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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

Základní škola a Mateřská škola, Jezeřany – Maršovice, okres Znojmo  

 

Zřizovatel školy: Obec Jezeřany - Maršovice 

Ředitelka školy: Květoslava Bílová, Mgr. 

Součásti školy: základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna  

e-mail: zs.jezerany@zn.orgman.cz 

 

Organizace školy: 

 Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

1.stupeň 2 
5 

24  12  

   

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:  5 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 

10,16. 

 

 Školská rada  podle dřívějších předpisů nebo podle § 167 zákona č.561/2004 Sb.  

byla zřízena. 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání Cesta 

k poznání, Dodatek k ŠVP 

ZV č. 1 č.j. 25/2013/Bí. 

  

v 1.- 5. ročníku 

 

Organizace výuky ve školním roce 2016 – 2017 

     I ve školním roce 2016 – 2017  zůstala i nadále naše škola školou malotřídní s pěti ročníky 

ve dvou třídách. Ve všech ročnících se tento rok  vyučovalo  podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání, který byl vypracován podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a byl aktualizován Dodatkem k ŠVP ZV č. 1 

pod č.j. 25/2013/Bí. 

     Spojený 1. a 3. ročník s 5  + 6 žáky vyučovala paní ředitelka Květoslava Bílová,  spojené 

2., 4. a 5. ročník se 4  + 6 + 3  žáky paní třídní učitelka Anna Lišková s úvazkem 0,68 a po 

nemoci opět nastoupila paní učitelka Blanka Heikenwälderová s úvazkem 0,68. S úvazkem 

0,75 již pouze ve školní družině se starala o žáky paní vychovatelka  Helena Vinklerová. 

     Na škole bylo celkem  24 žáků, z toho 9 dívek a 15 chlapců , o 24 zapsaných dětí ( ve 

zprávě z MŠ je přesnější přehled stavu během školního roku)se v MŠ starala vedoucí paní 

učitelka Alena Hamalová na  úvazek 0,9 a paní učitelka Jana Ruibarová také na úvazek 0,9. 

Během roku se se zvyšujícím se počtem dětí v MŠ navýšil i úvazek obou paní učitelek na 

1,00. Třída se již v počtu 29 rozdělila na dvě třídy. Ředitelství školy tudíž požádalo Obec 

Jezeřany-Maršovice o výjimku z nejnižšího počtu dětí ve dvou třídách. Do MŠ chodila také 

pomáhat paní vychovatelka Vinklerová na úvazek 0,32 a ve školní družině se jí snížil úvazek 

na 0,69.  

    Na škole pracoval 1 zájmový kroužek sportovních her , kde bylo zapsáno 19 žáků a vedla  
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ho paní učitelka Květoslava Bílová ve dvou hodinách podle věku žáků a kroužek taneční se 7 

dívkami, který vedla paní učitelka Anna Lišková. Kroužky byly vedeny pod SVČ v Miroslavi. 

Nepovinný předmět Náboženství vedl v tomto školním roce  Mgr. Pan Petr Eckl  každé 

pondělí od 15.15 hod. a bylo v něm zapsáno 8 žáků.  

Část II 

Rámcový popis personálního zabezpečení 

přepočtený počet / fyzický počet 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 5,37 / 6 89,5/ 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle 

z.č.563/2004 Sb. 

4,69 / 6 78,16% / 100 % 

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17  nastoupili na 

školu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na 

školu: 0        

 

4.   Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze     

       ze školy: 0 

 

5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  3,36 / 4 

 

6.  Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

 Muži Ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 2 

nad 50 let 0 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 0 5 

Rodičovská dovolená  0 

7. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Přehled pedagogických pracovníků školy                                                                           

pracovník zařazení aprobace délka praxe 

Bílová Květoslava, Mgr. ředitelka I. st. ZŠ 30 let 

Heikenwälderová Blanka, 

Mgr. 

Anna Lišková 

učitelka I.st. 

 

učitelka I.st. 

I. st. ZŠ 

 

I.st. ZŠ 

27 let 

 

3 roky 

Vinklerová Helena  vychovatelka 

ŠD 

vychovatelství 24 let 
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Přehled správních zaměstnanců školy 

pracovník pracovní zařazení 

Švrčková Hana uklízečka 

topička 

 

Přehled pracovnic školní jídelny 

pracovnice pracovní  zařazení 

Procházková Jana vedoucí školní jídelny 

kuchařka 

Slavíková Marta                    kuchařka                                                

Přehled pracovnic mateřské školy 

pracovnice pracovní zařazení 

Hamalová Alena vedoucí učitelka 

Ruibarová Jana učitelka 

Burjanová Jitka uklízečka 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických i nepedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a 

ŠJ včetně řídících pracovníků školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ kurzu  pracovníci 

  

Projekty v zájmovém vzdělávání Helena Vinklerová 

Setkání školních metodiků prevence Helena Vinklerová 

Studium pro asistenty pedagoga v celkové 

délce 147 hodin 

Helena Vinklerová 

SAS – školní matrika I.a II. Květoslava Bílová 

Novely právních předpisů k 1. 1. 2017 Květoslava Bílová 

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril 

Mooney – úvodní modul 

Květoslava Bílová 

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril 

Mooney – úvodní modul 

Blanka Heikenwälderová 

Spolupráce školy a rodičů Blanka Heikenwälderová 

Hodnotové vzdělávání sestry Cyril 

Mooney – úvodní modul 

Anna Lišková 

Spolupráce školy a rodičů Anna Lišková 

Spolupráce školy a rodičů Alena Hamalová 

Nejčastější poruchy zdraví u dětí 

předškolního věku 

Alena Hamalová 

Zdravotní tělesná výchova v mateřské 

škole 

Jana Ruibarová 

Aby dětem ve škole chutnalo Marta Slavíková 
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9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

      

V rámci celoživotního učení se  na naší škole v tomto školním roce připravoval jeden 

pedagogický pracovník. 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Přehled průměrného prospěchu 

I. stupeň 

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

 I. pol II.pol. I.pol.  II.pol.  I.pol.. II.pol I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. 

Český jazyk 1,00 1,20 1,00 1,25 1,66 1,66 2,33 2,50 1,66 1,66 

Angl. jazyk - - - - 1,16 1,33 1,66 2,00 1,66 1,33 

Prvouka 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,83 - - - - 

Vlastivěda - - - - - - 2,16 1,83 1,00 1,00 

Přírodověda - - - - - - 2,16 2,16 1,33 1,00 

Matematika 1,00 1,20 1,00 1,00 1,33 1,66 2,00 2,00 1,33 1,33 

Informatika - - - - - - - - 1,00 1,00 

Hud. vých. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,00 1,00 

Výtv. vých. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,00 1,00 

Těl.vých. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,16 1,00 1,00 1,00 1,00 

Prac. vých. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 1,16 1,00 1,00 

 

2. Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

I. pololetí 

Roč. Poče

t 

žáků 

Vyzn

am 

  % Prosp

ěli 

  %   Nep

rosp

ěli 

  % průměr Abs. 

oml. 

průměr 

na 

žáka 

Abs. 

neom

luv. 

průměr 

1. 5 5 100 0 0 0 0 1,00 59 11,8 0 0 

2. 4 4 100 0 0 0 0 1,00 53 13,25 0 0 

3. 6 5 83,33 1 16,67 0 0 1,22 105 17,5 0 0 

4. 6 2 3,33 4 66,67 0 0 1,60 147 24,5 0 0 

5. 3 3 100 0 0 0 0 1,20 61 20,3 0 0 

 

Pochvala třídního učitele:     9 

Pochvala ředitelky          :      0 

Důtka třídního učitele     :      2 

Důtka ředitelky               :      1 

Snížená známka z chování:   0 
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II. pololetí 

Roč. Počet 

žáků 

Vyzn

am 

  % Prospě

li 

  %   Nep

rosp

ěli 

  % průměr Abs. 

oml. 

průměr 

na 

žáka 

Abs. 

Neo

mluv 

průměr 

na 

žáka 

1. 5 5 100 0 0 0 0 1,05 170 34,00 0 0 

2. 4 4 100 0 0 0 0 1,03 133 33,25 0 0 

3. 6 5 83,33 1 16,67 0 0 1,33 199 33,16 0 0 

4. 6 2 33,33 4 66,67 0 0 1,66 200 33,33 0 0 

5. 3 3 100 0 0 0 0 1,13 76 25,33 0 0 

 

Pochvala třídního učitele:    12 

Pochvala ředitelky          :    4 

Důtka třídního učitele     :    0 

Důtka ředitelky               :    1 

Snížená známka z chování:  0 

                                              

3. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenáním 

% Pros

p.         

% Nepro

sp. 

% Opakují % 

Celkem za I..pol. 

stupeň 

24 

 

19 79,17 5 20,83 0 0 0 0 

Celkem za II. pol. 24 19 79,17 5 20,83 0 0 0 0 

 

Celkový počet zameškaných omluvených hodin za školní rok 2016/2017 byl 1 203, průměr na 

jednoho žáka 50,13. 

.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016 byl  0, průměr na 

jednoho žáka: 0 

 

4. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

5.ročník 3 

Celkem 3 

 

5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

    Nikdo z žáků se nehlásil na Gymnázium do Moravského Krumlova, poněvadž studium od 

primy bylo na této střední škole zrušeno. 

 

6.Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

     Ve školním roce 2016-2017  se naše škola nezapojila do žádných rozvojových ani 

mezinárodních projektů. 

 

7. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

     Ve školním roce 2016 – 2017 trvala udržitelnost  projektu s názvem ,, Efektivní spolupráce 

v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“ realizovaného městem Moravský Krumlov. 



Tento projekt byl financován z Evropského sociálního fondu. 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016 /2017 nebyla na škole provedena  inspekce ze strany České školní 

inspekce. 

 

                                                                    Část V 

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet 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 

0Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 20 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2017/2018: 11 

 

Část VI. 

Další údaje o škole  

Péče o integrované žáky: 

 

V  tomto školním roce byl evidován na naší škole jeden žák s integrací.Měl vypracovaný 

individuální vzdělávací plán a pracovala s ním paní ředitelka Bílová dle potřeby po 

vyučování.V hodinách s ním pracovaly všechny paní učitelky formou individuálního 

přístupu dle vypracovaného plánu. Se žáky s menšími specifickými vývojovými poruchami 

pracovali všichni učitelé v rámci vyučování formou individuálního přístupu dle doporučení 

pedagogicko-psychologických poraden v Brně a ve Znojmě a dále s těmito žáky pracovala 

paní učitelka Květoslava Bílová v kroužku v rámci udržitelnosti již zmiňovaného projektu 

,, Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“. 

 

Školní a mimoškolní akce, soutěže, olympiády včetně výsledků 

-----------------------------------------------------------------------------------------   

1.září  2016 – slavnostní zahájení nového školního roku 2016 - 2017 s přivítáním 5 nových 

prvňáčků. 

3.října – divadelní představení maňáskového divadla Horákových z Hodonína ,, Zvířátka 

ve škole“. 

7. října – beseda s policistou Policie ČR okrsku Moravský Krumlov o dopravní výchově, 

bezpečné cestě do školy, nebezpečí, která na nás číhají venku. 

13. října - ,, Drakiáda „ pořádaná školní družinou spojená se soutěží ,, O nejkrásnějšího 

draka“. 

14.října – hudební představení s písničkami a tanci ,, Rytmická show“. 

24. října – podzimní zájezdová vycházka do zámeckého parku v Moravském Krumlově na 

sběr podzimních přírodnin v rámci prvouky, přírodovědy a výtvarné výchovy 3. – 5. 

ročník. 

8. listopadu – společně s MŠ a rodiči  ,, Slavnosti světel“ spojené s průvodem světýlek 

obcí částí Jezeřany a nové zástavby naproti školního areálu a zakončené  táborákem. 
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9. listopadu – projektový den ,, Můj strom“ ve spolupráci s Obcí Jezeřany-Maršovice 

s projektovým vyučováním, sázením školní aleje jeřábem mukem a vyhodnocením 

výtvarné soutěže s názvem ,, Můj strom“, kterou vyhlásila Obec Jezeřany-Maršovice ve 

spolupráci se skupinou ČEZ. 

11. listopadu – divadelní představení s pásmem krátkých pohádek ,, Skřítek Pořádníček“ 

profesorky JAMU paní Inky Horákové. 

     16. listopadu – společná schůze Školské rady, rodičů a školy a následné  třídní schůzky. 

23. listopadu – se čtyřčlenné družstvo žáků 4. a 5. ročníku zúčastnilo soutěže na ZŠ 

v Loděnicích s názvem ,,Všeználek“ a obsadilo 2. místo. 

5. prosince – příchod Mikuláše a čerta, zdobení perníků. 

8. prosince –  společná ,,Vánoční dílna“ pro všechny žáky a rodiče ( výroba různých 

vánočních ozdob a předmětů v jednotlivých dílničkách. 

13. prosince – návštěva divadelního představení v divadle Radost v Brně na představení  ,, 

Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce“, prohlídka muzea loutek. 

    21. prosince – tradiční vánoční besídka pro rodiče a veřejnost s vystoupením všech žáků  

školy. 

22. prosince – školní besídka u vánočního stromku s rozdáváním dárečků a rozloučení  

     s rokem 2016. 

     12. ledna 2017 – hudební výchovný pořad pana Janečka ,, O kytaře a s kytarou“. 

27. ledna  – tradiční, již XXIV. reprezentační ples s předtančením žáků naší školy. 

29. ledna – dětský maškarní karneval s vystoupením všech žáků naší školy a s bohatým 

programem, soutěžemi a občerstvením. 

31. ledna – slavnostní společné shromáždění k ukončení 1. pololetí, zhodnocení prospěchu 

a chování, rozdání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2016 – 2017. 

6. – 10. února se naše škola zapojila do charitativní akce ,, Sněhuláci pro Afriku“, děti 

vyráběly sněhuláčky z alobalu a přispívalo se i peněžně na konto ,, Kola pro Afriku“. 

15. února – preventivní program ve škole ,, Co dělat v krizových situacích“. 

22.února  - zahájení výuky plavání na plaveckém bazénu v Hustopečích. 

8. března – divadelní představení maňáskového divadla Hvězdička Horákových 

z Hodonína ,, Noční víla“. 

23. března –  ,, Kadeřnická soutěž“ pořádaná  školní družinou pro všechny děti. 

5. dubna – preventivní program týmu centra prevence ,, Podané ruce“ s názvem                 

,, JÁ + TY + MY“ s tématem vztahů ve třídách, ve škole i mimo školu. 

6. dubna - ,, Velikonoční dílna“ – akce pro děti, rodiče i veřejnost, tradiční vyrábění 

velikonočních dekorací, malování vajíček apod. 

3. - 12. dubna  -  tradiční velikonoční turnaj ve vybíjené, přehazované, florbalu a stolním 

tenisu. 

19.dubna – cvičný požární poplach. 

20. dubna – zápis do prvního ročníku naší školy s pohádkou ,, O krtečkovi“. 

     25.dubna – naučně výchovný preventivní program ,, Jak zvládat vztek“ s paní Hádkovou. 

26. dubna – třídní schůzky jednotlivých ročníků. 

28. dubna – velký slet čarodějů a čarodějnic v areálu školy a školky s plněním zábavných i 

naučných úkolů a závěrečným táborákem a opékáním buřtů. 

12. května – Projektový den ,, Dopravní výchova „ s mobilním dopravním hřištěm s jízkou 

na kolech, koloběžkách i autíčkách. 

14. května – vítání malých občánků obce do života společně s OÚ. 
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23. května –  divadelní představení v Moravském Krumlově ,,Zvířátka a loupežníci“. 

30. května - – ,, velká soutěž ,, KULIČKIÁDA“ pořádaná školní družinou na hřišti. 

31. května – den dětí –  westernové vystoupení s ukázkami práce s lasem a bičem. 

2.června – účast na ,, Jahodovém poháru“ v Olbramovicích v kopané a ve vybíjené. 

Chlapci obsadili 2. místo v kopané, dívky 6. místo ve vybíjené. 

    4. června – odpoledne ke svátku dětí ,, Indiánskou stezkou“ s plněním úkolů na   

     stanovištích zakončené táborákem s opékáním buřtů. 

7.června – návštěva Městské knihovny v Moravském Krumlově žáků 1. a 2. ročníku 

v rámci projektu ,, Pasování prvňáčků“ a ,, Škola naruby“ s výchovným programem            

,, Přátelství“. 

12. června – slavnostní obřad ,, Pasování prvňáčků na malé čtenáře“, které bylo 

uskutečněno pracovníky městské knihovny v Moravském Krumlově u nás ve škole. 

Současně byl vyhodnocen projekt ,, Škola naruby“, ve kterém byl vyhodnocen nejlepší 

čtenář z 2.ročníku. 

13. června – společný školní výlet do Moravského krasu do westernového městečka 

Šiklův mlýn a na strašidelný hrad Draxmoor. 

19. června – společně s Mysliveckým sdružením Sobotka Jezeřany – Maršovice 

uspořádání soutěžně zábavného odpoledne s tematikou ochrany životního prostředí a 

ochrany přírody na kopci Sobotka za vesnicí. 

20.června – 3.,4., a 5. ročník návštěva hvězdárny a  planetária v Brně.       

27. června – olympiáda malotřídních škol v Dolních Dubňanech, druhé místo v celkovém 

umístění škol. 

30. června – slavnostní společné ukončení školního roku 2016 – 2017, zhodnocení 

prospěchu a chování za 2. pololetí, vyhodnocení soutěže ve sběru bylin, čtenářské soutěže 

mezi ročníky, družinového celoročního projektu a rozloučení se s žáky 5. ročníku. 
 

 

Kroužky při ZŠ : 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Sportovní 1 19 

Taneční 1 7 

 

 

Část VII. 

Poradenské služby v základní škole 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní metodik prevence            1 Vychovatelka ŠD  SPŠ  
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b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 

školní metodik 

prevence 

               1  

                                                            

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

veďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků : 

 

školní metodik prevence: 

DV ŠMP je uvedeno ve společné tabulce vzdělávání pracovníků. 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: - 0 

 

3. Individuální integrace 

Typ postižení  Vývojové 

poruchy učení 

Ročník        3. Počet žáků  1 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 byl na naší škole jeden integrovaný žák. 

 

 

4. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

  

     Ve školním roce 2016 - 2017 jsme řešili incident, který se odehrál mimo školu, protože na 

něj upozornili žáci. Jednalo se o výhružku spolužákovi. Rodiče vyhrožujícího žáka byli 

pozváni do školy a o tomto incidentu informováni.  

 

 

Část VIII. 

Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu  

 2016– 2017 

 

Zapojení  do Komplexního programu primární prevence (KPPP): 
 

 

 

  Preventivní programy:  

 

 

Datum 

třída 

(ročník

) 

počet 

účastník

ů 

 

Název programu 

 

Realizátor 

7.října 
2016  

  MŠ     24 Dopravní program pro mateřské školy Městská 

policie 

Moravský 

Krumlov 

7.října 
2016  

 

ZŠ 

24 Preventivní program Městské policie Městská 

policie 

Moravský 



Krumlov 

20.října 

2016 

ZŠ 24 Dopravní výchova pro MŠ DDM 

Moravský 

Krumlov 

24.ledna 

2017 

MŠ 16 Preventivní program pro MŠ (Já nechci 
mít bebíčko)  

DDM 

Moravský 

Krumlov 

15.února 

2017 

ZŠ 22 Preventivní program pro ZŠ (Co dělat-
krizové situace) 

DDM 

Moravský 

Krumlov 

5.dubna 

2017 

ZŠ 24 Já+Ty=My (vztahy ve třídě)  Nadace 

,,Podané ruce“ 

12.května 

2017 

MŠ 

ZŠ 

22 

27 

Dopravní hřiště EU-Dopravní výchova  Dopravní hřiště 

EU 

 

 

Další preventivní programy a organizace, které  se na nich podílely:  

 

 

 

Datum 

třída 

(ročník) 

počet 

účastní

ků 

 

Název programu 

 

Realizátor 

13.října 

2016 

ZŠ     23 Drakiáda ŠD,ZŠ,ŠMP 

8.listopadu

2016 

MŠ 

ZŠ 

    50 Slavnost světel ŠD, MŠ, ZŠ 

8.prosince 

2016 

ZŠ     23 Vánoční dílna ŠD,ŠMP, ZŠ 

21.prosinc

e 2016 

ZŠ     23 Vánoční besídka ZŠ 

29.ledna 

2017 

Všechny 

děti 

    90 Karneval ŠR,ZŠ,MŠ 

 

 

 9.února 

2017 

ZŠ 16 ,, Sněhuláci pro Afriku“ ŠD 

6.dubna 
2017.  

ZŠ 21 Velikonoční dílna ŠD,ŠMP, ZŠ 

3.-
12.dubna 

2017.  

ZŠ 23 Velikonoční turnaj ve vybíjené, 

přehazované, florbalu a stolním tenisu 

ZŠ, ŠD 

23.března 
2017.  

ZŠ 10 Kadeřnická soutěž ŠD,ŠMP 

30.května.

2017 

ZŠ 21 Kuličkiáda ŠD,ŠMP, ZK 

2.června 

2017 

Všechny 

děti 

80 Dětský den-Indiánskou stezkou ŠR,ZŠ,MŠ 

18.června 

2017 

Všechny 

děti 

65 Myslivecký den na Sobotce MS Sobotka, 

ZŠ 
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Proškolení pedagogů v tématech,  jež se vztahují k prevenci soc. pat. jevů:  

 

Typ (téma) vzdělávání Organizátor 

Délka trvání 

(počet 

hodin) 

Počet proškolených pracovníků 

metodik 
prevence 

výchovný 
poradce 

ostatní 

Národní vzdělávací osnovy (na 

pedagogických fakultách) 
     

K problematice drog      

K problematice šikany      

Zdravý životní styl (Janíkovi)      

Sociální klima školní třídy      

Komunikace      

Školní metodik prevence na 

škole 
     

 
 

 

Co se na naší škole v prevenci daří? 
Dařily se nám příležitostné akce a tradiční akce pro děti a jejich rodiče. Dětem i rodičům se tyto akce líbí a 

každý rok se na ně těší. Navíc těmito akcemi podporujeme spolupráci rodičů se školou a podporujeme 

smysluplné trávení volného času dětí i s jejich rodiči.  

  

Co se nám neosvědčilo, nepodařilo?  
Chtěli bychom, aby se zlepšila kázeň dětí a ohleduplnost jeden vůči druhému. Čím dál více se setkáváme s 

tím, že děti neberou ohled jeden na druhého, sobecky si prosazují svůj záměr a jednají agresivně . 

 

Jak dosavadní ,,výsledky“ ovlivní plán prevence na příští školní rok ? Na co se chceme 

především zaměřit ? 
Budeme pokračovat v tradičních  akcích pro děti a rodiče a chceme se opět zapojit  do 

komplexního programu primární prevence. 

 

Kdo všechno spolupracuje na tvorbě Minimálního preventivního programu školy ? 
Celý kolektiv pedagogů ZŠ i MŠ. 

 
                                                             
 

 

                                                             

Část IX. 

Součásti školy 

1.Školní družina 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 

1 20 

Fyz. 1 /  0,75 od 

března 2017 1/ 0,69 
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Z činnosti školní družiny : Činnost školní družiny je vypsána spolu se školními a 

mimoškolními akcemi celé školy. 

 

2.Mateřská škola 

Školní rok v MŠ byl po prázdninách zahájen 1.9.2016 s celkovým počtem zapsaných dětí 24. 

Během roku se stav měnil následovně: listopad 25 dětí, leden 27 dětí, únor 29 dětí, březen 31 

a květen 32 dětí. Od 20.2.2017 byla po dosažení maximálního možného počtu přijatých dětí v 

jedné třídě ( tj. 28 dětí) otevřena druhá třída a děti se v 8 hodin dělily do dvou  tříd na mladší a 

starší. 

a) Věkové složení dětí 

 Počet dětí 

3 letí ( nar.1.9. 2013 - 31.8.2014)    8 

4 letí (nar. 1.9.2012 - 31.8.2013)    7 

5 letí (nar. 1.9.2011 - 31.8.2012)    6 

Starší (nar. 31.8.2011 a dříve)    11 

 

b) Průměrná docházka za celý školní rok byla 79%. 

c) Do MŠ nedocházelo žádné dítě s odkladem školní docházky. 

d) Péče o děti s individuálními potřebami vzdělávání 

Počet dětí    Druh postižení   

0  --- 

 

e) Zdravotní stav dětí byl docela dobrý , děti onemocněly běžnými nemocemi a     

    nachlazením hlavně v zimních měsících  (leden, únor). Na konci školního roku  

    prodělala většina dětí plané neštovice (z celkového počtu 32 je mělo 23 dětí). 

    

f) Výchova a vzdělávání v MŠ 

●   v tomto školním roce se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu  

     předškolního vzdělávání  „Neznám minulost ani budoucnost, ale užívám si   

     PŘÍTOMNOST“ , který má platnost do 31.8 2018 

●   třídní vzdělávací program byl zpracován podle ŠVP do 16 témat motivovaných 

      klasickými pohádkami    
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●   předškolní vzdělávání probíhalo nejprve v jedné třídě (smíšený kolektiv dětí   

      od 3 do 6 let) pod vedením 2 pedagogických pracovnic, od února 2017 ve  

      dvou třídách rozdělených podle věku na starší (5-6 let) a mladší děti, kdy na  

      výpomoc na pobyt venku docházela paní vychovatelka školní družiny 

●   za docházku do MŠ rodiče platili školkovné v pěti splátkách, splatnost vždy  

     do konce daného měsíce (října, prosince, února, dubna a června) 

●   splátka za jeden měsíc činila 210,- Kč, pokud dítě nedocházelo do MŠ ani  

      jeden den v měsíci splátka byla poloviční a to 105,- Kč 

●   zákonní zástupci dítěte v posledním ročníku MŠ úplatu za vzdělávání  

     neplatily  

 

g) Kroužky  - pro předškoláky 

 hra na flétnu    

 předškolácký kurz 

           Po rozdělení tříd byly tyto aktivity z časových důvodů zrušeny. 

                   - pro ostatní děti 

 logopedická péče 

 předplavecký kurz       

h) Akce s rodiči 

 Drakiáda 

 podzimní dílna – výroba strašáků z dýní a přírodnin 

 jarní dílna – tvorba z papírových tácků 

 Slavnost světel – lampionový průvod po vesnici, soutěže a táborák na  

          zahradě MŠ 

 Vánoční besídka 

 Besídka ke Dni matek 

 Rozloučení s předškoláky – pasování, věcný dar 

i) Akce pro děti – spolupráce se ZŠ 

 loutková představení v ZŠ 

 výukové programy „ Bezpečně do školky“ , „ Já nechci mít bebíčko“ 

 Slavnost světel s lampiónovým průvodem a soutěžemi 

 setkání s Mikulášem, Andělem a čerty 

 nadělování dárků pod stromeček 

 div. představení v divadle Radost v Brně: Jak pejsek s kočičkou chystali  

          vánoce 
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 Karneval v KD –taneční vystoupení dětí 



 hudební představení v ZŠ 

 pro předškolní děti náslechové hodiny v češtině a matematice 

          (ukázka práce s dětmi 1. třídy) 

 vycházka do Agropodniku- sledování mláďat 

 výlet a exkurze v Rybníkářství Pohořelice 

 „Čarodějnické dopoledne“ soutěžení v kostýmech, táborák 

 dopravní výchova 

 divadelní představení v Mor. Krumlově „Zvířátka a loupežníci“ 

 čarodějnické dopoledne v MŠ s táborákem a soutěžemi 

 MDD – „Westernová show“ : vystoupení kovboje-práskání bičem, lasem 

                                                 modelace balónků 

                                                 soutěže pro děti 

 exkurze na „kozí a husí farmě“ 

 soutěže a šipkovaná 

 dopolední výlet na kopec Sobotka 

 pro předškoláky – „1.školní hodina“ 

 

j) Spolupráce s jinými MŠ 

     ▪   společná divadelní představení v Mor. Krumlově i v MŠ 

     ▪   návštěva MŠ a ZŠ Loděnice – soutěže 

k) Nabídky pro rodiče 

     ▪   podzimní (vánoční), jarní (velikonoční) a závěrečné fotografování 

 

l) Úpravy MŠ 

   (veškeré práce probíhaly v době letních prázdnin) 

   ▪  oprava střechy  

   ▪  izolace budovy 

   ▪  oprava chodníků ( původní dlažba nahrazena zámkovou) 

   ▪  rekonstrukce jídelny ( odstranění dělící stěny, nové linoleum, výmalba,  

      vybavení novým jídelním nábytkem) 

   ▪  pořízení plechových skříní do kanceláře,třídy a kanceláře kuchyně 

   ▪  rekonstrukce hrubé přípravny zeleniny (nová elektroinstalace, voda, obklady,  

       dlažba) 

 

 

   Školní rok byl ukončen ve pátek 30.6.2017. Provoz MŠ byl o letních prázdninách uzavřen. 
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3. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

  děti  a 

žáci   

zaměstnanci školy a 

důchodci 

ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  1 47 8 3 

922  ŠJ – vývařovna     

923  ŠJ – výdejna     

Náhradní stravování     

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů  

 

Počet pracovníků školního stravování 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 2 

 

Celkem uvařeno  10 045 obědů , z toho 440  pro cizí strávníky. 

 

 

4.Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

     Na naší škole není založena odborová organizace. Škola spolupracovala především s 

Obecním úřadem Jezeřany – Maršovice v oblasti kulturní, učitelé a žáci se podílí na 

programech pořádaných pro veřejnost. Dále škola spolupracovala s místními podnikatelskými  

firmami a subjekty v oblasti exkurzí na jejich pracoviště a dalšími zájmovými organizacemi v 

obci při pořádání mimoškolních akcí, besed a soutěží. 

 

 

Část X. 

Zhodnocení a závěr 

        Provoz Základní školy a Mateřské školy, Jezeřany – Maršovice, okres Znojmo, 

příspěvkové organizace byl financován zřizovatelem Obcí Jezeřany – Maršovice.  Během 

letních prázdnin probíhala na budově MŠ celková rekonstrukce střechy s odvodněním , 

odizolováním a opravou chodníků kolem celé budovy MŠ. Uvnitř MŠ byla provedena 

rekonstrukce chodby s jídelnou. Byla odstraněna dřevěná stěna, zarovnána podlaha a 

položeno nové PVC. Také byly zakoupeny nové stolky a židle ve třech výškových variantách. 

V prostorách školní kuchyně byla celkově zrekonstruována hrubá přípravna zeleniny včetně 

zakoupení škrabky na brambory, opravena elektroinstalace. Všechny zrekonstruované 

prostory byly také nově natřeny a vymalovány. 

   V budově ZŠ byla nově zrekonstruována šatna dívek včetně podlahy a malování  a 

zakoupeno nové vybavení šatním nábytkem. Nově byly natřeny druhé vstupní dveře a byl 

opět proveden  nový nátěr chodby protiskluzovým lakem. Ve třídách byla provedena oprava 

elektroinstalace pro potřeby školní PC sítě. 

      Škola vyučovala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, vypracovaného na základě rámcového vzdělávacího programu v tomto školním 

roce již druhým rokem s Dodatkem č. 1 ke ŠVP pod číslem jednacím 25/2013/Bí. I nadále  
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paní učitelky používaly ve výuce moderní pomůcky, které škola obdržela v rámci projektu ,, 

Oranžová učebna“ a v projektu ,, EU – Peníze školám“a v  rámci projektu ,, Efektivní 

spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků“. 

     Ve školní družině se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu Školní družiny. 

Dařilo se nám i nadále spolupracovat se Školskou radou při ZŠ a MŠ v Jezeřanech – 

Maršovicích, se školami v Loděnicích, ve Vedrovicích, v Dolních Dubňanech, se Střediskem 

volného času  v Miroslavi.  Vítali jsme i pomoc ostatních subjektů a organizací i soukromých 

v obci. Všechny společné akce jsou uvedeny ve výčtu akcí a mnohokrát za tuto spolupráci 

děkujeme. 

      Práce školy se řídila vypracovaným plánem práce. Velká většina plánovaných akcí se 

podařila uskutečnit dle plánu. Pokud se naplánované akce neuskutečnily v daném termínu, 

byly přesunuty nebo byly nahrazeny jinými, aktuálně nabízenými. 

      Ve škole nebyl zaznamenán žádný úraz žáků ani zaměstnanců. 

    Těšili jsme se z úspěchů našich žáků ve sportovních a vědomostních soutěžích, které jsou 

uvedeny v činnosti školy. Soutěží mimo blízké okolí se naši žáci neúčastní z důvodu dopravní 

obslužnosti a také problematiky suplování za doprovázející učitele. Snažíme se alespoň 

pořádat soutěže v rámci školy nebo se účastnit soutěží pořádaných ve školách v naší blízkosti. 

 Všichni žáci prospěli, u žádného žáka nebyl snížen stupeň z chování. 

     Nezbytnou podmínkou pro dobrý chod mateřské i základní školy bylo vytváření 

vzájemných vztahů mezi dětmi, žáky a učiteli, přátelská a kolegiální atmosféra mezi 

pracovníky školy a dobrá spolupráce mezi školou, rodinou, obcí  i ostatními subjekty na 

vesnici i mimo ni.  

     Občané naší vesnice byli pravidelně informováni v obecním zpravodaji a na webových 

stránkách obce o činnosti základní i mateřské školy a mohli se podívat i na fotografie z 

pořádaných akcí. Od konce tohoto školního roku také škola zprovoznila své vlastní webové 

stránky, takže všechny informace o dění ve školce i škole budou již k nahlédnutí na těchto 

stránkách : www.zsjezerany.cz. 

 

Tuto výroční zprávu školy za školní rok 2016 – 2017  vypracovala ředitelka školy Mgr. 

Květoslava Bílová, předložila ji ke schválení pedagogické radě, která ji schválila na 

provozní a pedagogické radě dne 29. 8. 2017. Tato zpráva byla předložena ke schválení  

Školské radě, 1x ponechána Školské radě při ZŠ a MŠ v Jezeřanech – Maršovicích, 1 x  

předána zřizovateli Obci Jezeřany – Maršovice a 1 výtisk bude  uložen na ZŠ a MŠ v 

Jezeřanech – Maršovicích. 

 

 

 

 

 

 

  ------------------------------------------                        --------------------------------------------- 

   Ing. David Tesař                                                    Mgr. Květoslava Bílová 

   předseda školské rady                                           ředitelka školy 

 

 


