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Výroční zpráva o činnosti základní a mateřské školy 
za školní rok 2020/2021 

 
 

Část I. 
Základní charakteristika školy 

 
a) Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková organizace,    
    Žďárná 217,  PSČ 679 52,         
    IČO 70996229, IZO 600106136 
 
Zřizovatel školy: Obecní úřad Žďárná, zastoupený starostou Bc. Janem Hanákem 
 
Ředitel školy: Mgr. Ludmila Musilová, Bílkova 27, 680 01 Boskovice 
 
Všechny druhy a typy škol a školských zařízení: základní škola  

       mateřská škola  
       školní jídelna úplná 
       školní družina 

 
telefon: 516 468 284, mobil 601 321 667, e-mail: zs.zdarna@seznam.cz 
 
 
b) Úplné školy 

Školní rok 
2020/2021 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný 
počet žáků na 

třídu 
 
1. stupeň 

 
5 

 
5 

 
89 

 
17,8 

 
2. stupeň 

 
4 

 
4 

 
64 

 
16 

 
Celkem 

 
9 

 
9 

 
153 

 
17 

 
3 žáci podle §38 
 
c) Datum zařazení do rejstříku škol:  1. 1. 2005 -  Základní škola 
          1. 1. 2007 – Základní škola a Mateřská škola  
 
 
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 19 žáků  
     Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 11,77 
  
 
e) Rada školy (školská rada) při ZŠ zřízená podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 

zákona 561/2004 Sb.           ANO 
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f) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 
Název zvoleného 
vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP „Škola s dveřmi 
dokořán“ 

 
522/07 

 
1. - 9. 

 
 
g) mateřská škola- viz příloha 
 
 
h) ŠJ, která je součástí školy 
Typ jídelny-dle výkazu 
V17-01 

Počet 
 

Počet strávníků 
děti a žáci školní pracovníci 

ŠJ s kuchyní 1 165 z toho 26 MŠ 24 
 
 
ch) Počet pracovníků školní jídelny  
Fyzické osoby 6 
Přepočtení na plně zaměstnané 2,835 
 
 
j) ŠD, která je součástí základní školy 
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 25 fyz.: 1      / přepoč.: 0,75 
 
 
 

Část II                                                     
Údaje o pracovnících školy 

 
Kvalifikovanost a aprobovanost 
 
Vysokoškolské vzdělání   13 pedagogů 
Středoškolské vzdělání s maturitou 3 pedagogičtí pracovníci, 3 provozní zaměstnanci 
Středoškolské vzdělání    4 provozní zaměstnanci 
Kvalifikovanost    16 pedagogů, 7 provozních zaměstnanců 

 
   
 
1. Odborná a pedagogická způsobilost 
 
Celkový počet pedagogických pracovníků 16/15,43 
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 16/15,43 
 
 
2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2020/2021 nastoupili na školu:  1 
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3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 
nastoupili na školu:  2 
 
 
4. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 
odešli ze školy:  1 
 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci: počet 7/přepočet 6,085 
 
 
6. Věkové složení pedagogických pracovníků 
 Učitelé 
Věk Muži Ženy 
do 35 let 0 3 
35-50 let 1 6 
nad 50 let 0 5 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 
Celkem 1 15 
Rodičovská dovolená 0 1 
 
 
Pedagogičtí pracovníci 
Jméno 
Příjmení 

 
Zařazení 

 
Úvazek 

Ludmila Musilová, Mgr. ŘŠ 1,0 
Vlasta Kovaříková, Mgr. Učitelka (PN) 1,0 
Renata Polívková, Mgr. TU 1 1,0 
Radka Přibylová, Mgr. TU 4 1,0 
Libuše Kudová TU 5 1,0 
Šárka Grmelová, Mgr. TU 3 1,0 
Anna Popelová, Mgr. TU 7 1,0 
Zuzana Ježková, Mgr. TU 8 1,0 
Jana Veselá, Mgr. TU 9 1,0 
Kateřina Trnečková, Mgr TU 6 1,0 
Květoslava Adamčíková, Mgr, TU 2 1,0 
Marie Sekaninová, Mgr. učitelka 0,5455 
Karel Dejmal, RNDr. PhD. učitel 1,0 
Zuzana Šustrová, Mgr. učitelka 1,0 
Ivona Válková Asistent.ped. 0,6375 
Michaela Korcová, DiS Asistent.ped. 0,5 
Michaela Korcová, DiS Vychovatelka ŠD 0,75 
Celkem 16 15,433 

 
 
 
 
 
 



5 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
ZŠ 
Celkem 32 školení, 22 školení na téma výchova a vzdělávání, 2 školení na téma předcházení 
sociálně patologickým jevům, 4 školení pro výchovné poradce a asistenta pedagoga 
 
Provoz 
0 školení z oblasti školního stravování  
 
Vedoucí pracovníci 
4 školení s problematikou řízení ZŠ a MŠ 
 
 
8. Romský asistent: není 
 
    Jiný asistent:   
-  asistent pedagoga   2 (pro žáky 4., 8. ročníku) 
 
 
 

Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
Ročník Počet 

žáků 
Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospěl  Nehodno
cen  

1. 19 19 0   
2. 19 18 1   
3. 16 15 1   
4. 15 13 2   
5. 20 9 11   

Celkem za I. stupeň 89 74 15   
6. 25 15 10   
7. 12 4 8   
8. 16 9 7   
9. 11 5 6   

Celkem za II. 
stupeň 

64 33 31   

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října 
**) počet žáků, kterým je umožněno konat v měsíci srpnu opravné zkoušky 

 
 

2. Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet Procento 

2 0 0 
3 0 0 

 
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: ……0…., průměr na jednoho žáka: 
…0…… 
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4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění Vyhlášky č. 73/2005 Sb., § 12 až 14) 
..0.. 
 
Hodnocení chování žáků  
  
Napomenutí třídního učitele – 0 žáků 
Důtka třídního učitele – 0 žáků 
Důtka ředitele školy -  0 žáků 
Pochvala třídního učitele – 8 žáků  
 
5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Pro školní rok 2021/22 Gymnázia SOŠ SOU konzervat
oř 4 leté 

studium 
6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

Počty 
žáků 

přijatých    
11 

0 0 0 9 2 0 

 
 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků 
9. ročník 11 
nižší ročník 0 
Celkem 11 
 
 
 

Část IV. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
a/ Provedena kontrola – ČŠI neproběhla 
    Opatření –  
 
b/ Ostatní kontroly - kontrola hospodaření s finančními prostředky - ObÚ Žďárná 
         Opatření – nebylo uloženo 
 
 
 

Část V. 
Výkon státní správy 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle nového zákona č.500/2004 Sb., a zákona 
561/2004 o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
o odkladu povinné školní docházky §37 0 0 
o dodatečném odložení povinné školní docházky §37 0 0 
Přijetí do 1. ročníku ZŠ §46 11 0 
Přestup žáka ZŠ § 49 7 0 
Přijetí k předškolnímu vzdělávání §34 11 0 
Nepřijetí k předškolnímu vzdělávání  11 0 



7 
 

  

Část VI. 
Další údaje o škole 

 
 
a/ Účasti žáků v soutěžích, olympiádách                                                                                                                             
 
Z důvodu distanční výuky, která provázela téměř celý školní rok 2020/2021, se nekonaly 
žádné soutěže a olympiády. 
 
 
b/ Kulturní, společenské a poznávací akce žáků 
 

Měsíc 1. stupeň 2. stupeň 

 
Září 

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v jednotlivých 
třídách 

Projekt svatý Václav 4. třída  

 
Říjen 

 

Záložka do knihy spojuje školy 

Dopravní hřiště Blansko  
4. třída 

Polytechnické centrum 
Boskovice 6. třída 

Listopad Distanční výuka 

Prosinec Distanční výuka 
Leden Distanční výuka 

Únor Distanční výuka 
Březen Distanční výuka  
Duben Distanční výuka 

 
Květen 

Polytechnické centrum Boskovice 
1., 3. třída 

Keramická dílny 1. stupeň 

 Divadélko Hradec Králové Divadélko Hradec Králové 
Polytechnické centrum 
Boskovice 2., 4. třída 

Školní výlety II. stupeň 
Bowling Boskovice 8. třída 

Školní výlety I. stupeň 
 

Předání renovované zastávky 
MHD (Škola pro udržitelný 

život – 6. třída) 
Rozloučení s 9. třídou na 

ObÚ Žďárná 

Červen Den s policií  
Slavnostní ukončení školního roku 

                   
 
c/ Spolupráce školy s dalšími subjekty - jiná škola, občanská a zájmová sdružení 
 
Při základní škole pracovala školská rada, která zastupuje rodiče žáků, zřizovatele školy a 
pedagogické pracovníky. Projednávala a schvalovala dokumenty školy, připomínky a náměty 
rodičů.  
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Rodiče dostávali informace o práci školy a o svém dítěti na:  

- třídních schůzkách – čtyřikrát ročně (online),  
- dohodnutých konzultacích s TU, 
- při zveřejňování projektů žáků, 
- www stránkách školy. 

 
Prostřednictvím: 
- žákovských knížek, 
- vývěsní tabule u hlavního vchodu školy a obecního úřadu, 
- hlášení v obecních rozhlasech obcí. 

 
Při škole pracovala pobočka ZUŠ Velké Opatovice. Vyučovalo zde 5 učitelů.  
 
Na dopravním hřišti v Blansku byla jedenkrát organizována dopravní výuka 4. ročníku. 
 
Ve školním roce 2020/21 z důvodu pandemie Covid 19 neproběhla výuka plavání.  
 
V oblasti sociálně patologických jevů probíhala spolupráce s PPP Boskovice – konzultace 
s pracovnicí PPP ohledně žáků se SVP proběhly online a telefonicky.  
 
Sběr použitého rostlinného oleje FRITEX Vladislav. 
 
Sběr použitých baterií, mobilů, tonerů. 
 
Při rozmisťování žáků na střední školy pomáhal Úřad práce Blansko a střední školy 
v Boskovicích a Blansku. 
 
Spolupráce s PPP Boskovice a Blansko, SPC Blansko – pomoc při práci s žáky s potřebou 
podpůrných opatření a vyšetření žáků.                           
 
Metodická spolupráce s MěÚ odbor školství Boskovice. 
 
 
Žáci a pracovníci školy se ve školním roce 2020/2021 zapojili do těchto nadací: 

- Pomoc dětem,  
- Tříkrálová sbírka. 

 
 
d/ Účasti žáků a pedagogů školy na životě v obci 
 

- Programy na akce ObÚ – rozloučení se žáky 9. třídy 
- Mikulášský program pro děti v MŠ 
 

V rámci studijních dnů studovali pedagogičtí pracovníci školské zákony, prováděcí vyhlášky 
a konkrétní realizaci ŠVP, inovace průřezových témat, kompetencí a učebních plánů ŠVP a 
forem metod práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 
Praxe studentů středních škol – 3 studenti. 
   
 
f/ Zapojení školy do projektů – Ovoce do škol, Mléko do škol, Zdravé zuby, Výzva 22- 
šablony II a šablony III z operačního programu OPVVV 
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g/ Mezinárodní spolupráce – škola je zapojena do projektu Adopce na dálku 
 
 
h/ Péče o talentované žáky  

- účast těchto žáků ve vědomostních soutěžích v rámci okresu a kraje, 
- příprava žáků na přijímací řízení podle typu SŠ, 
- přístup k odborným časopisům a materiálům, 
- přístup k internetu v počítačové učebně, 
- exkurze, žákovské projekty. 
 
 

i/ Inkluze 
Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ve škole školní poradenské pracoviště ve složení 
výchovný poradce Mgr. Anna Popelová, metodik prevence Mgr. Zuzana Ježková, DiS 
Michaela Korcová. Hlavní náplní ŠPP je péče o žáky s poruchami učení, chování, ADHD, 
komunikace s PPP Boskovice a SPC Blansko, poradenská činnost, sestavování IVP, 
komunikace s rodiči a spolupráce s pedagogy při nápravě a odstraňování poruch učení a 
chování. Spolupráce s asistenty pedagoga s žáky s PO. V péči ŠPP bylo 14 žáků 1. – 9. 
ročníku. V rámci péče o děti potřebující podporu byla na naší škole zavedena pedagogická 
intervence, kterou navštěvovalo 9 žáků. Na základě doporučení PPP pracovali ve školním 
roce 2020/2021 ve škole v 4. a 8. třídě asistenti pedagoga. 
 
O tyto žáky podle pokynu MŠMT ČR č.j. 23472/92-21 k zajištění péče o děti s poruchami 
učení na ZŠ byla prováděna:   
 
péče o zaostávající, problémové žáky 

- individuální péče učitelů, 
- pravidelná pedagogická intervence, 
- spolupráce s PPP Boskovice,  
- spolupráce s SPC Blansko 
- pohovory s rodiči – způsob domácí přípravy těchto žáků, 
- 2 asistenti pedagoga v 4. a 8. ročníku, 
- doučování Aj, M, – Výzva 22/II, 
- doučování na základě potřeby žáka a domluvy učitele s rodiči. 

 
Promyšlená a důkladně vedená integrace předpokládala spolupráci ředitele školy, rodičů, 
třídních učitelů, výchovného poradce a odborné konzultace s PPP, SPC. Do přípravy byly 
zahrnuty speciální pomůcky a postupné cíle k dosažení vzdělání žáků s podpůrnými 
opatřeními. Vše bylo konzultováno s PPP a SPC. 
Škola aktivně spolupracovala s PPP v Boskovicích, Blansku a SPC Blansko. 
 
 
j/ Kroužky  
 
Cvičení z českého jazyka 
Cvičení z matematiky 
 
 
Výuku náboženství zajišťoval pan farář Mgr. Pavel Koutník ve spolupráci s paní Mgr. Janou 
Veselou a Blankou Veselou. 
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Část VII. 
Zhodnocení a závěr 

 
Výchovně vzdělávací proces dětí a žáků je zaměřen na kvalitu vzdělávání, čemuž je podřízena 
veškerá činnost školy. Pedagogové i provozní zaměstnanci plnili svoje pracovní úkoly dle 
nejlepšího vědomí a svědomí. Nemocnost učitelů i správních zaměstnanců základní školy 
byla velmi nízká. Celý školní rok probíhal v důsledku pandemie Covid 19 velmi 
nestandardně. V mnoha měsících školního roku byla využívána online výuka prostřednictvím 
MS TEAMS dle nastaveného rozvrhu pro jednotlivé třídy. Na základě aktuálních 
mimořádných opatřeních MŠMT a MZ ČR se průběžně střídala prezenční a distanční výuka, 
kterou dle mého názoru zvládli pedagogové i žáci velmi dobře. V červnu 2021 proběhla 
tematická inspekce ČŠI z níž není výstup ve formě písemné zprávy, ale ústní závěrečné 
hodnocení vyznělo ve prospěch školy velmi kladně. V souvislosti s probíhající distanční 
výukou byl na jaře 2021 ve škole zaveden elektronický informační systém EDUPAGE 
k předávání informací o známkách jednotlivých žáků a ke komunikaci s zákonnými zástupci 
žáků.   
 
O prázdninách proběhlo malování přízemí základní školy – mateřská škola, školní družina, 
jídelna, chodby a schodiště. Byla zrenovována všechna ramena schodiště – kompletní výměna 
linolea a schodové lišty, výměna nevyhovujícího linolea na chodbě v 1. patře a technické 
místnosti MŠ. V umývárně MŠ, na toaletách a sprchách v TV šatnách byla vyměněna 
stávající dlažba za novou. Byl opraven schodek před školní kuchyní a pořízena stříška nad 
vchod u školní kuchyně. Průběžně renovujeme podle potřeby školní lavice a židle pro žáky. 
V současné době jsou ve všech třídách interaktivní tabule s počítačem, které jsou využívány 
jako didaktická pomůcka k výuce. Také všichni vyučující mají pro svou pedagogickou práci 
přenosné počítače. Během školního roku jsme dle finančních možností zakoupili pomůcky 
pro výuku – pomůcky do fyziky, interaktivní a testovací programy, nástěnné mapy, didaktické 
stavebnice pro práci v hodinách, knihy a časopisy. V rámci projektu OP VVV šablony III 
jsme zakoupili 10 kusů nových tabletů. K nabíjení stávajících notebooků i nových tabletů 
jsme dokoupili 2 nabíjecí stanice. Snažíme se o postupné pokrytí Wi-Fi připojením v celé 
škole. Nadále pečujeme o obnovení fondu učebnic, modernizaci školní knihovny a didaktické 
techniky. Průběžně obměňujeme hračky a výtvarný materiál ve školní družině a mateřské 
škole.  
Kuchyně byla dovybavena drobnějším materiálem – mixér, misky apod. Jídelníček průběžně 
doplňujeme novými recepturami a dodržujeme zásady zdravého stravování. V rámci 
pracovních činností pokračují práce na zahradě a úpravě prostředí předzahrádky, kterou 
oživujeme květinovými záhony.  
V průběhu roku pořizujeme z jednotlivých akcí fotografie, které jsou vystavovány na 
magnetické tabuli na chodbě školy, webových stránkách školy a na nástěnce v prodejně 
COOP Žďárná. Během školního roku informujeme veřejnost a rodiče o akcích konaných 
školou prostřednictvím webových stránek.  
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Část VIII. 
Poradenské služby v základní škole 

 
 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

A) počty 
 fyzický 

počet  
kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce            1 ne vysokoškolské 
školní metodik prevence            1 ne vysokoškolské 
 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  xxx   

školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

xxx   

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6. 
 
 
 

B) věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 
výchovný poradce  1  
školní metodik 
prevence 

1                

školní psycholog                    
školní speciální 
pedagog 

        

 
 
 
C) další vzdělávání poradenských pracovníků 
 
výchovný poradce Mgr. Anna Popelová 
-      3 školení 
 
školní metodik prevence:  Mgr. Zuzana Ježková 
- 2 školení  
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2. Žáci s podpůrnými opatřeními 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Stupeň podpory č. 1 3., 8. 2 
Stupeň podpory č. 2 3., 4., 5., 6., 8. 10 
Stupeň podpory č. 3 4., 8. 2 
Celkem  14 
 
 
 
 
 
Ve Žďárné, 24. září 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ludmila Musilová, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 27. 9. 2021 
a schválena školskou radou dne 21. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
č. 1 Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná 2020/2021 – Zpráva MŠ 
č. 2 Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná 2020/2021 – Závěrečná zpráva ŠMP 
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Příloha č. 1 

 
 

Příloha k výroční zprávě ZŠ a MŠ Žďárná                       
za školní rok 2020/2021 

 
 

Část  I. 
 

Základní charakteristika školy 

 

 

a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žďárná, okres Blansko, příspěvková   

                           organizace 

b/  Zřizovatel školy: Obec Žďárná 

c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Ludmila Musilová 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Mgr. Barbora Musilová 

e/  Telefon: 516 468 284, 721 759 364 

f/  Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 30 dětí 

g/  E – mailová  adresa: zs.zdarna@seznam.cz 

h/    Provoz školy: 6,30 – 16,00 hod 

ch/  Provoz jednotlivých tříd (od - do):  6,30 – 16,00 hod 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole : ----- 
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Dle výkazu S 1- 01: 

 

Školní rok 

2020/2021 

 

Počet 

tříd 

Počet 

dětí  

Počet 

dětí na 

jednu 

třídu 

Počet 

dětí na 

učitele 

Prům. 

docház

ka v  

% 

Počet 

dětí  

s omeze

- 

nou 

délkou 

docház

ky 

Počet dětí 

zaměstna-

ných 

matek 

nezaměstna

-ných matek 

nebo matek  

na MD 

tř. standardní      1                      26                   26      13      %        21        5 

tř. speciální-

logo 

        

tř.speciální- 

jiné 

        

tř. internátní         

Celkem       1                  26                26    13     %        21         5 

 

 

  

 

Část II . 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

 

 

a/ Výchova v naší mateřské škole je zaměřena: 

Hlavním pedagogickým záměrem je dovést dítě ke konci jeho předškolního období k tomu, 

aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální samostatnost a základy kompetencí, důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro 

život a vzdělávání.   Školní vzdělávací program „Je nám dobře na světě“ vychází 

z Rámcového vzdělávacího programu PV.                      

 

  Zájmové kroužky v MŠ: --- 
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                                                                       Část III. 

 

b/  Věkové složení dětí 

 

 Počet dětí 

do 3 let  

3letí  

                          0 

                          4 

4letí                            9 

5letí                             10 

6letí                            2 

Starší                             1 

 

 

c/ Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky                          1 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

                         0 

Celkem                          1 

 

 

d/ Péče o integrované děti  

 

Počet dětí Druh postižení 

       1 LMP 

  

  

  

 

 

e/ Školy v přírodě 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

          0  
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f/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá úplatu. 

Základní výše úplaty: 300,- Kč 

 

Část IV. 

 

Účast v soutěžích 

 

Soutěže: --- 

 

Mimoškolní aktivity:  

  

Mateřská škola se pravidelně zapojuje do kulturního života v Obci Žďárná. Se svým kulturním 

programem vystupovala na: 

- Mikulášské nadílce ve spolupráci s Jednotou Žďárná  v budově školy  

- Adventní besídka- z důvodu pandemie Covid -19 nerealizována 

- Besídce ke Dni matek – z důvodu pandemie Covid 19 nerealizována 

- Vítání nových občánků do svazku obce – 1x ročně 

- Rozloučení s předškoláky 

 

Rozvíjíme spolupráci s rodiči dětí: 

- Velikonoční dílna s rodiči dětí - neuskutečněno 

 

Úzce spolupracujeme se ZŠ Žďárná: 

- vzájemné návštěvy ZŠ a MŠ 

- Dětský den se ZŠ  

(z důvodu omezení pandemie Covid 19 - neuskutečněno) 
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 Prostřednictvím  mateřské školy děti navštívily : 

 Akce se zaměřením na environmentální oblast „Uspávání přírody“ , ,,Krmení 

zvířátek‘‘ 

 Mikulášská nadílka ve spolupráci s Jednotou Žďárná – kulturní vystoupení dětí 

 Čarodějnická stezka s ukončením opékání párků 

 Ledové království plné kouzel 

 Dětský maškarní karneval v MŠ - v rámci MŠ 

 Pěší výlety do okolních obcí – Suchý, Velenov – Vyhlídka, Valchov – cesta za 

zmrzlinou 

 

 

Část V. 

 

Výkon státní správy 

 

 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 

2020/2021 

             11 

Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ)              0 

Odvolání              0 

 

 

Část VI. 

Údaje o pracovnících škol 

 

1. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

     

Vzdělání – nejvyšší 

dosažené 

Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola                          --- 

VŠ-předškolní výchova                          

VŠ-speciální pedagogika                          1 

Jiné/jaké/ Vyšší odborná                           2 
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2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

 

 Počet 

fyzickýc

h osob 

Přepočten

ý počet na 

plně zam. 

(úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé      3      2,5                      83,33% 

Nekvalifikovaní učitelé                         

Celkem      3      2,5                       83,33% 

 

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků ( ne  fyzických !) 

 

 do 35let 35-50 

let 

nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet  2    1       ---      ---       3 

 

 

4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu (počet):  0 

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): …1………. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Polytechnika v MŠ  

Inovace ŠVP  

               1   
 
               1 
        

 

        

Ve Žďárné 9. 7. 2020 

 

 

 

     Mgr. Barbora Musilová, vedoucí učitelka M 
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Příloha č. 2 

 

Závěrečná zpráva ŠMP 2020/2021 

 

Na začátku školního roku aktualizovala školní metodička prevence Preventivní 

program, Krizový plán k řešení šikanování a Program proti šikanování učitelů. 

Všechny dokumenty byly uloženy do složky metodika prevence pro daný školní rok. 

Dále pak ve sborovně a kanceláři školy. 

Během školního roku bylo v provozu Školní poradenské pracoviště, jehož členy 

byly: Mgr. Popelová (výchovný poradce), Mgr. Ježková (metodik prevence) a 

Michaela Korcová, DiS..  

V období prvního týdne školního roku si každá třída spolu s učitelem stanovila 

pravidla, která jsou ve třídách celoročně vyvěšena. Zhotovení pravidel je podřízeno 

třídním učitelům, avšak musí být v souladu se školním řádem a slučovat se s pravidly 

slušného chování.  

Třídní učitelé během září pečlivě sledovali dění ve svých třídách a náznaky 

rizikového chování zaznamenávali do archu měsíčního šetření. Tyto záznamové archy 

jsou nápomocny při sledování vývoje rizikového chování u jednotlivých žáků a 

mapování stavu v uplynulých měsících. 

Od října se aktivity v rámci prevence spolu s žáky přesunuly do online 

prostředí. Učitelé pravidelně pracovali se třídami v rámci online hodin. Žákům byly 

zasílány informační letáky, videa a webové stránky s aktuálními tématy prevence. 

Dále se žáci měli možnost zúčastnit několika online soutěží. V tématech jako je 

finanční gramotnost, bezpečnost v dopravě, prevence kriminality a kyberšikany. Ty 

metodička prevence pravidelně kontrolovala a zpracovávala. V případě potřeby řešila 

MP konkrétní situace s třídními učiteli , žáky i ředitelkou školy.  

K šíření informací v oblasti primární prevence patří také nástěnka metodika 

prevence, na které jsou pravidelně publikovány informace týkající se jednotlivých 

oblastí prevence (například informace o drogových závislostech, kyberšikaně, rasismu, 

zdravém životním stylu, nemocech, Covid-19 atp.) 

Ve škole i nadále funguje e-mail důvěry a pro děti z prvního stupně schránka 

důvěry, která je umístěna na okenním parapetu na chodbě v 1. patře. Jejich využití  
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není časté, žáci se raději s problémy obrací přímo na konkrétní dospělou osobu. 

Většinou se nebojí své problémy a trápení probírat přímo při osobním kontaktu.  

Zvláštní péče byla věnována žákům 6. ročníku při přechodu z prvního na druhý 

stupeň vzdělávání. Použity byly metody sebereflexe, řízeného rozhovoru, dialogu i 

skupinové diskuze. S žáky budeme i nadále pracovat, jelikož jejich začlenění na druhý 

stupeň neproběhlo bez komplikací z důvodu dlouhodobé absence žáků ve škole při 

distanční výuce.  

Nejčastějším přestupkem proti školnímu řádu bylo používání mobilních 

telefonů. Snažíme se, aby žáci mobilní telefon používali co nejméně během celého 

školního dne. Třídní učitelé udělili několik napomenutí za používání mobilního 

telefonu během vyučovací hodiny.  

Sportovní aktivity pod vedením školy byly v letošním školním roce velmi 

omezené. V posledním měsíci školního roku, v červnu, jsme se snažili žáky 

podporovat ve zdravém životním stylu a vyhledávat pro ně aktivity plné pohybu 

k prevenci proti poruchám příjmu potravy a vývoji zdravého životního stylu. Časté 

byly exkurze do okolí a výlety do přírody při plnění různých úkolů. V horkých letních 

dnech jsme při výuce využívali nově postavený altán. Žáci tak mohli trávit část 

školního dne na čerstvém vzduchu. Bohužel jsme se v letošním roce nemohli zúčastnit 

sportovních soutěží z důvodu uzavření škol  a omezení sportovních aktivit pro žáky 

školního věku.   

Využíváme také on-line systém evidence preventivních aktivit (SEPA), který 

má za cíl zjednodušit a sjednotit podobu plánovaných preventivních aktivit na školách 

tak, aby byly jednotné. SEPA poskytuje školám a jejich pracovníkům, kteří se podílejí 

na realizaci programů prevence rizikového chování, nástroj k tvorbě uceleného 

přehledu o primární prevenci na školách. Zároveň má SEPA napomoci ke snazšímu 

zaznamenávání informací o všech aktivitách v oblasti primární prevence na školách, 

které se stávají podkladem pro spolupráci s oblastním metodikem prevence. SEPA 

umožňuje prostřednictvím sběru informací o stavu školské primární prevence v České 

republice poskytovat souhrnná data pro tvorbu efektivních a žádoucích koncepčních 

strategií a další podpory v oblasti prevence na místní, krajské i národní úrovni. 

Péče o nadané žáky probíhala za podpory vyučujících daných předmětů v rámci 

online výuky.   
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Shrnutí za jednotlivé měsíce: 

Září 1) Na začátku školního roku proběhla aktualizace všech 
dokumentů. Všichni učitelé byli prokazatelně seznámeni 
s aktuálním Školním programem proti šikaně, MPP a 
Krizovým plánem. Všechny dokumenty byly po celý rok 
k nahlédnutí ve sborovně školy. 

2) Do každé třídní knihy jsme vložili sešit ZAPOMÍNÁNÍ..  
3) Žáci společně s třídním učitelem vytvořili pravidla chování, 

která si vystavili na nástěnku, kde jim byla připomínkou 
během celého roku. 

4) Žáci byli poučeni o BOZP a o dodatcích ke školnímu řádu. 
V 6. třídě proběhla aktivita – Co si nesu na druhý stupeň?  

5) V průběhu září dále započaly preventivní aktivity 
v jednotlivých třídách – seznamovací aktivity, kreslení zážitku, 
malování prázdnin, křížovka, zážitky z prázdnin, co se mi líbí, 
kufr, zoologická zahrada 

6) ŠMP – nástěnka na poučení žáků na téma Covid-19 a 
hygienické návyky ve škole 

7) Třídní učitelé – zhodnocené výuky pro ŠMP v době distanční 
výuky 

8) Jan Dudek – udeřil spolužáka Luňáčka botou do obličeje. 
Rodiče informováni přes ŽK. 

9) Matyáš Hebelka – udeřil spolužáka do obličeje (Bláha). Rodiče 
informováni přes ŽK. 

10) Sofie Černochová – nerespektuje pravidla hygieny – řešeno 
domluvou 

11) Vytvoření informativní nástěnky pro žáky. 
12) Individuální konzultace s žáky – Hebelková, Žilková, Trnková, 

Hejčová 
 

Říjen  1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách 
– běžecké pexeso s dopravními značkami, známe sebe sami?, 
pandemie a panika kolem nás, náš ostrov, prevence nemoci, 
bezpečné chování a práce na internetu 

2) Žáci byli poučeni o bezpečném chování na internetu a kyber-
kriminalitě 

3) Aktualizace a doplnění nástěnky na téma Covid-19. 
4) Spolupráce a mailová komunikace s okresní metodičkou 

prevence. 
5) Rozbor situace v jednotlivých třídách s třídními učiteli, pomoc 

při řešení konfliktů a vztahů ve třídě.  
6) Projekt Hobit – hodina biologie pro život – 8. třída 
7) Online prevence – rizikové chování v dopravě – online test, 

video, soutěž 
8) Soutěž pro žáky 4.-9. třídy – finanční gramotnost 
9) Řešení školní neúspěšnosti s TU – Trmačová, Luňáček, Lukáč, 

Sehnal, Aujeská, Jablunková 
10) Napomenutí třídního učitele za opakované používání 

mobilního telefonu – Matyáš Sekanina 
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11) Individuální konzultace s žáky – Lukáš, Žilková, Jelínek, 
Dvořáček 

12) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 
ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Listopad 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách- 
stres, distanční výuka, stres a jak se ho zbavit, rodina, vztahy, 
emoce, vztahy ve škole a v rodině 

2) Distribuce materiálů žákům a rodičům: kyberkriminalita, jak 
efektivně využít počítač, co dělat když…, bezpečný internet. 

3) Umístění materiálů k prevenci na web školy. 
4) Školení MP – úvod do kyberkriminality 
5) Online konzultace MP s TU, konzultace žáků s TU 
6) 7. třída – konzultace – nedostatečná příprava na vyučování, 

malá aktivita v online hodinách 
7) Řešení školní neúspěšnosti – Hejčová, Chlup, Trefný 
8) Výzva – Zacvič si doma!  
9) Mapování vztahů v jednotlivých třídách – ovlivnění vztahů 

mezi žáky skrze distanční výuku. 
10) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Prosinec 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách -  
podpora vzájemné spolupráce a sounáležitosti, zima  - strach a 
deprese, chválící balonek, vánoční zvyky a obyčeje, komunitní 
kruh, hra na vládu, pandemie a panika 

2) Robert Lukáč – opakovaně s Robertem i matkou řešena špatná 
příprava na výuku. Bohužel příprava se nezlepšila ani 
v následujících měsících. Během distanční výuky velice špatně 
reagoval a neodevzdával téměř žádné úkoly. Matka byla 
několikrát kontaktována telefonicky i emailem, bohužel 
nedošlo k nápravě.  

3) 7. třída-  přetrvávající slabá příprava na výuku a aktivita během 
online hodin 

4) Konzultace MP s jednotlivými učiteli 
5) Besídky ve třídách – utužení vztahů třídního kolektivu 
6) Individuální konzultace s žáky  
7) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Leden 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách  
- já a moje zdraví, psychohygiena žáků, hodnocení online 
výuky, co mohu udělat pro své zdraví, rovnost všech ras a 
obyvatel, zimní sporty a psychohygiena  

2) Distribuce materiálů mezi žáky, rodiče a učitele 
3) Poučení o chování v online prostředí 
4) 6. třída – rozbor vztahů ve třídě 
5) 6. třída – konzultace se žáky a rodiči ohledně chování a vztahů 
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ve třídě, chování k učitelům během výuky 
6) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 
 

Únor  1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách -  
psychohygiena žáků, klady a zápory výuky, lidské vlastnosti, 
vzájemná tolerance, podpora, moje zdraví – emoce, nemoc, 
úraz, smutek, podpora osobnostního rozvoje, vzájemné vztahy 
ve třídě, já a moje vztahy, HOAX, chování při jídle, stravovací 
návyky 

2) 7. třída – řešení školní neúspěšnosti 
3) Aktualizace nástěnky MP – šikana, vztahy, psychické zdraví 
4) Školení MP -  Jak na třídní pravidla 
5) Školení MP – Kyberkriminalita 
6) Nabídka kurzů zdarma pro pedagogické pracovníky 
7) Pokračování v doučování a intervenci – řešení školní 

neúspěšnosti, podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 
8) Distribuce materiálů mezi žáky, rodiče a učitele 
9) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Březen 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách 
– vztahy ve třídě, rozbor situace ve třídě, online svět a já, 
bezpečnost, popis osoby, cvičení pro zdraví, podpora vzájemné 
spolupráce a sounáležitosti, podpora zdravého životního stylu, 
nebezpečí poplašných zpráv, moje zdraví, ochrana, prevence, 
úklid přírody, psychohygiena, negativní vlastnosti 

2) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 
ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách.  

3) Pokračování v doučování a intervenci – řešení školní 
neúspěšnosti, podpora dětí ohrožených školním neúspěchem 

4) Dotazník – distanční výuka a já – 8. a 3. třída 
5) Zacvič si doma – 1.-9. třída 
6) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Duben 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách 
– pravidla dialogu a komunikace, já a moje vztahy, rasismus, 
xenofobie, vzájemné vztahy mezi žáky, adaptace, čas, režim 
dne, drogy a jejich nebezpečí 

2) Hry a aktivity pro adaptaci na školní prostředí.  
3) Třídní schůzky – individuální konzultace s rodiči 
4) Program Polygram – 6. třída a 7. třída 
5) 6. třída – řešení školní neúspěšnosti – slabá příprava a aktivita 

žáků 
6) 8. třída – individuální rozprava se žáky s TU 
7) Zápis dětí do 1. třídy – bez přítomnosti dětí. 
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8) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 
ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách.  

9) ŠUŠ – videokonference – projekt pro nadané žáky 
10) Robert Lukáč – slabá příprava na výuku, častá absence – dopis 

matce s informacemi o nedostatečném prostěchu 
11) Dominika Žilková – rozpor mezi rodiči v péči o Dominiku 
12) Šimon Bárek – opakované nevhodné chování v hodinách, časté 

vyrušování, řešeno domluvou 
13) Petr Klement – rozlité mýdlo na chlapeckých záchodech – 

řešeno domluvou a úklidem 
14) Elen Hejčová – Žák ohrožený školním neúspěchem – špatná 

komunikace s rodiči 
15) Distanční výuka – podpora a konzultace s třídními učiteli a 

ostatními učiteli telefonicky, emailem nebo při online 
hodinách. 

Květen 1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách 
– role učitele v době koronaviru, lidská práva v dokumentech, 
adaptační hry, shrnutí doby koronavirové, podpora zdravého 
životního stylu, Internet – hrozba nebo pomoc?, Bezpečně na 
internetu, adaptační hry 

2) 7. třída – poučení o chování a přípravě na vyučování 
3) Během měsíce května došlo k postupnému návratu všech dětí 

z distančního vzdělávání 
4) Pokračování intervencí a doučování 
5) Letní výzva – zažeň nudu 
6) Adéla Dlábková – nedostatečná příprava do M a F. Nabídnuto 

doučování – nevyužito. 
7) Napomenutí třídního učitele za používání mobilního telefonu – 

Dudek, Dvořáček 
8) Po návratu do školy byli žáci poučeni o používání mobilních 

telefonů během výuky 
9) Spolupráce TU s MP – rozbor situací ve třídě, problémové 

situace 
10) Preventivní program – zdravá pětka 
11) Soutěž s Albertem – příprava zdravých svačin 
12) Dotazník – 8. třída – co mi přinesla a vzala distanční výuka 
13) Postupný návrat žáků do školy. 

Červen  1) Pokračování v preventivních aktivitách v jednotlivých třídách 
– Dopis sobě, vztahy ve třídě, plánování společných aktivit, 
hry na utužení třídního kolektivu, co se mi na tobě líbí?, moje 
sebehodnocení, prázdniny a prevence úrazů  

2) Divadélko Hradec Králové 
3) Preventivní program – Den s policií ČR 
4) Radek Dvořáček – rodiče upozorněni na nevhodné chování 

během programu s policií 
5) Preventivní program – 8. třída – prevence rizikového 

sexuálního chování 
6) 7. a 6. třída – rozprava o chování během hodin matematiky a 
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fyziky 
7) Výlet do zoo – propojení vztahů mezi třídami 
8) Proběhly třídní výlety a exkurze – budování vztahů a pozitivní 

vnímání sebe sama v kolektivu 
9) Poučení žáků před prázdninami. 
10) Vanessa Hebelková – rozhovor na téma poruchy příjmu 

potravy 
11) Radek Dvořáček  a Michal Písařík – konflikt při vycházce do 

Valchova – řešeno domluvou 
12) Hodnocení distanční výuky třídními učiteli – vliv na třídní 

kolektiv, vztahy a dynamiku skupiny. 
13) Ukončení výkaznictví metodika prevence. 
14) Vyplnění výkaznictví SEPA. 

 
 
Ve Žďárné 30.6.2021 ………………………………… 
                                                                                        Mgr. Zuzana Ježková 
                                                                                         metodička prevence 
 


