u žáků zájem o vzdělávání, chuť učit se a motivovat k celoživotnímu učení 

- chápat učení jako prostředek k osvojení znalostí tvořivým způsobem 

- stavět na účinné a kvalitní motivaci, musí být pro žáka zajímavá, aktuální, pochopitelná, žák zná využitelnost, 

je mu blízká. Je u něj zbuzen zájem, poté vstupuje sám do procesu učení a aktivně k němu přistupuje ( sám řeší, 

vymýšlí, stanovuje možnosti, určí si minima a maxima, vyhledává informace, zpracovává je, konfrontuje se i 

hodnotí ). 

- aktivní činnost usměrňuje učitel využitím forem a metod práce tak aby žák využíval logického uvažování a 

tvořivého myšlení ) 

- vést žáky ke zdravé soutěživosti 

- rozvíjet schopnost spolupráce, zastávat různé role při práci v týmu ( umět si práci rozdělit, přihlásit se o ní, 

dokončit i zhodnotit )  

byly zařazeny práce týmu, soutěže v týmu, u žáků byl vzbuzen zájem a byl podpořen talent u 

dětí i žáků 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a individualizace výchovy a vzdělání 
- správně zmapovat jednotlivé žáky ( viz. Profil žáka ) 

- vytvářet prostor pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. žáky s poruchami učení nebo chování, 

tělesným či smyslovým postižením či jiným znevýhodněním. 

- věnovat dostatek prostoru žákům slabším, špatná výslovnost, pomalá práce, vyjadřovací schopnosti ... 

- stanovit handicap žáka ( spolupráce s PPP, MŠ ) 

- trvale žáky sledovat, umožnit individuální přístup 

- vytvořit individuální plány 

- vzdělávat v těchto oblastech pedagogy 

- provádět osvětu o těchto problémech 

- umožnit slovní hodnocení integrovaným žákům ( na přání a se souhlasem rodičů ) 

prozatím měla škola 1 dítě( s asistentem) a 2 žáky, se kterými se pracovalo dle ind. plánů, 

byla navázána úzká spolupráce s OPPP Znojmo 

slovní hodnocení nebylo, učitelky se zúčastňovaly školení v této oblasti 

 
Metody a formy práce 
- využívat maximálně tvořivou činnost 

- umožnit žákům vlastní výběr 

- metody výkladu, poučení textu, vlastního bádání, práci s informacemi při seznamování  

  s problémem 

- nechat vyjádřit žáky vlastní názor, zvolit si tempo, ponechat rozhodnutí výběru metody a strategie při řešení 

problému ( týmová práce, skupinová práce, individuální řešení, domácí práce ) 

- vymýšlet a nechat vymýšlet žáka netradiční a zábavné metody práce 

- vymýšlet nové metody a formy motivačního charakteru a metody hodnocení ( žákem, učitelem, rodičem ) 

- soutěž jako stěžejní forma nebo metoda práce ( různá bodování, vyhlášení předem stanoveného cíle atd. ) 

vzhledem k rozdělení žáků do tříd ( vždy podle počtu i schopností) je možno pracovat 

skupinově, týmově, individuálně, daří se využít spojení žáků ve třídách napříč ročníky a 

udělat přednost nikoli handicap z takto uspořádaných tříd 

 

Vzdělávání žáků nadaných 
- zmapovat a stanovit si cíle a možnosti zvýšení úrovně vzdělávání nadaných žáků ( Profil žáka - ve spolupráci s 

rodičem, stanovit, respektovat ) 

- vytvořit podmínky pro další rozvoj žáka ( zájmové kroužky, individuální práce s žákem v   přípravě na soutěže 

atd. ) 

- individuální práce s žákem během vyučování ( zajištění práce navíc ) 

- vyzvednout talentované žáky - motivace pro druhé 



- žák jako asistent pedagoga 

- vytvoření Portfolia žáka 

- využití všech prostředků ke zviditelnění nadaných žáků v okresních soutěžích 

nadaní žáci a děti se zájmem o zpěv, hudbu byli soustředěni do kroužku flétny, hry na 

klávesy, kytaru, pracovalo se s nimi nadrámec, žáci začali trénovali sami o přestávkách, 

rádi se chystali na vystoupení 

v letošním roce byl 1 nadaný žák přeřazen ze 3. do 5. ročníku, plnil tedy 4.a5. ročník zaráz 

 
Hodnocení žáků 

- hodnocení naučit žáky brát jako průběžnou konfrontaci o úrovni osvojené vědomosti či dovednosti a jako 

motivaci pro další práci 

- naučit žáky hodnotit sebe sama, druhého, být hodnocen učitelem i rodičem a objektivně tak získat informaci o 

úrovni své práce 

- využíváním různých forem hodnocení a konfrontace žáků mezi sebou přirozenou soutěživou formou přimět 

žáky k co nejlepším výsledkům 

- znamená to:Stanovit předem kritéria hodnocení ( jedna nebo nic, o nejlepší,nejrychlejší ) 

                       Stanovit možnosti výběrů, nechat žáka rozhodnout se, zda se zúčastní soutěže,   

                       hodnocení.. 

            Nezdar je možno opravit 

                       Hodnotit průběžně ( klasifikační stupnice, ústní, bodové hodnocení...) 

                       Hodnotí učitel, žák, rodič, nezávislá osoba atd.. 

                       Vystavovat práce žáků k hodnocení a stanovit formy odměňování ( žák má 

            možnost výběru. 

            Projekt Vlastní vysvědčení ( žák si sám stanovuje priority, cíle i hodnocení  

           jakého chce dosáhnout ) 

bylo přidáno sebehodnocení dětí a žáků, sami si udělovali smajlíky, diskutovali u svých 

prací, které byly vždy vystaveny před třídami, v chodbě, šatnách 

 
Rozvoj žáka v oblasti výchov 
- vést žáky k odpovědnosti za své fyzické a duševní zdraví 

- předávat informace o zdravém životním stylu 

- vést žáky k ochraně a tvorbě životního prostředí 

- učit žáky vnímat krásno 

děti i žáci se účastnili výzdoby školy, vybírali své práce, vytvořili si vlajky před školu  
 

1. osobnostní a sociální výchova  

- respektovat osobnost žáka a jeho individuální potřeby 

- stavět na pozornosti, soustředění a sebeovládání 

- podpořit komunikativnost, pomoc druhým 

 

2. multikulturní výchova 

- umožnit žákům seznámit se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami 

 

3. výchova demokratického občana 

- nechat žáky vyjádřit své názory a postoje 

- volit si, hlasovat ( třídní samospráva ) 

hlasují při možnosti výběru činností, akcí apod. 
 

4. ekologická a enviromentální výchova 

- pochopit komplexnost a složitost vztahu člověka a životního prostředí 

- aktivně přispívat k jeho ochraně ( sběr odpadu ) 

- zapojit se do Recyklohraní 

- aktivně přispívat k tvorbě prostředí - Tvoříme vlastní školu ( nechat žákům možnost volby, vlastní aktivity a 

tvořivosti při tvorbě školního prostředí ) 

- zúčastnit se programů NP 

sbíráme papír a víčka, všichni je nosí do školy, vyhodnocujeme 
 

5. dopravní výchova 



- organizovat besedy, exkurze, soutěže ( Cyklohrátky, výtvarné soutěže Policie náš ochránce, Ajax, Den IZS )  

každoročně se  daří projekt Dopravní výchovy s Besipem, policisté nám dělají besedy, máme 

dopravní den 

 

6. mediální výchova 

- tvorbou vlastního časopisu učit žáky pracovat s informacemi, s textem, prezentovat, využívat ICT 

prozatím ne, využíváme možnosti publikovat ve Zpravodaji Hlubokých Mašůvek 

 

7. zdravotní výchova 

- sledovat zdraví žáků 

- spolupracovat s rodiči 

- zúčastnit se soutěží ( Zdravé zuby ) 

- vytvářet ankety a hry 

přidány besedy a akce IZS 

 

8. tělesná výchova 

- zmapovat zdravotní stav žáků 

- stanovit cíle a možnosti s přihlédnutím k jejím fyziologickým předpokladům 

- podpořit nadané žáky 

- vytvořit další mimoškolní aktivity ( Sportovní hry v sále OÚ ) 

- soutěže ( Moje rekordy, Naše olympiáda ) 

- zúčastnit se plaveckého výcviku plavecké školy AQUA a případně okresní soutěže 

plavecký výcvik máme každý rok, Moje rekordy plní žáci o přestávkách, sportovní kroužek, 

florbal a další sportovní aktivity nad rámec vyučování včetně účasti na Olympiádě 

 v Kravsku jsou každoročně splněny 

 

9. estetické výchovy 

- zmapovat nadané žáky 

- umožnit jim další rozvoj a prezentaci 

- pracovat s nimi individuálně 

- v interních soutěžích vzbudit zájem a naučit vnímat žáky krásu slova, pohybu, štětce, písma atd.. 

- vytvořit kroužky pro rozvoj v oblasti těchto výchov ( Dovedné ruce, Keramika, Slavíčci ) 

 

10. jazyková výchova 

- vytvořit možnost zdokonalování jazykové dokonalosti ( cizího, mateřského jazyka, logopedický kroužek, 

Dramatický kroužek ) 

pracoval 1 rok, dále se plní v rámci nácviku představení pro MŠ, logopedický kroužek při 

MŠ každý rok 

- využívat školní i obecní knihovnu 

obecní knihovnu využíváme 1 h každý týden v rozvrhu pro čtení, besedu 1krát ročně pro MŠ 

i ZŠ s knihovnicí a do okresní knihovny žáci jednou za rok jedou na exkurzi 
 

11. etická výchova 

- stanovení vlastního kodexu chování a jeho zveřejnění a dodržování ( Naše třídní desatero ) 

- Den bez učitele - prověření sebeovládání, řešení konfliktů, naučených norem chování, spolurealizace žáků atd. 

Den bez učitele je již tradicí, žáci si sami řídí a vybírají své činnosti, hlasují si apod. 
 

Prevence sociálně patologických jevů 
- používat prostředků k předcházení těmto jevům 

- zabezpečit dostatečnou informovanost pro pedagogy, pracovníky školy, děti i rodiče ( školní knihovna, PC ) 

- každoročně vytvořit minimální preventivní program školy a stanovit cíle 

- vést žáky k aktivnímu odpočinku o přestávkách ( pohybové chvilky, pobyt venku o velkých přestávkách )  

- budovat sociálně-zdravé klima školy, třídy 

- vést evidenci nežádoucích jevů na škole 

- informovat na pedagogických radách a schůzkách s rodiči 

- spolupracovat s PPP, s odborníky, okresním koordinátorem 

- pravidelně doplňovat knihovnu o publikace k tématům, zajistit přednášky 

- nabídnout konzultace školního metodika prevence a zabezpečit jeho školení 



- zapojit se do akce Trojlístek 

- využívat nabídek programů KPPP 

- zajišťovat ankety pro rodiče i děti, zmapovat jejich výsledky 

prozatím nebyl řešen žádný problém, daří se udržovat opravdu rodinné klima s pohodou 

 

2. OBLAST 

Škola jako prostředí 

Organizace školního prostředí 

 

Školní klima 
-vytvářet pohodu školního prostředí 

 

Školní vztahy 
- vytvářet pohodu školních vztahů 

- mezi dětmi v ZŠ ( třídní klima, Třídní desatero ) 

- mezi dětmi ZŠ a MŠ - kamarádství, podpora, soudržnost, pomoc 

- mezi dětmi a učiteli a ostatními pracovníky školy  

- dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech zaměstnanců 

- vytvářet klidnou atmosféru na bázi důvěry, podpoře, vzájemného snažení a respektu 

 

1. Hygienické podmínky 

- dodržování dle platných norem 

- dodržovat zdravý styl 

- chránit před úrazy 

- vytvořit vhodný pracovní režim ( dostatek pohybu i relaxace ) 

- zabezpečit pitný režim 

- zabezpečit školní mléko 

- pokračovat v programu Ovoce do škol 

- provádět pravidelné kontroly z hlediska bezpečnosti a ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými 

jevy 

- doplnit další relaxační aktivity a nabídnout dostatek kroužků pro využití volného času 

 

 

2. Tvorba školního prostředí 

- aktivní zapojení všech dětí,rodičů i zaměstnanců do návrhů vylepšování školního prostředí v rámci projektu 

Tvoříme vlastní školu 
- vytvoření vlastního školního prostředí ( Malujeme na dveře, Vyrábíme dekorace, Veselá škola ) 

- vytváření prostředí třídy ( Malování na nábytek, Výroba dekoračních předmětů, pasparty, květináče, polepy, 

cedule na dveře ) 

- vytváření pomůcek pro vyučování 

- grafické práce ( pozvánky na akce, časopis, vytvoření loga a hesla školy a umístění do vestibulu ) 

- vytvoření Galerie na schodech 

- vytvoření - zrenovování a doplnění Síně tradic 

bude při obci, škola se aktivně zapojí 
 

3. Personální oblast 

- prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy 

- udržovat stabilní kolektiv 

- pečovat o odborný růst 

- uplatňovat demokratické metody vedení 

- znát dobře personál, umět vyslechnout, pochopit, vcítit se do problému 

- zaměstnance pozitivně motivovat 

- podporovat intenzivní výměnu informací na pracovišti 

- zkvalitnit kontrolní činnost  

- společně promýšlet potřeby školy, roční a jiné plány, oblasti a cíle autoevaluace 

- rozvíjet kolegiální a přátelské vztahy prostřednictvím společných akcí a setkávání  

- umožnit a podporovat DVPP v souvislosti na návaznost moderních trendů 

- vést pracovníky k sebehodnocení, prezentování se, hodnotit sebe i ostatní 

- umožnit další vlastní iniciativy 

 



4. Organizace řízení 

- vytvářet optimální podmínky pro plnění poslání školy a stanovit pravidla pro život školy  

- prosazovat osobní zodpovědnost při plnění úkolů 

- upřesňovat organizační plán školy se všemi kompetencemi 

- inovovat a průběžně doplňovat další organizační dokumenty školy 

- vytvořit jasný informační systém ( roční plány, provozní porady, pedagogické rady ) 

- rozvíjet týmovou práci 

- problém či obtížná rozhodnutí prodiskutovat a hledat společně řešení 

daří se držet kolektiv a týmovou práci  
 

5. Materiální podmínky a vybavenost 

- postupně zkvalitňovat materiální vybavenost školy, vybavit třídy novým kvalitním nábytkem, zmodernizovat 

starý 

- pořizovat účelné pomůcky a vhodné učebnice 

- dalším vybavením zlepšit hygienické podmínky a bezpečnost 

- vylepšit estetickou výzdobu školy 

- vytvářet pomůcky pro vyučování z vlastních zdrojů ( zapojení žáků ) 

za 4 roky podařilo se komplet zrenovovat školu, fasáda, zteplení budovy, nová kotelna, podlahy, malba, veškerý 

nábytek a lavice  do všech tříd, kanceláře 

dále obnovit pomůcky, počítače, dokoupit materiál 

zbývají  nátěry školní zahrady a dobudování hřiště 

 

 
6. Škola v mimoškolním procesu  

 

Zájmová činnost  
- aktivně a smysluplně využít volný čas 

- podpořit talentované žáky 

- vytvořit podmínky dle požadavků dětí a rodičů 

- rozvíjet osobnost žáka, sebevědomí, snahu vyniknout, prezentovat se 

- účastnit se soutěží ve škole, pořádaných školou, okresních soutěží 

- připravovat programy na akce školy a obce 

- vytvořit kroužky dle přání i pro rodiče 

- zajistit pohybové aktivity ( Sportovní hry v sále OÚ ) 

- připravovat individuálně talentované žáky na soutěže již od MŠ 

splněno 

 

Školní družina 
- zajistit individuální potřeby žáků a po dohodě s rodiči časovou dotaci 

- podporovat zájmy žáků, pracovat individuálně 

- zachovávat rovnováhu mezi organizovanou a spontánní činností dětí 

- aktivně se podílet na programech školy, přípravách vystoupení, výstav a dalších akcích 

- přistupovat aktivně k plánování a programu ZŠ 

- věnovat pozornost zdravému stylu, dopravní kázni, škodlivým vlivům alkoholu drog, prevenci před kouřením, 

vést osvětovou činnost 

- prezentovat výsledky své činnosti 

- aktivně se podílet na prezentacích školy 

- individuálně či na přání rodičů přistoupit aktivně k procvičování či částečnému plnění ostatních prací 
 

 

3. OBLAST 

Škola v okolní komunitě  

 

1. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

 

Vztah rodičů ke škole 

- snažit se o dobrou komunikaci a informovanost rodičů ( školní nástěnky v přízemí, práce žáků ZŠ denně 

dostupné v přízemí, internetové stránky, zpravodaj, výroční zpráva ..... ) 

- vtažení rodičů do procesu vzdělávání ( viz. 2. pilíř koncepce - podchycení vztahů rodičů ke škole ) 



daří se výborně 
 

Spolek rodičů, přátel a dětí školy 

- nabídnout SR různé formy spolupráce ( schůze SR, třídní schůzky, konzultační hodiny, společné akce, 

prezentační dny, kroužky vedené rodiči atd.. ) 

- vytvořit plán spolupráce se SR 

daří se výborně 
 

2. Spolupráce s ostatními školami 

 

Jiné MŠ 

- získat informace a dokumentaci z MŠ, odkud přichází žák do prvního ročníku 

Jiné ZŠ 

- ZŠ Kravsko jako spádová škola - zajistit návaznost ŠVP ZŠ 

- zajistit zpětnou vazbu o informací o žákovi naší školy 

- účastnit se akcí pořádaných ZŠ Kravsko ( atletické závody ) 

daří se 

byla obnovena spolupráce s Ratibořskou školou, pokračovat budou vzájemné návštěvy a a kce 
 

3. Spolupráce s ostatními složkami 

 

- účastnit se nabídkových programů ( NP, PČR, KPPP ) 

- účastnit se okresních soutěží vyhlašovaných ostatními složkami 

- spolupráce s dalšími složkami ( hasiči, grafické studio, tiskárna, okresní knihovna ) 

daří se výborně, navíc i s myslivci, sportovci, kronikářem obce, knihovnicí obecní knihovny 
 

4. Spolupráce se Školskou radou, ostatními institucemi a obcí 

 

- všechny výstupy ze školy pro úřady musí mít věcnou a formální úroveň 

- podstatné dokumenty projednat a nechat schválit ŠR 

- spolupracovat v oblasti připomínek rodičů buď přímou formou nebo s předsedou ŠR 

- upevňovat vztahy se starostou obce a jejím zastupitelstvem 

- účastnit se veřejných  zasedání zastupitelstva 

- nabídnout akce pro obec ( Vítání občánků, Vystoupení pro důchodce, Den Matek, Den dětí ) 

Školská rada se aktivně podílí na chodu školy, dobrá spolupráce 

 pro obec škola pořádá vystoupení a akce výše zmíněné a další, výborná spolupráce 
 

5. Vztah veřejnosti ke škole 

 

Angažovanost školy 

- zajistit angažovanost školy na veřejnosti ( viz. 3. pilíř koncepce - Kvalitní prezentace školy a vytvoření její 

image ) 

- zajistit setkávání bývalých zaměstnanců, rodičů, dětí a přátel školy, neztratit kontakt, nadále spolupracovat, 

zvát na akce školy ) 

daří se  
 

Spolupráce s farností 

- účastnit se akcí kostela  

- nabídnout vystoupení v kostele ( Vánoční, Velikonoční ) 

- nabídnout výstavu žákovských prací v kostele 

daří se  vystupovat akce na Noci kostelů, vánočních koncertech, akcích farnosti 

  

Výukové programy 
 Výuku zpestřujeme každý měsíc  výukovými programy, literárními, sportovními, hudebními, přírodovědnými. 

Jsem přesvědčena, že profesionál nebo  osobnost, které pozveme,  děti obohacují mnohem více, než výklad 

učitele.  

Jedná se o  

-program PČR, návštěvu přímo ve škole, nebo se účastníme Dne otevřených dveří v areálu PČR ve Znojmě 

- výukový program dopravní výchovy, 10 lekcí ročně, jízda na kole, dopravní hřiště a průkaz cyklisty pro 

4.ročník 



- program u hasičů buď ve Znojmě nebo ukázka práce zprostředkovaná na školní zahrada -- 

-beseda s myslivcem, na školní zahradě, spojená se střelbou ze vzduchovky 

-besedu o zvířatech, ukázky cvičení psů, beseda o včelách, s cvičenými  dravci apod. 

-výukový program pojízdného planetária, sférického kina 

-výchovný koncert 

-návštěva filmového představení ve Znojmě 

-výukový program v knihovně školy, v okresní knihovně 

-návštěva muzea a památek ve Znojmě, exkurze 

 

 Projekty školy 
 Dopravní výchova 
-v průběhu roku absolvujeme lekce dopravní výchovy 

-žáci absolvují teoretické i praktické lekce dopravní výuky 

-završením je jízda zručnosti  

-4.ročník získává po testu průkaz cyklisty 

 -v kroužku turistiky mají se žáci možnost na vlastních kolech zúčastnit výletů  

 

Projekt Nahráváme CD 
-k 90.výročí založení nové školní budovy jsme nahráli CD 

-nahrávky trvaly měsíc, ve studiu žáci s paní učitelkou Freyovou strávili asi 20 hodin 

-nahrávky se uskutečnily i ve třídě 

-CD bylo nahráno ve studiu Giovanni, p. Lubomíra Chlumského 

v letošním roce bychom rádi nazpívali znělku do obecního rozhlasu 
 

Projekt Kultura pro duši 
-v průběhu roku absolvujeme 5 divadelních představení ve Znojmě 

-ve škole shlédneme 2krát ročně divadélko z aktuální nabídky 

-v červnu ke Dni dětí navštěvujeme filmové představení ve Znojmě 

-ve třídě mají žáci loutkové divadélko, které využívají ke hrám 

-nácvikem a prezentací zpěvu, flétnových vystoupení a hrou na klávesy kultivujeme nejen 

sebe, ale i naše posluchače 

- od mateřské školy hrají děti na flétny, od 1. ročníku všichni 

-v průběhu roku připravujeme až 12 vystoupení 

na Vítání občánků, Setkání s důchodci, Rozsvícení ván. stromu, Vánoční besídky, 

Mikulášská v kostele, Štěpánská pro farnost, tance na karneval, ke Dni Matek… 
 

Projekt Čteme rádi 
-ve škole je obecní knihovna, kterou škola využívá k hodinám čtení, žáci v ní mají vlastní 

zázemí 

-pořádá zde besedy s knihovnicí pro žáky i děti z mateřské školy 

-besedu s kronikářem obce p. Adámkem 

-besedy se spisovateli 

-má vlastní velkou žákovskou knihovnu s 1200 tituly, kde si žáci mohou zapůjčovat knihy ke 

čtení domů 

-má rozsáhlou učitelskou knihovnu a knihy pro žáky ke  společné četbě 

-o knihovnu pečuje p. vychovatelka Aneta Jelínková 

-škola pořádá exkurzi do okresní knihovny 

-pořádá vlastní soutěže pro  žáky např. Nejlepší čtenář, Skládáme básně apod. 

-žáci si vedou celý rok čtenářské deníky 

-škola dbá důsledně na návaznost dovedností dětí MŠ na dovednosti ve čtení 

-škola  má v MŠ logopedický kroužek, který také funguje v  obecní knihovně 



ve výtvarné výchově žáci kreslí ilustrace ke knihám apod. 

uvažujeme o fotogalerii školy, která by byla v knihovně-část plochy bychom rádi zpracovali 

jako malou Síň tradic 
 

Projekt Ve škole žijeme zdravě 

 

-dodržujeme pitný režim, každou přestávku mají žáci k dispozici vodu, 

každý má svůj kelímek, do třídy si mohou vzít vlastní pití 

-máme zavedeny pohybové přestávky 

-žáci mohou být v tělocvičné třídě, mají k dispozici náčiní i nářadí 

-navštěvujeme  výuku plavání  ve Znojmě každý rok  

-žáci plní pohybové úkoly Moje rekordy, které zaznamenáváme a vyhodnocujeme 

-trénují na školní olympiádu, na atletické závody, kterých se každoročně zúčastňujeme  v 

Základní škole v Kravsku 

-máme i pro školní děti zabezpečeny svačiny, které připravuje paní kuchařka, jíme je ve 

školní jídelně  

-odebíráme z EU projektu Ovoce do škol 

-odebíráme z EU projektu dotované školní mléko 

- vedeme žáky k udržování a ochraně životního prostředí, sbíráme papír, baterie a víčka 

plastových lahví 

-využíváme k pohybu školní zahradu, vybavenou pro základní školu hřištěm obecního úřadu, 

které můžeme používat, nářadí, bradla, hrazdy, šplhací tyč, hod na cíl, trampolínu, průlezky, 

skluzavky 

-pro výuku tělocviku používáme i sál obecního úřadu 

- dbáme na hygienu a čistotu  vůbec, i ručníky mají žáci školní, pere prádelna 

 

Projekt - propagace školy 
 

-chceme se v letošním roce co nejvíce zaměřit na propagaci školy 

 

  -v předchozích letech jsme vydali kalendář, brožuru o škole, nahráli jsme vlastní CD 
-v loňském roce jsme  roce vytvořili logo školy, prezentovali jsme se  nejen prací a výsledky 

naší činnosti na veřejnosti a ve škole, ale i propagačními předměty. 

 

 -v  loňském roce vyšlo v tisku 14 článků o škole. V co největší míře využijeme opět 

spolupráci se Znojemským týdnem.   
 

-máme čepice, placky, trička, rexlexní pásky, žákovské knížky, tašky do šaten, vše 

 s vlastním logem. 
 

 

 

 

VI. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve školním roce 2018/2019 nenavštívila školu Česká školní inspekce. 

 

Kontroly 

  



-         veřejnosprávní kontrola obce proběhla ve dnech 2.4.2019 a 21.62019 bez závad 

 

-         kontrola  KHS proběhla 13.12.2018, bez závad 

 

- Kontrola Živnostenského úřadu 2.10.2018, bez závad 

 

- Kontrola OSSZ 7.8.2019, bez závad 
 

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 
Rozhodnutí o přijetí dle §165 odst.2 3 0 

 

 

Z 9 předškolních dětí naší MŠ byli u zápisu do 1. ročníku zapsáni 3 žáci. 
 

 

 

 

VIII. 

 

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

 
 

Zájmové kroužky 

 
Žáci i děti 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, aby pracovaly na základě 

svých zájmů a vlastního rozhodnutí. 

Každá učitelka vede 1 kroužek, na začátku roku žáci sami rozhodují o sestavě těchto činností. 

V mateřské škole vedou obě učitelky logopedický kroužek v obecní knihovně, kde mají 

zázemí pro tuto činnost. 

 
Kroužek keramický   13 žáků     u p. Krulové 
Kroužek flétny    11 žáků     u p. uč. Hanzalové Freyové 
Kroužek ručních prací       10 žáků     u p.vych. Jelínkové 
    
Kroužek dramatický                                4 žáci                               u p. uč. Ryškové 
Kroužek informatiky                              12žáků                              u p. Zbyňka Freye, starosty obce 
 

 

Logopedické chvilky v MŠ           5 dětí                           u p. uč. Jilkové 

 
Žáci pracovali v kroužcích pravidelně od října do května po celý školní rok týdně, keramický po dohodě s p. 

Krulovou. 



 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, všichni vedou kroužek zdarma.  

 

Keramický kroužek prezentoval své práce na veřejnosti při různých vystoupeních v obci / vánoční vystoupení, 

podzimní výstavy a Den Matek. Děkuji p. Krulové, že se věnovala dětem a umožnila ve své keramické dílně 

žákům pracovat. 

Kroužek flétny a kláves každý týden pracoval na nácviku písní, které byly prezentovány při vystoupeních žáků. 

Kroužek ručních prací vyráběl na výstavy prací, dárky pro budoucí prvňáčky, pro předškoláky na Den 

nanečisto a uspořádal výstavu na  Den Matek. 

V dramatickém kroužku žáci nacvičovali na vystoupení, hráli muzikál a pohádky. 

V logopedických p. učitelky z MŠ pracovaly na odstranění vad řeči u dětí, což je velkým přínosem pro jejich 

nástup do školy. 

Informatika se těšila největší přízni, 2h týdně vyučoval starosta obce Z. Frey. 

 

V letošním roce opět vzrostl počet žáků a dětí navštěvujících kroužky. 

 

   Akce školy ve školním roce 2018/19 

 jsou zpracovány předběžně do ročního plánu školy, kde je zvlášť zpracován plán 

prezentace a plán spolupráce s MŠ 

v průběhu roku pak dle dalších aktuálních nabídek je doplněn a projednán na 

pedagogických radách 

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

hasiči, myslivci, sponzoři, sportovci v obci, farnost, obecní knihovna, podnikatelé, záchranná služba apod. 

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. 

 

 Měsíční plánování akcí je uveřejněno na webových stránkách, každý měsíc mají žáci  

v žákovských knížkách, každý měsíc jsou akce hodnoceny 

 

 

Září  

- zahájení školního 

roku 

- zahájení Tvoříme 

vlastní školu, 

prezentace, 

nástěnky, informační 

tabule 

-1.SR zahajovací, 

schůzka společně s 

MŠ. 

-zahájení akce 

Školní mléko, 

divadlo, plavání, 

Ovoce do škol. 

- zahájení 

Recyklohraní 

- vyhlášení interních 

soutěží školy dle 

rozpisu 

-zahájení soutěží. 

-průzkum zájmu o 

kroužky 

-beseda o výživě a 

zdravém životním 

Datum 

 

3.9. 

 

4.9. 

5.9. 

 

 

6.9. 

 

 

5.9. 

 

5.9. 

 

6.9. 

 

 

5.9. 

 

 

7.9. 

 

 

6.9. 

26.9. 

MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

ZŠ 

 

ano 

 

ano 

 

 

 

 

ano 

ano 

 

 

ano 

 

 

ano 

 

 

ano 

 

ano 

 

 

ano 

ano 

Společně 

ano 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stylu, pitném režimu 

-beseda v obecní  

knihovně, zahájení 

čtenářské soutěže 

depistáž v MŠ 

den s PČR 

vystoupení pro 

farnost 

 

21.9. 

 

 

 

 

 

 

Říjen 
- zahájení činnosti 

kroužků, 

náboženství, práce 

knihovny 

-vítání občánků 

-hudebně výchovný 

pořad Večerníčky 

- zahájení činnosti 

školní knihovny 

- Den nanečisto- 

předškoláci do ZŠ 

- focení dětí k 

Vánocům 

- 

 

Znojmo exkurze 

drakiáda sportovci 

LAMPIONOVÝ 

PRŮVOD A 

OSLAVY 100LET 

REPUBLIKY 

 

 

1.10. 

 

 

 

 

14.10. 

2.10. 

 

1.10. 

 

26.10. 

 

22.10. 

 

17.10. 

27.10. 

28.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

Ano 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

ano 

 

Ano 

 

 

 

ano 

ano 

 

 

ano 

 

ano 

 

 

 

 

ano 

 

Listopad- 

Tvoření s rodiči, 

obec 

 

 den hvězdičkový 

drakiáda sportovci 

dýňová stezka, obec 

- výstava Podzim ve 

vestibulu školy 

- Podzimní 

radovánky, táborák,    

pouštění draka, 

-školní zahrada 

 

- výroba masek 

-2.třídní schůzka 

 

- čtvrtletní ped.rada 

-vyšetření zraku v 

MŠ 

 

plavecký výcvik 

 

 

divadlo Znojmo 1 

 

 

3.11. 

6.11. 

 

 

 

12.11. 

 

 

 

 

 

 

7.11. 

 

7.11. 

20.11. 

 

14.,21.26.28

.11. 

 

 

 

27.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

ano 

ano 

 

 

ano 

 

ano 

 

Ano 

ano 

ano 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

ano 

        



Prosinec 
- Mikulášská nadílka 

-čertovská školka, 

besídka školky v 

sále 

- pečení perníků.  

-zdobení perníků s 

rodiči 

 

 

- vánoční týden, 

vánoční tvoření 

- Vánoční  výukový 

program Hvězda nad 

Betlémem 

- besídka pro rodiče 

v sále 

školní Vánočnění v 

obci 

- Vánoční koncert v 

kostele. 

-Vánoce v lese 

-.vystoupení dětí u 

stromu v obci. 

koncert pro farnost 

Na Štěpána 

plavecký výcvik 

 

 

 

 

 

6.12. 

4.12. 

 

Letos 

nebylo, 

nemoc 

kuchařky  

 

 

 

 

 

 

3.12. 

 

 

21.12. 

21.12. 

 

2.12. na 

mikul.na 

dílce 

30.11. 

 

26.12. 

 

 

 

 

5.12.,19.12. 

 

 

 

 

 

Ano 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

ano 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

 

ano 

 

ano 

 

ano 

 

ano 

 

ano 

 

ano 

 

ano 

ano 

 

ano 

ano 

 

ano 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

Leden 
- vystoupení 

kouzelníka 

-- výstava prací 

školy a ŠD, 3.SR 

, anketa Vysvědčení 

škole 

hodnocení 

-.polol. ped.rada 

.pololetní 

vysvědčení, anketa,  

 

 

 

 

 

plavecký výcvik 

 

 

 

3.1. 

 

 

17.1. 

 

31.1. 

17.1. 

 

31.1. 

 

 

 

 

9.1.16.1. 

23.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

Ano 

 

ano 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ano 

 

 

Ano 

 

 



pololetní prázdniny 

jarní prázdniny 

 

 

1.2. 

11.2.-17.2. 

 

ano  

ano 

 

ano 

ano 

ano 

ano 

Březen 

- beseda se starostou 

obce 

 

- matematická 

olympiáda Klokan 

 

 

dopravní výchova- 

vítání jara, opékání, 

utopení Morany, 

průvod obcí 

Dnes učím já 

4.3. 

 

 

 

23.3. 

 

 

20.3. 

 

27.3. 

 

 

15.3. 

  

Ano 

ano 

ano 

 

 

 

ano 

ano 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

 

Duben 
- zápis do ZŠ, 

 

prezentační hodina v 

ZŠ, výstava prací 

 

- anketa pro rodiče 

,4.SR s občersvením 

na školní zahradě 

 

- tříčtvrtletní 

ped.rada 

 

divadlo Znojmo 3 

beseda o zvířatech 

třídní kolo Slavíčka 

- okresní soutěž 

Slavíček 

- focení dětí 

velikonoční 

Velikonoční týden 

-velikonoční 

prázdniny 

 

- vítání jara, 

opékání, utopení 

Morany, průvod obcí 

 

 

 

- výtvarná soutěž 

Hasičů Únanov 

 

 

 

5.4. 

 

5.4. 

 

 

11.4. 

 

 

 

11.4. 

 

9.4. 

 

1.4. 

 

 

16.4. 

 

15.-17.4. 

18.4. 

 

 

 

 

 

27.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

ano 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano 

ano 

 

 

ano 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

Květen-  

prezentační den v 

MŠ 

 

 

10.5. 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 



- zápis do MŠ 

- vystoupení ke Dni 

Matek s výstavou 

prací dětí 

dopravní výchova 

Cyklohrátky 

 

- požární poplach-

celodenní turistický 

výlet 

divadlo Znojmo 4 

 

loutkové divadlo 

Branná soutěž 

Memorial Ctibora 

Čermáka v Ratiboři 

10.5. 

12.5. 

 

 

29.5. 

 

 

 

21.5. 

14.5. 

22.5. 

 

 

 

 

31.5-1.6. 

 

 

 

Ano 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

ano 

 

 

Ano 

 

 

 

ano 

ano 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

Červen-  
- divadlo 5 

atletické závody v 

Kravsku  

- Den dětí v obci 

- Den dětí ve škole, 

opékání, ukázky 

práce hasičů 

-návštěva kina k 

MDD 

 

- Moudrá sova 

- Školní 

TVolympiáda 

- 

 Den naruby 

 

- Den bez učitele 

- Zdravé zuby 

 

- exkurze do 

Znojma-beseda v 

okresní knihovně  

 

- školní výlet MŠ 

-školní výlet ZŠ 

- Nejlepší čtenář, 

focení tříd 

 

- spaní ve škole 

-odev. učebnic, 

archivace, úklid 

- ukončení šk. roku, 

setkání bývalých 

zaměstnanců, rodičů 

a žáků,vyhodnocení 

a odměny za 

soutěže, poslední 

zvonění 

 

 

4.6. 

6.6. 

23.6. 

30.5. 

 

 

11.6. 

 

25.6. 

24.6 

 

17.6. 

 

26.6. 

25.6. 

 

27.6. 

 

 

13.5. 

 

 

 

 

14.6. 

25.6. 

10.6. 

 

 

26.6. 

 

 

28.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

Ano 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

ano 

 

ano 

ano 

 

 

ano 

ano 

 

 

 

 

 

Ano 

ano 

 

 

ano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ano 

 

 

 

 

 



Prezentace školy  
 v rámci budování image školy je zpracován plán prezentace školy 

podílejí se na něm všichni pracovníci školy stejně jako na vytváření prostředí školy, výzdobě, 

informačních tabulích, prezentacích na webu 

 

každý měsíc-  je uveřejněn ve Zpravodaji Hlubokých Mašůvek článek, který zpracuje  

                        ředitelka školy, kde  

                       hodnotí a informuje veřejnost o dění ve škole, články jsou i na webu školy v                     

                       archívu 

 

                    -  článek v okresním tisku spolu s fotografiemi zpracovává kronikář obce p. Adámek, ředitelka školy  

                       zasílá spolu s učiteli informace o akcích školy 

- škola pořádá akci pro děti nebo pro obec, kde se prezentuje na veřejnosti 

 v letošním roce vyšlo 14 článků o škole  

                      
každý týden  - umísťuje škola nové fotografie z akcí a vyučování na svůj web, rodiče i  

                         veřejnost zde mohou           

                         sledovat aktivity školy 

                      - ve vestibulu a šatnách školy a školky jsou umístěny nové práce dětí a žáků, rodiče mohou i denně  

                          sledovat práci dětí ve škole 

                       

                    -  mají děti akci, zábavné vyučování, exkurzi, výlet nebo jinak zpestřený týden 

 

každý den -  pro rodiče 1.ročníku jsou ve vestibulu denně umísťovány práce žáků s informacemi 

  

                     

 

 

Účast v soutěžích 
V místních, okresních a krajských soutěžích získali žáci také mnohá ocenění.  

                         Matematická olympiáda Klokan 

Atletická olympiáda v Kravsku  

Znojemský slavíček  

                             

 

 

Programy přispívající ke zdraví dětí 

naplňujeme v rámci projektu školy 

 Ve škole žijeme zdravě  
dodržujeme pitný režim, každou přestávku mají žáci k dispozici vodu, 

každý má svůj kelímek, do třídy si mohou vzít vlastní pití 

máme zavedeny pohybové přestávky 

žáci mohou být v tělocvičné třídě, pod dozorem mají k dispozici náčiní i nářadí 

navštěvujeme každoročně výuku plavání se všemi žáky ve Znojmě 

žáci plní pohybové úkoly Moje rekordy, které si zaznamenávají a vyhodnocují  

trénují na školní olympiádu, na atletické závody, kterých se každoročně zúčastňujeme  v 

Základní škole v Kravsku 

jsme zapojeni do Sazka olympijského víceboje 

máme i pro školní děti zabezpečeny svačiny, které připravuje paní kuchařka 

odebíráme z EU projektu Ovoce do škol 

odebíráme z EU projektu dotované školní mléko 

využíváme k pohybu školní zahradu 

máme pro děti pohybový kroužek, hrají florbal, fotbal 



ke všemu máme zabezpečeno náčiní a sportovní potřeby  

v prvouce a přírodovědě se vyučující zaměřili na preventivní ochranu zdraví, předávali 

informace o zdravém životním stylu 

uspořádáme každý rok besedu o zdravém životním stylu 

zúčastňujeme se projektu Zdravá svačinka, Fit konto  

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

ochrany životního prostředí 

zúčastnili jsme se besedy se záchranářkou a kurzu první pomoci 

  

 

Rozvoj žáků v oblasti výchov naplňujeme v rámci projektu školy 

Kultura pro duši 
v průběhu roku absolvujeme 5 divadelních představení ve Znojmě 

ve škole shlédneme každý rok divadélko z aktuální nabídky 

v červnu ke Dni dětí navštěvujeme filmové představení ve Znojmě 

ve třídě mají žáci loutkové divadélko, které využívají ke hrám, ve školní družině, žáci  

vyšších ročníků hrají o přestávkách i ve vyučování divadlo pro 1. ročník 

nácvikem a prezentací zpěvu, flétnových vystoupení a hrou na klávesy kultivujeme nejen 

sebe, ale i naše posluchače 

ZŠ pořádá vystoupení pro MŠ 

navštěvujeme v rámci každoroční  exkurze do Znojma muzea, výstavy, památky 

zúčastňujeme se soutěží a výstav výtvarných prací 

každý rok máme koncertní představení nebo výchovný koncert pro MŠ i ZŠ 

vystupujeme na Vítání občánků, kulturních akcích obce při setkání s důchodci, na vánočních 

vystoupeních v kostele, adventních setkání v obci, na Dni Matek v obecním sále, v kostele na 

Noci kostelů, na pouti v obci, na koncertních vystoupeních v kempu v obci, kde žáci 

vystoupili l jako předkapela skupiny The Tap Tap, v předešlých letech Hradišťanu 

k příležitosti 90. výročí školy vydala škola vlastní hudební CD natočené ve studiu 

ukázky hudebních  vystoupení každoročně vysílá rádio ČR 

 

Dopravní výchova 
v průběhu roku absolvujeme lekce dopravní výchovy 

žáci absolvují teoretické i praktické lekce dopravní výuky 

završením je jízda zručnosti a 4. ročník získává po testu průkaz cyklisty 

 v kroužku turistiky mají se žáci možnost na vlastních kolech zúčastnit výletů  
 

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 
 

Další vzdělávání poradenských pracovníků: školní metodik prevence: školení metodiků 

prevence 1krát ročně. 
 

 

Individuální integrace:  

 

Péče o integrované žáky je zajištěna. 
v letošním roce byl 1 nadaný žák přeřazen ze 3. do 5. ročníku, plnil 

tedy 4.a5. ročník zaráz. 

 
 

 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Specifické vývojové poruchy učení 1. 0 
Specifické vývojové poruchy učení 2. 0 

Specifické vývojové poruchy učení 3. 0 

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

Celkem 1. – 5. 0 
 

 

X. 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

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

jako Školní preventivní strategie. Byl zpracován školním metodikem prevence Mgr. Danou 

Freyovou. 

 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 a nabídnout tak žákům odpolední činnost. Do ní 

bylo zapojeno více žáků než vloni, nadále chceme tento počet ještě navýšit nabídnutím 

dalších aktivit pro žáky buď ve formě kroužků ve škole nebo ve spolupráci s hasiči, myslivci, 

knihovnou, sportovci v obci. 
 

 

 

Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu metodikem 

prevence 

 
MPP je vypracováván na základě výsledků předchozího školního roku ve spolupráci 

s vedením školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Prevence je v rámci 

průřezových témat pravidelně zařazována do vyučování (TV, PRV, ČJ, M, VV, I..). 

 

 V rámci nespecifické prevence jsou realizovány školní akce pro děti, kterých se 

mohou účastnit i rodiče: 



▪ barevný den 

▪ vystoupení pro seniory 

▪ pečení a zdobení perníčků 

▪ zpívání pod vánočním stromem 

▪ zpívání u Lurdské jeskyně 

▪ vánoční den ve škole 

▪ vánoční besídka pro rodiče 

▪ vystoupení na karnevale a karneval 

▪ dopravní den 

▪ den dětí ve škole 

▪ sportovní olympiáda ve škole 

▪ den bez učitele 

▪ soutěž čtenářských deníků 

▪ turistické vycházky a cyklistické výlety po okolí  

Komplexní program primární prevence na naší škole realizován 

nebyl.  

Rodiče jsou nabádáni, aby se školou co nejvíce spolupracovali a 

s vyučujícími komunikovali. V případě potřeby jsou rodiče zváni na 

konzultace.  

Ve školním roce 2018/19 jsme neřešili žádné závažné jevy, 

prevence se tedy daří. V dalším roce budeme pokračovat 

v nastaveném programu prevence. 

 

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. 

▪ Pracují společně na metodách práce se žáky s SPU, předchází školní neúspěšnosti. 

Jednotný postup učitelů je zabezpečován společnými konzultacemi a schůzkami učitelů a 

rodičů. 

▪ Výborných výsledků bylo dosaženo  díky   maximálnímu  zapojení žáků i učitelů do akcí školy, 

veřejných vystoupení, účasti na akcích školy i obce a účasti v kroužcích ve škole a dá se říci 

maximálnímu vytížení a zabavení dětí. 

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, do projektu se zapojili všichni žáci.  

Škola se opět zúčastnila ve spolupráci s BESIP výuky dopravní výchovy, která byla 

zabezpečena pro žáky 4. ročníků, zúčastnili se jí všichni žáci. Žáci čtvrtých ročníků získali 

průkaz cyklisty. Kromě výukových 10  hodin měli i praktickou jízdu zručnosti a jízdu na 

dopravním hřišti.  

 

 

XII. 

Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 

 



 
Škola nadále využívala programů DUM vytvořených projektem, nadále pracovala na 

zdokonalování počítačových dovedností u žáků a čtenářské gramotnosti. 

 

 

       XIII. 

Financování školy 
                                                      

 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky ukončila kalendářní rok 2018 

s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti – 18 102,53,-Kč a z vedlejší činnosti 18.330,74 

Kč. Výsledek hospodaření celkem tedy 228,21Kč. 

 

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 4.557.236,42 Kč a z doplňkové činnosti 207.077,00 Kč. 

 

Výdaje tvořily pouze neinvestiční výdaje. 

Výdaje z hlavní činnosti 4.575.338,95 Kč 

z doplňkové činnosti 188.746,26 Kč. 

Výdaje celkem 4764 085,21Kč. 
 

 

 

Sběr druhotných surovin 
 

 

V letošním roce bylo odevzdáno celkem za 10 408,-Kč.  

 

Díky všem v obci, kteří nosí sběr do školy a hlavně rodičům žáků, jsme za tuto částku 

zakoupili peřinky a polštáře do MŠ za 3333,-, krabice a boxy úložné 327.-, suroviny na koláče 

do ŠD 145.-, výlet do Znojma740.-,  doprava do Kravska 44.-, bonbony pro děti na advent, 

MŠ 263.- doplatek na karneval 1006.-,hry do ZŠ a MŠ 4263.-, výlet 1.-3.r. 225.-,poštovné 

187.-,sešity Opakuj si 194.- na poslední zvonění nápoje a šlehačka 140.-, doplatek výletu ZŠ 

314.- 

 

Pro  další rok nám k 1.9.2019 ještě zbývá částka 1068,-Kč. 

 

Také jsme sbírali použité baterie, které jsme odváželi do sběrného dvora. 

 

  Plastová víčka v letošním roce byla opět uložena. 

 

 

                                                    XIV. 

                     Spolupráce s organizacemi v obci a ostatními 

 

 



Byla navázána spolupráce s obecní  knihovnou, knihovnice nám dělá každý rok besedu pro mateřskou i 

základní školu. 

 

S kronikářem obce, každý měsíc spolupracujeme na textech obecní kroniky, kam škola zasílá své příspěvky, 

pan kronikář nám každoročně dělá besedu nad kronikami. 

 

 SPOZ nám každý rok na začátku školního roku přispívá na uvítací dárky pro první ročník,  na konci roku pro 

předškoláky. 

 

Myslivecké sdružení v obci nám přispívá sponzorskými dary na karneval apod., každý rok máme besedu s 

myslivcem. 

 

Hasičský sbor přispívá škole sponzorskými dary, besedami, ukázkou techniky. 

 

Sportovci  v obci pořádají pro děti Den dětí a Drakiádu, ve spolupráci s obcí Dýňovou stezku, Den čarodějnic. 

 

Spolupráce s farností se daří, škola vystupuje na akcích farnosti- Mikulášské, Štěpánské. 

 

Obchod Jednota nám přispívá každoročně na karneval. 

 

 

Spolupráce s firmami v obci funguje velice dobře, sponzorsky podporují školu. 

 

Spolupráce se sponzory se daří i mimo obec, daří se získat známé ke spolupráci za velmi rozumné ceny. 

 

Spolupráce s ostatními organizacemi 
Funguje spolupráce s firmami, které pro nás zprostředkují  výukové programy jako pojízdné  planetárium, 

koncerty, divadélka.  

Výukový program dopravní výchovy stejně jako předchozí výukové programy pořádáme každoročně. 

Další výukové přírodovědné programy s poznáváním zvířat nám zprostředkovávají rodiče, např. výcvik psů, 

chov včel, dravců apod. 

 

Spolupráce s PČR se daří na úrovni besed a výukových programů, jezdíme i na Den otevřených dveří. 

Spolupracujeme i se záchrannou službou první pomoci, zprostředkují nám ukázky techniky a vozidel.  

 

Spolupráce s okresní knihovnou ve Znojmě , každoročně sem jede 2.-5. ročník na besedu. 

 

Spolupráce s ostatními školami 
Úzce spolupracujeme se školou v Kravsku, kam převážně odcházejí naši žáci do 6. třídy. 

Byla navázána spolupráce se školou v Ratiboři, která byla přizvána na Memorial Ctibora Čermáka, tento rok se 

další ročník  se konal v Ratiboři a příštím rokem opět bude v naší obci. 

Další spolupráce byla navázána se školou ve Skalici, kde budeme nadále rozvíjet spolupráci v projektech EU. 

 

 

 
 

   XV. 

 

 Hlavní cíle školy pro další školní rok 

 

 -      nadále usilovat o co největší počet počet žáků v ZŠ, spolupracovat úzce 

 s MŠ, budovat další formy spolupráce, připravit projekt EU pro MŠ, ZŠ i ŠD 

v rámci Šablon II  

 



-         zlepšovat a modernizovat  nadále  vybavení školy, dle možností využít 

sponzorských darů obce, rodičovského sdružení, rodičů, sponzorů 

  

- dle finančních možností provést i další opravné nátěry na zahradě, kryty 

topení, obložení zdí v MŠ, vymalovat, dát nová svítidla do tříd a natřít 

interiérové dveře, dát nový obrubník pískoviště pro MŠ  

-  zpracovat zodpovědně a komplexně roční plán ve spolupráci školy a obce, 

rodičů a veřejnosti 

 - akce a vystoupení pro obec, farnost, rodiče, nadále pořádat, osvědčené akce 

školy a popř. je rozšířit    

    - prezentovat školu a budovat její image na veřejnosti, rozšířit vystoupení 

žáků nejen na obec, ale i do Znojma 

- doplnit akce školy dle potřeb i v průběhu roku, prezentovat tyto akce  

v tisku, budovat image školy 

-upravit  ŠVP do MŠ i ZŠ, zapracovat novou legislativu k 1.9.2019, školní řády 

 

- nabídnout dle zájmu žáků další jiné možnosti kroužků  

- nabídnout možnost návštěvy naší školy žákům bývalým, ve dnech jejich 

ředitelského volna - Přímětice, Kravsko 

 

- pro MŠ ZŠ i ŠD získat finance na projektech EU 

 

 
 


