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I.  ZÁKLADNÍ   CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY 

 
Název školy:  Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace 

 

Adresa:  Novosedly 3, 691 82  Novosedly 

 

Zřizovatel:  Obec Novosedly 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Zvonková 

 

Součásti školy: pouze 1. st. ZŠ, školní družina 

 

IČO:   75022656 

 

Kontakty: 

 

Telefon:  519 521 347  e-mail:  info@zsnovosedly.cz  

 

 

Povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2020/2021 

 
V letošním školním roce se škola dostala s počtem žáků přes nejnižší povolený limit 75 žáků 

na školu. Počet žáků v jednotlivých třídách kolísal díky změně bydliště. Ke 30. červnu 2021 

bylo ve škole evidováno 84 žáků. Proto nebylo potřeba žádat Obec Novosedly o výjimku 

z počtu žáků. Veškeré náklady jsou hrazeny ze státní dotace MŠMT.  

 

 

Počty žáků 

 
 

Školní rok 

2019/2020 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný 

počet 

žáků na třídu 

1. st. ZŠ 5 5 84 16,8 

 

Během školního roku nám žáci jak přibývali, tak i ubývali. Počet žáků byl velmi proměnlivý a 

mnohdy co měsíc jiný. Uvedený počet žáků je aktuální k 30. 6. 2021. 

 

 

Počet žáků v jednotlivých třídách 2019 / 2020 

 

třída celkem dívky NP/jiný 

1. 16       11 3 

2. 18 8 4 

3. 18 9 7 

mailto:info@zsnovosedly.cz
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4. 17      11 4 

5. 15 8 3 

celkem 84 47      21 

 

 

Počty žáků - školní družina 2020/ 2021 

 
třída počet D NP 

1. 16 11 2 

2. 14 7 4 

3. 13 7 7 

4. 5 5 4 jiné 

5. 2 1 1+1 jiné 

    

celkem 50 31 19 NP+jiné 

 

 

 

Školská rada: 

 

Pro volební období 2018 - 2021 

 
Složení: 

 

Škola   Marie Labajová – předsedkyně školské rady 

   Ivana Černošová  

Rodiče   Eliška Smetanová 

   Kateřina Grunertová 

Zřizovatel  Ing. Petr Lukeš 

   Iva Pavelková, DiS 

 

 

 

II.   PŘEHLED  OBORŮ   VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Vzdělávací program 

 
Vzdělávací program Čísla jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:    

"Veselá škola - Tvořivostí k poznání" 1. – 5. 

 

 

Školní družina, která je součástí školy 

 
ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD 
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Celkem 2 54 2 

III.   ÚDAJE    O   PŘIJÍMACÍM   ŘÍZENÍ 

 
 

Počet žáků navštěvujících 1. ročník v roce  2020/2021:   16 

 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro rok 2021/2022:   10  

 

Počet žáků, kteří se hlásili na gymnázium:      0 

 

Počet žáků přijatých ke studiu na gymnázium pro rok 2020/2021:         0 

 

 

 

IV. VÝSLEDKY   VÝCHOVY   A   VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Celkový prospěch žáků 

 
     V září 2020 byla povinnost distančně se vzdělávat uzákoněna a žáci jsou tak povinni tuto 

výuku absolvovat a plnit úkoly dle formy, jakou škola zvolí (online výuka – synchronní, 

asynchronní). Škole byl přiznán příspěvek na přípravu nové distanční výuky ve výši 103 800 

Kč. Tato finanční částka byla určena na pořízení ICT techniky k zajištění vzdělávání na dálku 

(notebook, kamery, a další příslušenství). Škola i nadále prováděla distanční výuku 

prostřednictvím webových stránek, kde bude umisťovat nahraná videa a ostatní odkazy vhodné 

k probíranému učivu. Využili jsme současně možnost konzultačního hodin – 1 žák + 1 pedagog 

ve třídě pravidelně podle harmonogramu zveřejněných na stránkách školy. Žákům tak byla 

poskytnuta plně individuální výuka, během které jim bylo vysvětleno nové učivo, procvičeno 

starší učivo, popřípadě si žáci napsali krátké informační testy. Vyučující si vedli podrobné 

záznamy o účasti žáků na konzultacích a také do žákovských knížek zapisovali hodnocení. 

Současně pravidelně docházeli žáci ke škole se zadanými úkoly či si převzít opravené sešity. 

Vždy jim bylo poskytnuto ústní hodnocení úkolů, které v písemné podobě nalezli také ve svých 

sešitech.  

     V případě neúčasti na konzultačních hodinách byli kontaktováni zákonní zástupci žáků a byl 

domluven případný další termín. Celkem se distanční výuky vedené tímto způsobem zúčastnilo 

81 žáků, se 3 žáky byli vyučující v kontaktu a byly úkoly předávány prostřednictvím schránky 

u školy.  

     Vyučující také poskytovali konzultace zákonným zástupcům. Přítomnost všech vyučujících 

ve škole byla hojně využívána. Žáci přicházeli na konzultační hodiny ve většině případů vzorně 

připraveni, do školy se těšili a výborně spolupracovali. Žádná třída nezaznamenala prodlevu ve 

svých ročních plánech jednotlivých předmětů. Učivo bylo včas dobráno a žádný okruh nebyl 

převeden do dalšího ročníku. 

     Co se týče psychické zátěže žáků, zjistili jsme, že výuka prováděná tímto způsobem byla 

pro žáky přijatelná a bezproblémová, pravidelný osobní kontakt s vyučujícími a přímá 

přítomnost ve škole tak nepřinesla žádné potíže při opětovném návratu k běžné formě výuky.  

 

 

 

Asistent pedagoga:    Ano   
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Ve 4. třídě je přidělen asistent pedagoga k žákyni, která byla vzdělávána podle ŠVP „Veselá 

škola – Tvořivostí k poznání“ (minimální výstupy). Spolupráce AP s vyučujícími je na výborné 

úrovni.  

Nově byla zřízena funkce AP ve 2. třídě k nově příchozímu žákovi. Spolupráce s vyučujícími 

je dobré úrovni. 

 

 

Péče o zaostávající a problémové žáky 

 
Plně funkční dyslektická poradna.  

Činnosti: 

• pomoc při vytipování žáků s SPU, odeslání do PPP (ve spolupráci s TU) 

• poradenská činnost (konzultace s rodiči, ukázka metod práce, nápravy) 

• sledování problematiky žáků s SVP (účast na seminářích, poradách, zajišťování a 

předávání informací o nových výukových materiálech, metodách práce a nápravy. 

 

 

Integrace žáků 

 
Ve 4. třídě je integrována žákyně, která pracovala podle výše uvedeného ŠVP. Do kolektivu 

dětí se zapojila úspěšně, je počítáno s pokračující integrací i během následujícího školního roku. 

Nově příchozí žák ve 2. třídě pracoval od 2. pololetí školního roku též s AP.  

 

 

Hodnocení Výchovného poradce 

 
Vyšetření v PPP; Integrace 

V tomto školním roce probíhala vyšetření v PPP omezeně, většina kontrolních vyšetření byla 

zrušena. Pokračování v integraci – vyšetření v SPC (2 žáci) bylo na žádost zákonných zástupců 

pouze telefonicky. I nadále se žáci budou vzdělávat v naší škole. Další vyšetření byla přesunuta 

na vhodné termíny – dle aktuální situace. 

 

Žáci vedení v PPP a SPC vyšetření ve školním roce 2020/2021 

 
Ročník Počet Stupeň  

2. 4 2,3, 

AP 

3. 5 1, 2 

4. 4 1, 2, 3 

AP 

5. 2 2 

 

 

      Hodnocení provedla Mgr. Dana Tomaštíková 

 

 

 

V.   PREVENCE   SOCIÁLNĚ   PATOLOGICKÝCH   JEVŮ 

Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 
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Minimální preventivní program byl vytvořen na základě zkušeností s minulými preventivními 

programy opatřeními. Obsahem tohoto programu byla zejména prevence v oblasti upevňování 

kolektivů, mezilidských vztahů, rasové nesnášenlivosti a jiných odlišností, vandalismu, 

nebezpečí internetu, pohybu na sociálních sítích, šikany a kyberšikany, agrese mezi žáky a 

rozvoje emoční inteligence žáků. V tomto školním roce bohužel nedošlo k plné realizaci ve 

všech oblastech z důvodu mimořádných opatření Vlády České republiky v souvislosti s 

epidemií COVID-19. 

 

1. Vzdělávání – školní metodik prevence se aktivně účastnil všech dostupných programů 

a přednášek: 

- samostudium v podobě odborné literatury ze školní knihovny a vlastních zdrojů z důvodu 

epidemických opatření COVID 19 

2. Primární prevence v jednotlivých vyučovacích předmětech: 

- proběhla dle MPP prostřednictvím vyučujících 

- z konzultací a postřehů vyplývá posílit morální zásady, orientaci v mezilidských vztazích ve 

všech ročnících, upevňování kolektivů, prevence agresivity a fyzických útoků – posílení 

emoční inteligence, prevence rasové nesnášenlivosti, vandalismu, posilování zdravého 

sebevědomí žáků a vedení k samostatnosti, samostatnému a kritickému myšlení a v neposlední 

řadě k přirozenému respektu a úctě k autoritám. 

3. Nadstavbové aktivity v rámci školy: 

- školní družinu navštěvovali žáci 1. - 4. tříd, kdy pod vedením vychovatelek spolupracovali na 

přípravách školních akcí a vlastních prezentací. Celoroční projekt ŠD: „Super holka – super 

kluk“ hodnotí jejich úsilí a plnění ŠVP ŠD, vybízí ke vzájemné toleranci a podporuje zájmovou 

činnost a také vede ke smysluplnému trávení volného času 

- Den otevřených dveří spojený se zápisem žáků do 1. třídy za účasti rodičů a široké veřejnosti, 

kdy žáci prezentovali výsledky své práce a poskytli svým rodičům náhled do činností ve 

vyučovacích hodinách /neproběhl z důvodu mimořádných opatření/ 

- Vánoční jarmark a Výroční školní jarmark ke Dni matek – opět přispívají k upevňování vztahů 

mezi dětmi, rodiči a veřejností /Výroční jarmark neproběhl z důvodu mimořádných opatření/ 

- Vernisáž školních výtvarných činností a prací spojena s akcí „Pasování na čtenáře“ žáků 1.tříd, 

kdy žáci představují svá díla a dosažené dovednosti z důvodu mimořádných opatření přesunuto 

na začátek šk.roku 2021/2022/ 

- Setkání s rodiči – třídních schůzek se pravidelně účastní většina zákonných zástupců, kteří 

využívají i konzultační hodiny pedagogů k dílčím informačním schůzkám a konzultacím, 

konzultační hodiny metodika prevence a výchovného poradce. Stále postrádáme vyšší zájem o 

spolupráci rodičů na připravovaných akcích, proto i letos se budeme snažit posilovat dobré 

vztahy mezi školou a rodiči 

- Schránky důvěry – ve škole se nachází dvě viditelně umístěné a označené schránky, žáci 

využili minimálně k nezávažným sdělením 
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- Rizikové skupiny – během letošního školního roku bylo zachyceno několik případů rizikových 

chování, zejména vandalismu na toaletách školy - bez zjištění pachatele, agresivního chování 

mezi žáky, zneužívání mobilních telefonů během výuky, nevhodné slovní chování vůči 

vyučujícímu – jednalo se o jednorázová pochybení, nebylo třeba řešit s odborníky 

4. Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty: 

- Strach má velké oči aneb nebýt na to sám pomáhá – Modrá linka – preventivní program pro 

žáky 2. - 5. ročníků – neproběhl z důvodu mimořádných opatření, bude přesunut do školního 

roku 2021/2022 

- Bezpečný pes – Kynologický servis – pro žáky všech ročníků – neproběhl z důvodu 

mimořádných opatření – bude přesunut do školního roku 2021/2022 – neproběhl z důvodu 

mimořádných opatření 

- Dopravní výchova – BESIP – Autoškola Lednice – žáci 4. - 5. ročníku – neproběhla z důvodu 

mimořádných opatření 

- Preventivní programy a akce – Branný den – uskutečnil se v září 2020, ostatní programy 

Nocování ve škole, Beseda s myslivci – neproběhly z důvodu mimořádných opatření, opět 

přesunuty do školního roku 2021/2022 

- prevenci ve všech oblastech zajišťovali ve spolupráci se subjekty třídní učitelé, metodik 

prevence a výchovný poradce, za pomoci odborné literatury, výukových filmů, internetu a 

znalostí z odborných seminářů 

5. Volnočasové aktivity: 

- několikaletá spolupráce s DDM Mikulov – ZŠ Novosedly – odloučené pracoviště – nabídka 

zájmových kroužků: 

- Sportovní hry 

- Angličtina 

Z důvodu bezpečnostních opatření a vládních nařízení proběhla pouze jedna schůzka 

uvedených kroužků. Ostatní byly zrušeny. 

6. Informování rodičů: 

- probíhalo v pravidelných intervalech během celého školního roku v podobě třídních schůzek, 

konzultačních hodin, webových stránek školy, informačních nástěnek ve vestibulu školy a 

venku před školou a časopisu, který vychází pravidelně v režii OÚ Novosedly a také telefonicky 

zejména v době mimořádných opatření 

7. Materiální zázemí: 

- vybavenost odbornou literaturou je na velmi dobré úrovni 

Velmi pozitivně hodnotím práci všech pedagogických pracovníků, kteří se aktivně zapojili do 

všech akcí a preventivních aktivit. Myslím, že se nám společně daří naplňovat MPP, zlepšovat 

klima školy, což dokumentuje i nižší výskyt nežádoucích jevů. 
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V příštím školním roce budeme opět společně pokračovat v posilování emoční inteligence žáků, 

budování přátelského prostředí pro žáky a tím eliminovat agresi mezi dětmi. Dále se budeme 

intenzivně věnovat prevenci obvyklých nežádoucích jevů jako jsou vandalismus, šikana, 

krádeže v podobě různých dlouhodobých i krátkodobých projektů. 

Dalším cílem je pokračování v upevňování a prohlubování dobrých vztahů mezi školou a 

zákonnými zástupci žáků a také veřejnosti. 

Hodnocení provedla Mgr. Olga Harajová – školní metodik prevence 

 

 

VI. ÚDAJE   O   PRACOVNÍCÍCH   ŠKOLY 

 
Odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů ve znění z.č. 353/2005 Sb., a z.č. 179/2006 Sb. 

 

 

Pedagogičtí pracovníci celkový počet odborně způsobilých 

učitelé 6 6 

Asistent pedagoga 2 2 

vychovatel celkový počet odborně způsobilých 

vychovatelka 2 2 

   

Provozní zaměstnanci celkový počet odborně způsobilých 

školnice, uklízečka 1 1 

účetní 1 1 

 

 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 

2020/2021 nastoupili na školu:  0 

 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 

stoupili na školu:  0 

 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 

odešli ze školy:  0 

 

Počet učitelů  s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 

se vrátili z Mateřské dovolené:  0 

 

Počet pedagogů (vychovatelů), kteří ve školním roce 2020/2021 odešli na Mateřskou 

dovolenou:  0 

 

Věkové složení pedagogů 

 

  Učitelé, vychovatelé 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 2 

35 - 55 let 1 7 
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nad 55 let 0 2 

Celkem .  1 11 

Mateř.dovol.  2 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Vzhledem k dané situaci s COVID-19 byly ostatní plánové semináře přeloženy do dalšího 

školního roku – přihlášení dle nabídky vzdělávacích agentur. 

 

 

VII.   AKTIVITY   A   PREZENTACE   ŠKOLY  NA  

VEŘEJNOSTI 

 
     Vzhledem k epidemiologické situaci a nařízení vlády neproběhly žádné veřejné akce 

pořádné školou.   

 

AKCE   ŠKOLY 

 

Září  

• Návštěva místní knihovny 

• Branný den u bunkru 

 

Říjen 

• Ovocno-zeleninový den 

 

Listopad 

 

Prosinec 

• posezení u stromečku ve třídě 

 

Leden 

 

Únor 

• Jarní prázdniny 

 

Březen  

 

Duben 

• třídní akce podle možností 

 

Květen 

• vycházky po okolí  

• jednodenní exkurze do okolních vesnic 

 

Červen 

• společná exkurze do ZOO Brno 

• exkurze jednotlivých tříd do okolních vesnic, měst 

 

Škola opět pravidelně přispívala do Novosedelských listů svými články a fotografiemi.  
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Hodnocení činnosti Školní družiny za školní rok 2020/ 2021 

 
 Školní družina je součástí Základní školy Novosedly, pracuje ve dvou odděleních. Pro 

své činnosti využívá školní družinu, která slouží zároveň i jako herna a relaxační místnost. Je 

vybavena novým nábytkem, její součástí je i elektronické vybavení DVD, TV, Pc. Ve školní 

družině máme pomůcky na výtvarnou a praktickou činnost, didaktické hry, hračky, knihy. Dále 

využíváme učebny, školní tělocvičnu, školní dvůr a dětské hřiště. Stravování probíhá ve školní 

jídelně, která je součástí Mateřské školy. Pitný režim zajišťují zákonní zástupci a vychovatelky. 

 Školní družinu navštěvovalo celkem 50 dětí: 14 Nový Přerov, 30 Novosedly, 1 

Jevišovka, 1 Drnholec, 1 Dobrý Pole, 1 Šanov, 2 Uničov. 

Při tvorbě vzdělávacího programu pro školní družinu jsme navázali na motivační název 

naší školy – Veselá škola – tvořivostí k poznání. 

K plnění stanovených cílů využíváme činností odpočinkových, zájmových, rukodělných 

a sportovních. Děti ve všech činnostech pracují dle svého rozhodnutí samostatně nebo ve 

skupinkách.  Hry a spontánní činnosti ve ŠD jsou  rušnější, dochází tak k relaxaci dětí po 

soustředění ve vyučování.   

  Pomocí celoroční soutěže „Z pohádky do pohádky“ jsme chtěli u dětí vzbudit větší 

zájem o čtení a knihy. Rozvíjet kreativitu, tvořivost, komunikaci. Upevňovat kamarádské 

vztahy mezi dětmi, prosazovat slušné chování a ohleduplnost. Cílem je výchova všestranně 

harmonicky rozvinutého člověka. Za splněné úkoly sbírali žáci body v podobě barevných 

puntíků. Hra byla ovlivněna distanční výukou, žáci si mohli některé úkoly plnit  v domácím 

prostředí.  

 Jednou z dominantních činností školní družiny jsou tělovýchovné a pohybové aktivity. 

Při jejich volbě vycházíme z pohybových zájmů dětí, dovedností, dispozic a možností družiny 

(prostor, podmínky pro aktivity). U soutěží sportovního charakteru dbáme na pravidla 

bezpečnosti a přesně vymezíme mantinely chování. Nezapomínáme na vyhodnocení. Chválíme 

a motivujeme k dalším výkonům. Rekreační a sportovní aktivity nám občas nahrazovaly 

pravidelné vycházky do okolí školy. 

 Ve školním roce 2020/2021 jsme při všech činnostech využívali nápadů časopisu 

„Tečka“. Moc se nám líbilo povídání o přírodě, také pravidelné Mini Čtení. Každý měsíc jsme 

si zahráli stolní únikovou hru. Vytvořili jsme si spoustu krásných výrobků. Zajímavé byli také   

všechny vzdělávací kvízy a hádanky. 

Celý rok jsme také tvořili dekorační předměty. Výrobky jsme prezentovali v prostorách 

školní družiny, na chodbách školy, stránkách ŠD. Ke každému probíranému tématu také 

probíhaly výtvarné soutěže. Všem dětem děkujeme za krásná divadelní představení. Mnoho 

loutek bylo vlastní výroby. 

Celé vzdělávání bylo ovlivněno distanční výukou, žáci mohli na stránkách školní 

družiny čerpat informace k daným tématům.  

  

 

     Ivana Černošová, Marie Labajová, vychovatelky ŠD 

 

Zájmová činnost ve škole 

 
Ve spolupráci s DDM Mikulov byly otevřeny tyto kroužky: 

 

• Sportovní kroužek 

• Kroužek Anglického jazyka 

 

Proběhla pouze první schůzka, další činnost byla ukončena z důvodu vládního nařízení. 
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VIII.    ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  KONTROLY  PROVEDENÉ   

VE   ŠKOLE 

 
V uplynulém školním roce proběhla kontrola Hospodaření s veřejnými prostředky 

poskytnutými zřizovatelem. Zjištěné nedostatky byly odstraněny. 

Pokračovala výměna elektroinstalace v přízemí budovy – 3 učebny a sklad, chodby, šatna, 

úklidová místnost.  

 

 

IX. ZPRÁVA  O  HOSPODAŘENÍ  ZŠ  NOVOSEDLY  ZA  

ROK  2020 

 

 

Čerpání rozpočtu 2020  

    

    

č. účet název účtu   

Náklady   Čerpání k 31.12.2020 

1. 501100 Spotřeba materiálu - kancelářské potřeby 8 047,22 

2.   Spotřeba materiálu - lékárničky 2 243,92 

3. 501300 Spotřeba materiálu - režie 26 994,88 

4. 501301 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 17 193,70 

5. 501371 
Spotřeba materiálu - učebnice, výkresy, 

časopisy 
22 418,42 

6. 501410 Spotřeba materiálu ŠD 22 148,00 

7. 502100 Spotřeba el.energie 65 239,00 

8. 502330 Spotřeba energie - plyn 119 212,25 

9. 502331 Spotřeba vody 8 857,00 

10. 511300 Opravy a udržování 50 962,00 

11. 518300 
Nákup ostatních služeb bez rozlišení - 

respirátory 
5 397,00 

12. 518310 Ostatní služby - revize zařízení 5 482,70 

13. 518311 Ostatní služby - svoz odpadu 2 100,00 

14. 518320 Nákup ostatních služeb - vedení účetnictví 60 225,00 

15. 518330 Ostatní služby – preventivní prohlídky 1 600,00 

16. 518366 Ostatní služby plavání 1 550,00 

17. 518410 Ostatní služby - poštovné 734,00 

18. 518420 Ostatní služby - telefonní poplatky 0 

19. 518421 Ostatní služby - upgrade a licence 2 395,80 

20. 518430 Ostatní služby - správní poplatek 0 

21. 518549 Ostatní služby - bankovní poplatky 3 396,00 

22. 521300 Mzdové náklady - obec 21 096,00 

23. 524300 Zákonné sociální pojištění obec 2 752,80 

24. 524301 Zákonné zdravotní pojištění obec 999,00 

25. 527310 Zákonné sociální náklady - fond FKSP 421,92 

26. 525100 Jiné sociální pojištění – zákonné pojištění 0,00 
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27. 549100 Ostatní náklady z činnosti - pojištění 3 256,00 

28. 558100 Drobný majetek obec 150 324,12 

29. 569100 Drobný majetek ONIV 17 500,00 

30.      

Náklady celkem 622 546,73 

Po rozpočtové změně schváleno  

      868 000,00 

Výnosy    

1. 602100 Výnosy z prodeje služeb školné ŠD 22 375,00 

2. 602301 Výnosy z prodeje služeb poškozené učebnice 9 606,00 

4. 672300 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 868 000,00 

       

Výnosy celkem  

Hospodářský zisk za období 2020 282 831,27 

 

 

 

X.    ZÁVĚR 

  

 Uplynulý školní rok byl plný změn a opatření. Zpočátku byli žáci ve škole, kde mohla 

probíhat výuka běžným způsobem, postupně se opatření zpřísňovala a žáci museli docházet po 

skupinách – třídách jak na zahájení vyučování, tak na obědy. Provoz školní družiny byl také 

omezen. V říjnu jsme přešli na distanční výuku a v prosinci se mohli žáci opět vrátit do školy. 

Alespoň jsme mohli oslavit Vánoce. Ovšem v novém roce 2021 se žáci do školy ihned nevrátili. 

Distanční výuka se rozjela naplno.  

 Jako malá škola jsme využili možnosti individuální konzultace a zvali si žáky do tříd na 

výuku. Každý učitel vypracoval harmonogram konzultačních hodin, které si mohli zákonní 

zástupci přizpůsobit sobě a to po domluvě s vyučujícím. Veškerá komunikace probíhala přes 

webové stránky tříd, kde byly pravidelně zadávány úkoly a žáci vypracované úkoly přinášeli 

do školy. Vše jsme měli zorganizováno tak, aby se ostatní třídy nepotkávaly a žákům tak mohli 

učitelé říci své hodnocení sešitů, projektů či procvičování. Třídní učitelé získali přehled o všech 

žácích, jak pracují, jak plní své úkoly a v případě neúčasti na konzultačních hodinách byli ihned 

kontaktováni zákonní zástupci a byla učiněna náprava. Této výuky se účastnili všichni žáci. 

Úroveň vzdělání žáků byla různá. U většiny však mohu říci, že nastalo zlepšení, protože měli 

pravidelnou přípravu na vyučování.  

 Po návratu žáků do školy zůstali na domácí výuce dva žáci, kde zákonní zástupci odmítli 

testování žáků a nošení roušek ve škole. Tito žáci docházeli pravidelně na přezkoušení ke svým 

vyučujícím. Ostatní žáci pokračovali v běžné výuce a podařilo se ve všech třídách dodržet 

učební plány. V žádné třídě nebylo nutné stěžejní učivo přesouvat do dalšího ročníku.  

 Žáci a zaměstnanci se testovali pravidelně při příchodu první den v týdnu a po celou 

dobu měli všichni negativní výsledek.  

 Mohli jsme uskutečnit pouze společnou exkurzi do ZOO Brno, která se velmi vydařila. 

Jiné akce nebylo možné provádět z bezpečnostních důvodů.  

 Byla započata výstavba přístřešku na školním dvoře. Vybavení bude zakoupeno 

z financí fondu rezerv školy, jedná se především o lavice, židle, pěstovatelské stolky a jiné 

nářadí k zahradním pracím pro žáky. Tímto vybuduje zázemí pro pořádání školních akcí.  

 Také se naše škola objevila v televizních zprávách jako příklad, kde se nezačalo 

s distanční výukou. Paní redaktorka chybně informovala veřejnost, i když jí byly vysvětleny 

pojmy týkající se právě distanční výuky. Škola dodržela pokyny MŠMT, kde bylo vše pouze 

doporučeno. Zvolili jsme možnost individuálních konzultací, což se velmi osvědčilo i z toho 

důvodu, že v rodinách je často více sourozenců z různých škol a synchronní výuka by činila 
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potíže. Pro příští školní rok je plánována digitalizace výuky – v případě distančního vyučování, 

tzv. synchronní výuka. 

 Dále je rozplánováno další žákovské keramické tvoření před budovou školy a to ve 

formě laviček. Tři betonové bloky budou obloženy keramickou mozaikou, kterou vytvoří žáci 

pod vedením pana učitele Frantela. Tyto bloky budou složit jako lavice k odpočinku a zároveň 

tak zkrášlí okolí před budovou školy. Samotní žáci se tak budou podílet na trvalém díle, které 

bude sloužit veřejnosti. A to je velmi vhodný výchovný prostředek - naučit žáky vážit si svého 

prostředí a zútulňovat ho.    

 

 

       Mgr. Jana Zvonková 

           ředitelka školy 

 

 

 

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 25. 8. 2021 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne: 9. 9. 2021 

 

 

 

  

           

              

 


