Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,
příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti školy
za školní rok 2020/2021

Č.j.
Spisový a skartační znak
Zprávu zpracoval

Mgr. Jitka Brhlová

Na pedagogické radě projednáno dne

1. září 2021

Školská rada schválila dne

6. září 2021

Seznam příloh

Klasifikace – statistika podle tříd za celou
školu – I. pololetí 2020/2021
Klasifikace – statistika podle tříd za celou
školu – II. pololetí 2020/2021
Přidělení předmětů 2020/2021

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 je zpracována na základě
ustanovení
§ 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a
výročních zpráv, v platném znění novely č. 195/2012 Sb.

A)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:

Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,
příspěvková organizace

Sídlo:

Šardice 521, 69613

Telefon:

518 624 553

e-mail:

info@zssardice.cz

web:

www.zssardice.cz

právní forma:

příspěvková organizace

REDIZO:

600 116 042

IČO:

70995346

zřizovatel:

Obec Šardice
Šardice 601, 696 13

ředitelka:

Mgr. Jitka Brhlová

součásti školy:

školní družina
školní klub.

Statistické údaje ve školním roce 2020/2021:
Přehled žáků k 30. 9. 2020
Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

1. stupeň

5

5

74

Průměrný počet
žáků na třídu
14,80

2. stupeň

4

4

62

15,50

Celkem

9

9

136

15,11

Charakteristika školy:
Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace je úplná
vesnická škola, která zabezpečuje povinnou školní docházku pro děti z obce Šardice. Má
po jedné třídě v prvním až devátém ročníku.
Školní budova má dvě části. Starší část budovy je původní škola s tělocvičnou postavená
v roce 1928. Druhá, novější část, je přístavba z konce osmdesátých let, zde se nachází
školní kuchyně s jídelnou, v prvním patře čtyři učebny a školní klub. Postupně jsou obě
části modernizovány a přizpůsobovány současným standardům a potřebám vzdělávání.

Výuka:
Průběh distanční a prezenční výuky
-

začala od 24.10.
12.10 začala rotační výuka 2. st
2.11 celá škola DV
18.11. - návrat 1. a 2. třídy, ostatní distančně
30.11. - 1. stupen a 9. tř. prezenčně, 6.-8. rotačně
od 4. 1. 1. A 2. tř. prezenčně, ostatní DV
od 1. 3. celá škola DV
od 12. 4. 1. st. rotačně, ostatní DV
od 17. 5. celý 1. st. prezenčně, 2. st rotačně
od 24. 5. celá škola prezenčně

V tomto školním roce jsme se běžně a tradičně prezenčně učili 7 týdnů na podzim a 5
týdnů na jaře. V ostatní týdny byla povinná distanční výuka.
Na distanční výuku jsme se včas a dobře připravili. A že to není jen naše subjektivní
hodnocení, ale vyplývá i z materiálu ČŠI, kde jsme splňovali všechna doporučení.
 Byly zakoupeny notebooky pro vyučující, tablety pro žáky, grafické tablety,
sluchátka z financí MŠMT
 Pečlivě byly připraveny rozvrhy na distanční výuku
 Každý žák měl zřízenou adresu na googlu – class room, orientoval se na naší
žákovské knížce, kde byly zadávány úkoly
 Od září jsme si procvičovali distanční výuku
 Došlo k proškolení všech vyučujících
 Zmapovali jsme si dostupnost internetu v domácnostech
 Bylo domluveno vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 Byl domluven způsob předávání výukových materiálů
Vyučující po náročných školeních využívali počítačovou techniku, různá virtuální
prostředí, internetové výukové portály. Žákům bylo zapůjčeno asi 20 tabletů. Příprava
na hodinu zabrala pro vyučující spoustu času, samotná výuka byla velmi náročná pro
všechny. Již od září jsme zavedli v rámci jednoho předmětu výuku na počítačích pro žáky
od 2. třídy. Žáci se tak díky nově zavedeným hodinám výpočetní techniky daleko lépe
orientovali a spolupracovali. Mladším žákům byly předávány také dokumenty ve
vestibulu u jídelny. Velké poděkování od nás pedagogů patří rodičům, kteří pomáhali
zvláště zpočátku hlavně u mladších žáků. Rodiče byli mnohem více než kdykoli předtím
vtaženi do vzdělávání svých dětí a školství se dostalo do popředí zájmu velké části
společnosti.
Online výuka probíhala podle doporučení MŠMT většinou 3 hodiny denně u mladších
žáků a 4 hodiny denně u starších. Došlo rovněž k dělení tříd pro lepší komunikaci
a kontrolu. Probíhaly rovněž individuální online hodiny a schůzky podle potřeb žáků

i rodičů. Probíhala distanční výuka náboženství. Distanční výuka družiny byla nabídnuta,
ale nebyl zájem.
Distanční výuka není a nebyla pouze online výuka, ale i vypracovávání samostatných
úkolů, které byly žákům dávány individuálně v prostorách vestibulu školy.
Doba ukázala, že problém při DV není jen v množství získaných znalostí, jejich
předávání a přijímání, ale také budování charakterních vlastností a výchovy dětí svými
rodiči. Byla dodržována všechna nařízená i doporučená hygienická nařízení.

Investice ve školním roce 2020/2021





















Malířské a natěračské práce
Nový školní web
Počítače, tablety, notebooky – z financí MŠMT
Podlahová krytina v některých třídách 1. stupně a kabinetu ČJ
Vybavení 2. oddělení družiny sedáky
Elektronické zabezpečení školy
Instalace interaktivní tabule do dvou tříd na 2. stupni
Rekonstrukce PC a jazykové učebny
Nábytek do školní družiny – stoly, židličky
Židle ke katedře pro pedagogy
Zřízení izolační místnosti
Nová informační vývěska u školy
3D tiskárna
Úprava prostor pro kola žáků
Úprava vstupu do budovy
Příprava nového relaxačního prostoru na školní zahradě
Renovace jezírka ve školní zahradě
Modernizace umývacího koutku v učebně Vv
Oplocení hřiště
Bezdotykové ručníky do tříd

Školská rada:
Byla zřízena k 1. říjnu 2005, je šestičlenná, ve školním roce 2020/21 byla složená
z těchto členů:
předseda:
Mgr. Jiří Novotný (za školu)
místopředsedové:
MUDr. Jaromír Břeň (za rodiče)
Dana Slámová (za rodiče)
Antonín Veselka (za obec)
další členové:
Mgr. Lenka Moravčíková (za školu)
Zdeněk Benešovský (za zřizovatele)

B)

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A UČEBNÍCH PROGRAMŮ

Obor vzdělávání a vzdělávací programy základní školy ve šk. r. 2020/2021:
Vzdělávací obor: 79-01-C/01 Základní škola
Název vzdělávacího programu

ročník

Školní vzdělávací program
Základní školy T. G. Masaryka Šardice,
úprava 1.3, dokument platný od 1. 9. 2017

1. - 9.

Školní družina
ŠD
celkem
1. oddělení
2. oddělení

počet
oddělení
2
1
1

počet dětí
ve ŠD

vychovatelky ŠD
Andrea Zahrádková
Marcela Palmeová

Školní družina
Školní družina pracovala ve školním roce 2020/2021 podle Školního vzdělávacího
programu pro ŠD. Cíle školní družiny jsou v souladu s dlouhodobými cíli vzdělávání
a výchovy dítěte a jsou vyjádřeny klíčovými kompetencemi – souhrnem vědomostí,
dovedností, schopností a postojů, které děti získávají během celého školního roku:







kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
kompetence občanské
kompetence k trávení volného času

Úspěšné akce školní družiny ve školním roce 2020/2021:







1. oddělení
Vánoční tvoření
Vánoční besídka
Den Země
Dárek pro maminku
Den dětí








2. oddělení
Projektový den - Den stromů
Pečení perníkových chaloupek
Vánoční besídka
Dárek pro maminku
Den dětí na školní zahradě

Žákovský parlament
I v tomto obtížném roce pracoval Žákovský parlament pod vedením Mgr. Evy
Lysoňkové. V samosprávě je 15 žáků. Mezi nejúspěšnější akce patřil školní turnaj ve
stolním tenise.

Zájmové kroužky ve škole

Pro žáky 1. stupně

Ekoškola

Vedoucí kroužku
Mgr. Blanka Uhljarová,
Mgr. Josef Doxanský
Mgr. Lenka Moravčíková

Folklorní kroužek

Mgr. Lenka Cápková

Mažoretky

Veronika Válková

Keramický kroužek

Andrea Zahrádková

Výtvarný kroužek
Ruština

Marcela Palmeová
Erika Maradová

Robotika

Bc. Jan Mokrý

Florbal

Vítězslav Tóth

Pro žáky 2. stupně
Ruština

Vedoucí kroužku
Erika Maradová

Folklorní kroužek

Mgr. Lenka Cápková

Robotika

Bc. Jan Mokrý
Veronika Válková

Šachový kroužek

Mažoretky
Ekoškola
Šachový kroužek
Florbal

Mgr. Lenka Moravčíková
Mgr. Blanka Uhljarová,
Mgr. Josef Doxanský
Vítězslav Tóth

Náboženství:

Třída

Počet žáků

Třída

Počet žáků

I.

8

V.

2

II.

2

VI.

0

III.

5

VII.

0

IV.

5

celkem

12

Plavecká výuka pro žáky II. a III. třídy v tomto školním roce z důvodů mimořádných
opatření neproběhla.
Lyžařský a snowboardový výcvik v tomto školním roce z důvodů mimořádných
opatření neproběhl.

.

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOL
Pedagogičtí pracovníci:
Jméno a příjmení

pozice

1.

Brhlová Jitka, Mgr.

ředitelka školy

2.

Cápková Lenka, Mgr.

třídní učitelka II. třídy

3.

Hasalová Lenka

asistentka pedagoga

4.

Havlíčková Zuzana, Mgr.

třídní učitel VII. třídy

5.

Horáková Hana, Mgr.

učitelka bez třídnictví, asistentka pedagoga

6.

Kneipová Františka, Mgr.

učitelka bez třídnictví

7.

Kopecká Zuzana, Mgr.

třídní učitelka VIII. třídy

8.

Lysoňková Eva, Mgr.

třídní učitelka IV. třídy

9.

Maradová Erika

třídní učitelka VI. třídy

10.

Mokrá Jarmila, Mgr.

třídní učitelka III. třídy

11.

Mokrý Jan, Bc

učitel bez třídnictví

12.

Moravčíková Lenka, Mgr.

třídní učitelka I. třídy

13.

Jiří Novotný, Mgr.

učitel bez třídnictví

14.

Marcela Palmeová

vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga

15.

Věra Řičicová

asistentka pedagoga

16.

Kristýna Sadílková

třídní učitelka V. třídy

Blanka Uhljarová, Mgr.

třídní učitelka IX. třídy, zástupce ředitele

Andrea Zahrádková

vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga

17.
18.

Poradenské služby:
Funkce

Fyzický
počet

Výchovný poradce
Mgr. Blanka
Uhljarová

1

Mokrá Jarmila, Mgr.

1

Kvalifikace, specializace
dvousemestrální studium
výchovného poradenství, UP
Olomouc
nástavbové studium péče o žáky s
SPU
Program celoživotního
vzdělávání
Speciální pedagogika

Dosažené
vzdělání
Vysokoškolské,
PF MU Brno
Vysokoškolské,
PF MU Brno

Nepedagogičtí pracovníci:

1.

Jméno a příjmení
Zdeňka Hasalová

pozice
hospodářka školy

2.

Jaroslav Sácký

školník

3.

Jana Kramlová

uklízečka

5.

Jana Padalíková

uklízečka

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Rozhodnutí ředitele
o pokračování v základním vzdělávání
o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
o odkladu povinné školní docházky
o dodatečném odložení povinné školní
docházky
o přestupu z jiné základní školy

0
21
9

Počet
odvolání
0
0
0

0

0

0

0

Počet

E.) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Klasifikace a hodnocení chování žáků k 30. 6. 2021:
Ročník
1.

Počet
Prospělo
žáků s vyznamenáním
18
18

Prospělo

Neprospělo

Opakují

0

0

0

2.

12

11

1

0

0

3.

11

10

1

0

0

4.

14

10

4

0

0

5.

19

15

4

0

0

Celkem za I. stupeň

74

64

10

0

0

tj. %

86

14

0%

0%

Prospělo

Neprospělo

Opakují

6

0

0

Ročník
6.

Počet
Prospělo
žáků s vyznamenáním
16
10

7.

16

6

10

0

0

8.

17

11

6

0

0

9.

13

6

7

0

0

Celkem za II. stupeň

62

33

29

0

0

tj. %

53

47

0%

0%

136

97

39

0

0

tj. %

71

29

0%

0%

Celkem za školu

Snížený stupeň z chování k 30. 6. 2021:
Stupeň chování

Počet

% z počtu všech žáků školy

1.

136

100 %

2.

0

0%

3.

0

0%

Údaje o přijímacím řízení na střední školu k 30. 6. 2021:
Školy
Počty přijatých žáků

4 leté
3

Gymnázia
6 leté
0

8 leté
0

SŠ
s mat.
8

SOU

Celkem

5

16

Počet absolventů ZŠ k 30. 6. 2021:
Ročník

Počet žáků

5.

3

9.

13

Celkem

16

F) HODNOCENÍ ROČNÍCH PLÁNŮ
Hodnocení ročního plánu prevence:
V oblasti prevence sociálně patologických jevů bylo na letošní školní rok naplánováno
několik projektů a akcí. Bohužel, vzhledem k nařízeným protiepidemickým opatřením
nebylo možné žádné z těchto akcí uskutečnit. Až po rozvolnění epidemiologických
opatření v měsíci červnu jsme mohli alespoň pro žáky šestého a sedmého ročníku zajistit
uspořádání preventivního stmelovacího programu "Mise: Tajemný ostrov", zaměřeného
na znovunastartování třídních kolektivů. Program zajišťuje společnost Etické dílny.
Ukazuje se, že dlouhotrvající distanční výuka se promítla nejen na psychice dětí, rodičů i
učitelů, ale i na školním prospěchu žáků.
Tím, že jsou děti připoutány k obrazovkám počítačů a tabletů, nejvíce trpí sociální
inteligence a celková socializace. Právě na socializaci kolektivů se budeme zaměřovat
v příštím školním roce.
Hodnocení ročního plánu ŠPP
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou
o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení
č. 72/2005 Sb. pedagogicko- psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tým
ŠPP tvořili ve školním roce 2020 – 2021 výchovný poradce, metodik prevence a dva
učitelé žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Koordinátor ŠPP a učitelka žáků se SVP
Mgr. Jarmila Mokrá
Výchovný poradce
Mgr. Blanka Uhljarová,
Metodik prevence
Mgr. Lenka Cápková,
Učitelka žáků se SVP
Erika Maradová.
Členové týmu ŠPP neměli pevně stanovené konzultační hodiny. Všechna setkání

a jednání byla domlouvána dle potřeby telefonicky, mailem nebo osobně. Na jednotlivé
schůzky byli pozvání všichni, kterých se jednání týkalo – třídní učitel, asistent pedagoga,
vedení školy, žák a zákonný zástupce. Celý školní rok byl ovlivněn vývojem covidové
epidemie, která sebou přinesla různé formy vyučování – prezenční, distanční, rotační.
Nejvíce problémů jsme řešili u starších žáků, kteří neplnili domácí úkoly, měli velké
množství zameškaných hodin a neúčast na online výuce. Po návratu do školy jsme
projednávali pozdní příchody žáků, skryté záškoláctví a byla udělena ředitelská důtka za
kouření ve škole. Ve druhé třídě jsme řešili opakované stížnosti na chování žáků, kteří
narušují proces vzdělávání svým nevhodným chováním i u ostatních spolužáků. Hodně
času jsme věnovali žádosti o doporučení našeho žáka do speciální školy v Kyjově. Velký
důraz klademe na spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci. Pokud
daný problém potřebuje speciální odbornou péči, využíváme poradenských služeb –
PPP, SPC. Cílem všech zaměstnanců školy je spokojený žák i jeho zákonný zástupce. Ze
všech jednání jsou zápisy uložené ve školní dokumentaci.

Hodnocení ročního plánu EVVO
EVVO se na naší škole vyskytuje ve všech předmětech všech ročníků, nejvíce však
v přírodopisu, v oblastech učiva člověk a svět, v zeměpisu, chemii a občanské nauce.
Výuku doplňují vyučující vycházkami do přírody, poznáváním přírodnin, péčí o školní
zahradu, sběrem papíru, baterií a drobného elektra, výukovými programy, besedami,
soutěžemi, projektovými dny, zájmovými kroužky, výlety a exkurzemi. I mnohé aktivity
školní družiny jsou zaměřené na vnímání přírody, probouzení zájmu o ni a její ochranu.
V běžném školním roce pracuje i kroužek Ekotýmu, jehož činnost nebyla letos
umožněna. Ve školním roce 2020/2021 jsme měli naplánováno spoustu akcí a bohužel
téměř žádná z nich nemohla být realizována z důvodu omezení výuky.
Nadále spolupracujeme v projektu Ekoškol, kde jsme se chtěli ucházet o Bronzovou
cestu, jsme zapojeni do sítě škol rozvíjejících ekologickou výchovu M.R.K.E.V, plníme
úkoly v programu Recyklohraní. Nadále pokračujeme ve třídění odpadů v každé třídě při
běžném provozu školy. V hodinách tvořivých a estetických činností využíváme odpadový
materiál a přírodniny, ze kterých děti vyrábějí velmi pěkné práce. V hodinách
pracovního vyučování žáci celoročně pečují o úpravu areálu školy a výukové zahrady.
Celodenní a projektové akce naplánované na tento školní rok – výukový program
Recyklace hrou, návštěva Lipky Brno, projekt Ukliďme Česko, do lesa s lesníkem, projekt
udržitelnosti vody v krajině, Den Země, Zahradní slavnost aj. musíme přesunout do
dalšího školního roku. Snad bude pro pořádání těchto akcí příznivější.

Vyhodnocení cílů z ICT plánu pro školní rok 2020/2021
 Obměna notebooků zakoupených z EU peněz, které už přestávají fungovat.
Podařilo se zakoupit PC vybavení k distanční výuce z peněz MŠMT.
Na rozdělení vnitřní sítě se začalo pracovat, tento úkol je potřeba dokončit.
 Pořízení nového multimediálního vybavení učebny PC a cizích jazyků.
V tomto školním roce se podařilo kompletně zrekonstruovat učebnu PC a cizích jazyků.
 Byla zapůjčena 3D tiskárna z Kyjovského Slovácka v pohybu – Vzdělávání
v pohybu.

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Pedagogičtí pracovníci:
Pedagogové a asistentky absolvovali kurzy Rozvoj matematické gramotnosti Hejného
metodou na 1. stupni ZŠ), Jak rozvíjet matematickou gramotnost v praxi, Obec parťákem
- beseda s mentorem, kurz práce na portálu Skolaonline.
H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Mgr. Jitka Brhlová
-

tvorba a koordinace projektů
koordinace příměstského tábora

Mgr. Blanka Uhljarová
-

výchovná poradkyně školy
vedoucí týmu organizujícího projekt Erasmus+.

Mgr. Jarmila Mokrá
-

vedení podpůrného týmu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŠPP

Mgr. Lenka Cápková
-

členka kulturní komise Rady obce Šardice
členka výboru FOS Šardice
organizační vedoucí cimbálové muziky Denica
členka týmu organizujícího projekt Erasmus+
metodik prevence

Mgr. Lenka Moravčíková
-

školní metodička EVVO
členka Školské rady
koordinátor ŠVP

Mgr. Eva Lysoňková
-

vzdělavatelka TJ Sokol Svatobořice
koordinátor mimoškolní četby
vedení a koordinace žákovské samosprávy

Mgr. Jiří Novotný
-

jednatel Českého svazu včelařů, o.s., základní organizace Šardice
školní metodik a koordinátor ICT
předseda Školské rady

Bc. Jan Mokrý
-

koordinátor dopravní výchovy

Erika Maradová
-

členka týmu organizujícího projekt Erasmus+

Mediální prezentace aktivit školy za školní rok 2020/21:
-

Webové stránky školy www.zssardice.cz
Facebookové stránky
Obecní zpravodaj – vychází čtvrtletně
Týdeník Nové Slovácko
Deník Rovnost
Hlášení obecního rozhlasu
Spolupráce s regionální televizí RTVJ

Přehled významnějších akcí pro žáky a prezentace žáků na veřejnosti:
datum

Název akce

místo

třídy

průběžně Angličtina s rodilým mluvčím

ZŠ

1. – 9

průběžně Folklorní hudební výchova s
MUDr. Jaromírem Břeněm

ZŠ

8. a 9.

1.9. Slavnostní otevření F-CH učebny

ZŠ

veřejnost

září Teribear charitativní běh

Šardice

4. – 9.

DH Šardice

1. – 9

podzim Projekt Vinobraní

ZŠ

1. – 9

8. 10. Do lesa s lesníkem

ZŠ

4. - 5.

2. 10. Malý dopravní den

Prosinec Záložky do škol
4.12. Mikuláš
18.12. Vánoční besídky

ZŠ
ZŠ
ZŠ

1. – 9.
1. – 7.

30. 4. Aprílový distanční den

ZŠ

1.-9.

19. 4. Online návštěva paní starostky

ZŠ

9.

3. 6. Adaptační program

ZŠ

10. 6. Adaptační program

ZŠ

7.

15. 6. Rozloučení s deváťáky

ZŠ

16. 6. Rozloučení s třeťáky

ZŠ

9. , vyučující
a
zaměstnanci
3.

14. – 23. 6. Sportovní turnaj žák. parlamentu ZŠ

6.

1. – 9

24. 6. Dopravní den

DH Šardice

1. – 9

28. 6. Ovocňák

ZŠ

1.– 5.

28. 6. Exkurze – místa spjatá s
hornictvím

Šardice

1. – 7.

ZŠ

1– 5.

9. – 13. 8. Příměstský tábor

Příměstský tábor
Žáci naší školy strávili pět dnů na cestě kolem světa. Tak se totiž jmenoval již druhý
ročník příměstského tábora při základní škole. V týdnu od 9. do 13. srpna třicítka dětí
prožila dny nejen v okolí své školy na hřišti i na zahradě. Každý den jim téměř polovina
zaměstnanců školy přichystala bohatý program. Každý den byl ve znamení jednoho
světadílu. Děti tak vyhledávaly a prezentovaly informace, vyráběly typické předměty pro
daný světadíl např. malovaly totem, bubnovaly na bubny, vyráběly "lapače snů",
vlastnoručně připravovaly asijské rýžové závitky, sportovaly, strávily den v ZOO v Lešné
i dopoledne na mlýně v Bukovanech.
Program byl skutečně bohatý a pestrý i díky sponzorskému daru Nadace Socrates.
Poděkování patří i zaměstnancům restaurace U Alberta za výborné svačiny a obědy. Na
smaženého afrického buvola nebo na krvavé indiánské placky nejde zapomenout.
Největší dík patří těm zaměstnancům školy, kteří i během své dovolené věnovali svůj čas
našim žákům, organizovali dny, dohlíželi, bavili se, společně si to moc užívali a virtuálně
cestovali po celém světě.
Bylo nám všem moc fajn a slíbili jsme si, že za rok se zase na našem příměstském táboře
sejdeme.
I)

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ

V tomto školním roce provedla v naší škole tematická inspekční činnost České školní
inspekce na téma Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení
v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání dne 9. 6. 2021. Inspekční řízení
proběhlo telefonicky a zpětná vazba bude součástí materiálů ČŠI.

J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hlavní ekonomická činnost za rok 2020
(údaje jsou uvedeny v Kč)
Výnosy
Příspěvek na provoz (Obec Šardice)
Prostředky na vzdělání (JMK Brno)

Rozpočet

Výnosy

1.485.000,00
13.575.992,0
0

1.485.000,00
13.575.992,0
0
136.483,51

Vlastní zdroje (601-649)
Ostatní dotace (ŠABLONY 022))

432.879,00
15.630.354,
51

Výnosy celkem

Náklady
Náklady na provoz (Obec Šardice)
Přímé náklady na vzdělání (JMK Brno)

Rozpočet

Čerpání

1.485.000,00
13.575.992,0
0

1.426.707,44
13.575.992,0
0
564.295,92
15.566.995,
36

Ostatní náklady /vl.zdroje,ost.dotace/
Náklady celkem
Hospodářský výsledek za hlavní i
doplňkovou činnost

63.359,15

Kompletní údaje o hospodaření jsou uvedeny ve výroční zprávě o hospodaření za rok
2020.
Hospodaření školy je pravidelně kontrolováno zřizovatelem – Obcí Šardice.
S hospodařením školy je průběžně seznamována pedagogická rada školy i školská rada.

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

VDĚLÁVÁNÍ V NAŠÍ ŠKOLE ŠABLONY II ZŠ ŠARDICE
31. 8. 2021 byl ukončen projekt, který jsme podali v rámci výzvy MŠMT pro podporu
společného vzdělávání. Projekt byl tematicky zaměřený zejména na personální
podporu, na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na společné vzdělávání ve škole, na
podporu extrakurikulárních a rozvojových aktivit a na spolupráci naší školy s veřejností.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

PROJEKT OBEC PARŤÁKEM
Projekt zavádí inovativní služby pro ohrožené děti a rodiny v obci Šardice. Inovativní
služby jsou poskytovány na základě koordinované a multidisciplinární pomoci
ohroženým dětem a jejich rodinám. V rámci projektu je vypracovaná Komunikační
strategie mezioborové spolupráce pro ohrožené děti a rodiny a budou koordinované
služby ohroženým dětem a rodinám na obci a ve škole.

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN
Předmětem projektu je modernizace odborných učeben Základní školy Šardice. Projekt
je navázán na klíčové kompetence přírodních věd, komunikace v cizích jazycích a práce
s digitálními technologiemi. V rámci projektu dojde k drobným stavebním úpravám,
pořízení vybavení učebny a pořízení didaktických pomůcek. Díky projektu dojde
k podstatnému zkvalitnění výuky. Projekt Modernizace odborných učeben je
spolufinancován Evropskou unií.
FOLKLORNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVA
V naší škole se už stalo tradicí, že žáci 8. a 9. ročníku mají jako součást výuky hudební
výchovy i tzv. folklorní hudebku. Jednou za měsíc je celá hodina zaměřená na tance,
písně, zvyky a nářečí našeho regionu. Hodina je zaměřena na udržení folklorního
odkazu našich předků. Mnoho generací se již spoustu let snaží národní bohatství
zachovávat a šířit, aby neupadlo v zapomnění. Zapojit do této snahy také školu je velmi
dobré. Všechny děti, nejen ty, které vidí folklorní odkaz u svých babiček a rodičů, se
seznámí s tanci a písněmi typickými pro lidové slavnosti v obci. Pokud se pak kdykoli v
budoucnu půjdou podívat na hody nebo fašaňk, nemusí jen pasivně obdivovat umění
party nadšených tanečníků. Můžou se sami aktivně zapojit do tance, zpěvu, folklorního
dění kolem sebe. Bez nadšení jednotlivců by ale podobná výuka nemohla fungovat. U nás
ve škole vyučuje folklorní hudebku jako dobrovolník místní muzikant, MUDr. Jaromír
Břeň. Ten si na sebe vzal i úkol zajistit pro nadšené teanagery jednoduché pracovní kroje
a vybudování "krojárny". Každý zájemce by tak měl možnost půjčit si jednoduchý
mužský nebo ženský pracovní kroj. Celá třída deváťáků tak mohla stavět máj v krojích.
Jsme rádi, že se nám takto daří zachovat krásný folklorní odkaz našich předků.
EKOŠKOLA
Cílem je, aby žáci, snižovali ekologický dopad školy a našeho jednání na životní prostředí
a zlepšili prostředí ve škole a v jejím okolí. V ČR koordinuje tento program sdružení
TEREZA. Členství v síti M.R.K.E.V. a Přírodní zahrada.

PROJEKT OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL
Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je
vymezen evropskou legislativou o stanovení některých podmínek pro poskytování
podpory na dodávky ovoce, zeleniny a mléka.
Cílem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny, mléka
a mléčných výrobků, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti
epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce, zeleniny, mléka a mléčných
výrobků. K naplnění tohoto cíle přispěje i fakt, že ovoce, zelenina, mléko a neochucené
mléčné výrobky dostávají děti zdarma.
OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ
Cílem projektu je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim pohyb jako zábavu
a přirozený životní styl. V rámci Olympijského diplomu absolvují děti pod vedením
svého učitele v průběhu školního roku při hodinách tělocviku 8 disciplín Na základě
výsledků pak dostanou diplom, který jim prozradí, jaké jsou jejich pohybové
předpoklady a ve kterých sportech by měli mít šikovné schopnosti.
ZÁLOŽKY DO ŠKOL
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do mezinárodního projektu Záložka do
knihy spojuje školy. Tento projekt slouží k navázání kontaktu mezi slovenskými a
českými základními školami a k podpoře čtenářství. Žáci 1. stupně naší školy namalovali
záložky do knih a tyto byly odeslány na Slovensko do Základní školy Mojmírovice. Jedná
se o družební obec, a proto jsme se moc těšili na balíček od nich. Dorazily krásné
pohádkové záložky, které udělaly radost našim žákům.
Rádi bychom v přátelství pokračovali i mimo tuto akci a hned jak to situace dovolí, se
pokusíme naplánovat setkání mezi žáky a pedagogy našich škol.
ŠKOLNÍ PROJEKT VINOBRANÍ
V podzimních měsících probíhal v naší škole projekt Vinobraní. Jeho ukončení však bylo
až po návratu žáků do školy. Během projektu žáci malovali, počítali, četli a vyhledávali
informace o historii i současnosti pěstování vinné révy v naší obci. Projekt prolínal celou
školou a všemi vyučovacími předměty.
ČAROVNÉ BARVY ZEMĚ
Čarovné barvy země je název malířské soutěže, která se stala již tradiční soutěží pro
žáky naší školy.
Vyhlašovatelem soutěže je Jihomoravský kraj a hlavním organizátorem jím
zřizované Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, pobočka Slovanské
hradiště v Mikulčicích. Hlavní myšlenka soutěže, která zároveň utváří její jedinečnost,
spočívá ve využívání nezvyklých malířských technik a materiálů při výtvarné tvorbě.
Soutěžní malířská díla jsou zhotovována speciální technikou nanášení pigmentovaných
přírodních materiálů, zejména jílů, hlíny a dalších přírodnin s vyloučením jakýchkoli
syntetických pojiv a barviv.

Cílem soutěže je podpořit tvůrčí potenciál žáků a rozvíjet jejich výtvarnou tvořivost v
úzké spojitosti s prostředím, v němž žijí.
V letošním školním roce se jednalo pouze o nesoutěžní kolo, přesto práce našich žáků
byly na vysoké úrovni a sklidily pochvalu organizátorů.
RODIČE VÍTÁNI
Značka Rodiče vítáni je nízkoprahovou značkou pro školy a má za cíl posilovat
vzájemnou spolupráci rodiny a školy a hledat k ní cesty. Naše škola se tímto zavazuje
splňovat předepsaná kritéria, která jsou zaměřená především na dostupnost informací o
škole, možnost zapojení se rodičů do života školy, schopnost školy doporučit rodiči
odborníka při případných problémech dítěte, ale i možnost ovlivňovat jídelníček nebo
možnost organizovat se do rodičovského sdružení a vytvářet prostor, kde se učitelé,
rodiče a děti mohou vzájemně potkávat tak, aby se společně podíleli na proměně
školního prostředí.
ERASMUS+
Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu
ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Program
umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci, přináší inovace do
vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Českým organizacím
zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné
mezinárodní spolupráce. Erasmus+ navazuje na předchozí vzdělávací program
Comenius. V programu Comenius naše škola realizovala 2 projekty - v roce 2008-2010
s názvem One Europe – many cultures a v roce 2013-2015 Healthy childhood, beautiful
life. Rozhodli jsme se proto pokračovat i v rámci programu Erasmus+. Pro období
1.7.2020 – 31.12.2021 nám byl schválen projekt English for Everyday Life in Our
Country School, na který jsme dostali peněžní grant. V rámci tohoto projektu se na
přelomu června a července 2021 tři učitelky z naší školy Blanka Uhljarová, Lenka
Cápková a Erika Maradová zúčastnily dvoutýdenního kurzu anglického jazyka. Kurz
probíhal v krásném prostředí středozemního ostrovního státu Malta a byl zaměřen na
rozvoj slovní zásoby a zlepšení jazykových dovedností. Zúčastnění pedagogové novými
znalostmi obohatí a zpestří svou další výuku. Pro další mezinárodní spolupráci jsme si
zažádali a získali akreditaci Erasmus+ na období 2021-2027. Úspěšní žadatelé
o akreditaci získají po dobu platnosti akreditace zjednodušený přístup k možnostem
financování svých projektů. V návaznosti na udělení akreditace jsme se zúčastnili
mezinárodního webináře pro akreditované školy v rámci celé Evropy. Naším cílem bylo
otevřít se evropským zemím, získat užitečné kontakty pro další rozvoj naší školy a pro
mezinárodní spolupráci a seznámit se se zásadami tvorby projektů v rámci akreditace.
Součástí webináře, který se konal 13. dubna 2021 ve Stokholmu, byly také dvě
vzdělávací akce – Inkluze ve škole a Synchronizace (Health promotion work and
sustainable school development- a question of synchronization). Našimi dalšími cíli
v rámci programu Erasmus + je zkvalitňování předmětové výuky cizích jazyků a výuky
nejazykových předmětů v cizím jazyce. A dále rozvíjení schopností učitelů inovovat
výuku, integrovat znalosti a dovednosti do výuky, zejména v oblasti přírodovědných
a polytechnických předmětů, osvojení si moderních technologií a zlepšování forem
badatelského projektového vyučování.

L)

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

Ve vysokoškolském studiu k doplnění kvalifikace učitelství pokračovala kolegyně Erika
Maradová na Technické univerzitě v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická. Úspěšně absolvovala druhý ročník studia.
Ve vysokoškolském studiu pokračovala kolegyně Kristýna Sadílková na Univerzitě
Tomáše Bati ve Zlíně. Úspěšně absolvovala třetí ročník studia a složila bakalářské
zkoušky obor učitelství pro mateřské školy a získala titul Bc.
Kolega Jan Mokrý, Bc úspěšně zakončil studia na Masarykově Univerzitě na Fakultě
sportovních studií MU - Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy a na
Pedagogické fakultě MU - Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
a získal titul Mgr.
Ukončeno studium Metodik prevence - Mgr. Lenka Cápková
Pokračování studia Koordinátor ŠVP – Mgr. Lenka Moravčíková
M)

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Ve školním roce 2020/2021 jsme realizovali projekty financované z cizích zdrojů:
Grantový program IROP – Modernizace odborných učeben
Vetropac – Malé věci kolem nás 5
Mezinárodní projekt Erasmus+
MŠMT peníze na ICT
Elektronické zabezpečení budovy
N)

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce s odborovou organizací
V naší škole pracuje odborová organizace, která vystupuje za zaměstnance
v pracovněprávních vztazích. S vedením školy spolupracuje v několika rovinách. Jedná
se o oblast informování, kdy zaměstnavatel informuje o ekonomické a finanční situaci,
o vývoji mezd a pracovních poměrech. Dále vedení školy s odbory projednává změny
v organizaci práce, systém odměňování a hodnocení zaměstnanců, opatření ke
zlepšování uspokojení sociálních potřeb a organizování kulturních akcí, opatření ke
zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí. Odborová organizace kontroluje
dodržování právních předpisů v pracovněprávních vztazích a vykonává kontrolu

v oblasti BOZP. Pro ochranu práv a potřeb zaměstnanců má odborová organizace
uzavřenou se zaměstnavatelem kolektivní smlouvu.
Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Dobrá spolupráce a komunikace s rodiči i širší veřejností je důležitou součástí naší
práce. Snažíme se o to, aby se naše škola stávala školou komunitní a aby ji rodiče vnímali
jako bezpečné prostředí pro výchovu a vzdělávání svých dětí. Rodiče mohou školu
navštívit kdykoliv po vzájemné domluvě s vyučujícím a také v době konzultačních hodin
a třídních schůzek. Žáci mohou být přítomni při jednání rodičů a učitele. Od druhého
ročníku používáme internetovou žákovskou knížku, kde mohou rodiče i žáci najít
aktuální informace o prospěchu a chování svých dětí. O činnosti školy jsou pravidelně
informováni na třídních schůzkách, průběžně na webových a facebookových stránkách
školy a na vývěsce u školy. Učitelé i žáci čtvrtletně přispívají do obecního zpravodaje.
Rozvoj komunikace a otevřenosti školy je jednou z hlavních priorit školy.
Nejbližším spolupracovníkem školy je SRPŠ, které podporuje řadu akcí pro děti.
Spolupráce se SRPŠ byla soustředěna na zajišťování finančního zabezpečení např.
dopravy žáků na různé akce nebo na organizaci reprezentačního plesu.
Důležitým partnerem školy je zřizovatel – Obec Šardice. Poskytuje škole finanční dotaci
na zajištění provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování
podmínek pro činnost školy. Vedení obce se o činnost školy zajímá, účastní se
významných školních akcí a neformálně školu navštěvuje. Daří se nám také společně
organizovat akce pro veřejnost, vzájemně si pomáhat.
Významným partnerem je i nadace Socrates.
Pravidelná spolupráce funguje mezi základní školou a mateřskou školou. Naše škola je
otevřena pro děti z mateřské školy, které se pravidelně několikrát v roce účastní
vyučování, prohlédnou si budovu a seznámí se s prostředím školy. Na základě
pravidelných setkávání s učitelkami MŠ vytváříme budoucím žákům klidnější podmínky
pro přechod na další stupeň vzdělávání.
Dalším partnerem školy je školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá
zákon. Schází se minimálně dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu
o činnosti školy.
Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská
zařízení (Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). Velkou
pomoc a podporu má naše škola v environmentální výchově od příkladně fungujícího
občanského sdružení Pro přírodu a myslivost - EKOCENTRA PRO INFORMACE
A PORADENSTVÍ ŠARDICE. Pravidelně pro nás pořádají rozsáhlé projektové dny Do lesa
s lesníkem, K vodě s rybářem a Zvyšování přírodní hodnoty krajiny.
Ve vzdělávacím procesu spolupracujeme s rodilou mluvčí v rámci výuky angličtiny.
Dobře spolupracujeme se společenskými a zájmovými organizacemi v obci (SDH
Šardice a Hodonín, TJ Baník Šardice). Členové těchto organizací často pomáhají škole se
zajištěním soutěží, při dopravním dnu. Výborná je také spolupráce se ZUŠ Kyjov,
pobočkou Šardice, a obecní knihovnou. Farní úřad v Šardicích zabezpečuje výuku
náboženství v naší škole.

Škola se zapojuje do charitativních akcí – při pořádání akce pro seniory přímo
spolupracujeme s Charitní pečovatelskou službou Šardice, řadu let žáci přispívají na
Fond Sidus a Sirius (podpora hipoterapie), zapojujeme se do akcí pořádaných Nadací
Terezy Maxové Teribear, spolupracujeme s Centrem služeb pro seniory Kyjov,
Plaveckou výukou Ratíškovice.

Subjekty, se kterými naše škola spolupracuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Šardice,
SRPŠ Šardice,
Nadace Socrates
Mateřská škola Šardice,
Školská rada Šardice,
Obecní knihovna Šardice,
ZUŠ Kyjov, pobočka Šardice,
Farní úřad Šardice,
Slovácko v pohybu, Vzdělávání v pohybu kyjov
Spolupráce s regionální televizí RTVJ,
Spolupráce s Deníkem Rovnost
Hasičský záchranný sbor Šardice a Hodonín,
Asociace školních sportovních klubů,
Firma Vetropac,

•

Pedagogicko-psychologická poradna Hodonín, pracoviště Hodonín – výchovné
programy pro zlepšování atmosféry ve třídách, pracoviště Kyjov – diagnostika žáků
s poruchami učení a chování + prevence,
SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Školní ulice (pro sluchově postižené žáky),
SPC při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny (pro žáky s mentálním postižením),
Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
Hodonín – DVPP a žákovské soutěže,
NIVD – Národní institut dalšího vzdělávání
TJ Baník Šardice,
O. s. Pro přírodu a myslivost - EKOCENTRUM PRO INFORMACE A PORADENSTVÍ
ŠARDICE,
firma Neoklas, a.s.,
farský úřad
Základní školy ve Svatobořicích-Mistříně, Čejkovicích
Dětská a zubní lékařka zdravotního střediska v obci,
Lipka Brno, Rezekvítek Brno,
Policie ČR, obvodní oddělení Hodonín,
Městský úřad Kyjov, odbor sociálních věcí, kurátorka pro mládež,
Informační a poradenské středisko Úřadu práce v Hodoníně

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O)

ZÁVĚR

Největší rekonstrukční prací bylo letos vybudování jazykové a počítačové učebny.
Velkou investicí bylo i pořízení elektronického bezpečnostního systému školy. Byla
zakoupena interaktivní tabule, v současnosti mají již všechny třídy ve kmenových
učebnách tuto tabuli. Byly pořízeny počítače, tablety a notebooky pro žáky i pedagogy.
Ve třídách 1. stupně a v kabinetě 2. stupně byla pořízena nebo doplněna nová podlahová
krytina.
V interiéru školy byly vymalovány třídy, chodby a sociální zařízení školy. V prostorách
školy byla zřízena izolační místnost v souvislosti s hygienickými požadavky. V učebně
výtvarné výchovy je nově instalován velký dřez.
Ve všech třídách máme nové bezdotykové ručníky.
V současné školní družině byl zakoupen nový nábytek – stoly, židle a sedáky.
Pro pedagogy byly koupeny nové židličky ke katedrám.
Ve SWOT analýzách, které jsme získali od žáků i rodičů, byl požadavek na zlepšení
informovanosti o dění ve škole. Byla proto instalována nová informační vývěska před
budovou školy a zřízeny nové moderní webové stránky.
Pozornost jsme věnovali i okolí školy. Byl zmodernizován vstup do školy, úprava
prostoru pro jízdní kola. Na školní zahradě došlo k renovaci jezírka a byla zahájena
příprava relaxačního prostoru.
Během minulého školního roku jsme i nadále věnovali hodně času tvorbě strategického
plánu rozvoje školy. Formulovali jsme společně s kolegyněmi a kolegy hodnoty, na
kterých stojí společná práce ve škole – spolupráce, zodpovědnost, úcta (respekt), zdraví
(radost), důvěra (bezpečí), pracovitost a tvořivost. K tomu jsme nově společně
formulovali vizi:
 Chceme být moderní školou, ve které budou žáci rádi získávat dobré základy pro život
a další vzdělávání.
 Chceme být otevření novým poznatkům, vzájemné podpoře a také spolupráci se všemi
partnery a účastníky vzdělávání a výchovy včetně mezinárodní spolupráce.
 Chceme propojovat školu s životem, vytvářet pro žáky i pedagogy inspirativní
a bezpečné prostředí, společně ctít naše hodnoty a tradice.
Prioritou se pro nás na nejbližší období stávají základní gramotnosti a jejich rozvíjení –
čtenářská, jazyková, počítačová, dopravní a matematická gramotnost. Cílem je zlepšovat
úroveň vzdělávání, zlepšit se ve výsledcích srovnávacích testů (pravidelně budeme
testovat žáky v 5. a 9. ročníku) a dosáhnout lepší připravenosti žáků na přechod na
střední školy. Na podporu matematické gramotnosti jsme zavedli na 1. stupni
matematiku podle metody Hejného.
Na podporu jazykové gramotnosti v anglickém jazyce pokračujeme ve výuce s rodilými
mluvčími, učitelky budou pokračovat v zařazování aktivizujících a motivačních aktivit

a budou sledovat zlepšování jejich kvality. Zapojili jsme se do mezinárodního projektu
ERASMUS+. Tři naše učitelky se zúčastnily jazykového kurzu AJ na Maltě.
Na podporu čtenářské gramotnosti budeme využívat metod čtením a psaním ke
kritickému myšlení. Při většině testování, které žáci podstupují, jsou čtenářské
dovednosti klíčovými. Při rozvíjení čtenářských dovedností bude naším úkolem dávat
žákům prostor pro získávání jazykových zkušeností, pro mluvení a psaní o svých
názorech na přečtené a pro mluvení a psaní o postojích k přečtenému, postavám, dějům,
situacím. Vedle toho jim budeme dávat prostor k vytváření vlastních sdělení a
k možnosti je vysvětlit, popsat.
V oblasti rozvoje dopravní výchovy pořádáme dvakrát ročně Dopravní den a dopravní
výchovu zařazujeme do výuky všech předmětů.
Počítačová gramotnost byla uplatňována ve všech vyučovacích hodinách.
Další oblastí, které se budeme věnovat, jsou dlouhodobé projekty. Poznatky
a dovednosti budou moci žáci použít při plánování, zpracování, prezentaci a
vyhodnocení projektů, které budou využívat reálií z naší obce a okolí, budou moci pro
svoji práci využívat spojení se svým rodištěm, bydlištěm, skutečným světem.

Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků
•

•
•
•
•
•

revitalizovaná školní budova, dobré materiální zabezpečení výuky, vybavenost
školy moderní technikou s využitím výpočetní techniky, pokrytí celé školní budovy
bezdrátovým připojením k internetu,
efektivní využívání finančních zdrojů, získávání prostředků z jiných zdrojů –
realizace projektů,
zlepšování chování žáků – na konci školního roku nebylo uděleno žádné výchovné
opatření, dobrá práce v prevenci patologických jevů, budování důvěry
a bezpečného prostředí pro všechny účastníky vzdělávacího procesu,
ekologie, třídění odpadů,
zkušenosti s integrací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

•
•
•
•
•

dobrá spolupráce s dalšími subjekty při vzdělávání – v obci i blízkém okolí,
vytváření komunitního prostředí,
podpora a rozvoj regionální kultury,
podpora věnovaná talentovaným a nadaným žákům, stejně jako podpora žákům
zaostávajícím – zásada rozvíjení vzdělávání podle osobního maxima,
školní kultura, klima v učitelském sboru,
podpora vzdělávání cizích jazyků.
.

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň zlepšit
Trvalým úkolem zůstává zlepšování kvality vzdělávání
• práce s výsledky srovnávacích testů, navržení a realizace opatření vedoucí
k nápravě nebo zlepšení zjištěného stavu,
• reálná integrace žáků ohrožených vyčleňováním z žákovských kolektivů,
• podpora rozvoje úrovně v jednotlivých gramotnostech, zlepšovat porozumění,
získávání a analýzu informací, hledání odpovědí,
• podpora dětské, žákovské a studentské kreativity a samostatnosti,
• podpora technické výchovy polytechnických a praktických činností.

Návrh opatření
•
•
•
•

•
•
•
•

využít výsledků srovnávacích testů, podrobně analyzovat a v metodických
sdruženích navrhnout opatření ke zlepšení stavu, tato opatření uvést do praxe,
zaměřit se na odkrývání a využívání potenciálu jednotlivých pedagogických
pracovníků, zaměřit se na spolupráci a vzájemnou pedagogickou podporu,
výsledky vlastního hodnocení školy využít k plánování a provádění opatření,
při kontrolní činnosti vedení školy se zaměřit na přiměřenost a efektivitu
pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání,
využívání formativního hodnocení, zvládání základního učiva,
podporovat a rozvíjet informační gramotnost,
podporovat a rozvíjet dopravní gramotnost,
podporovat čtenářství a rozvíjet čtenářskou gramotnost, postupné dovybavení
žákovské knihovny novými knižními tituly,
v praktických činnostech se zaměřit na zpracování technických materiálů, aby žáci
získávali základní dovednosti v technických oborech; vybavení školní dílny
potřebnými nástroji a stroji.

Seznam příloh výroční zprávy 2020/2021
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Klasifikace – statistika podle tříd za celou školu - II. pololetí 2020/2021
Přidělení předmětů 2020/2021

Pozice

Jméno a příjmení

Vyučuje

I. třída a koordinátorka
EVVO

Mgr. Lenka Moravčíková

1. stupeň + Hv

II. třída a metodik
prevence

Mgr. Lenka Cápková

1. stupeň + Hv

III. třída a koordinátor
ŠPP

Mgr. Mokrá Jarmila

1. stupeň + Hv

IV. třída

Mgr. Eva Lysoňková

1. stupeň + D

V. třída

Kristýna Sadílková

1. stupeň

VI. třída

Erika Maradová

Čj, Aj, Ov

VII. třída

Mgr. Zuzana Havlíčková

Čj, Čjs, Ov, Vv

VIII. třída

Mgr. Zuzana Kopecká

M, Ms, NJ, Tv

IX. třída a výchovný
poradce

Mgr. Blanka Uhljarová

Př, Ch

bez třídnictví
a koordinátor ICT

Mgr. Jiří Novotný

M, Ms, F, Pč, Hv

bez třídnictví

Mgr. Hana Horáková

Z, Př, Čas, Pč, Teč

bez třídnictví, asistentka
Mgr. Františka Kneipová
pedagoga

2. stupeň + M, Čj, Aj

bez třídnictví

Bc. Jan Mokrý

Tv, It, Vt, Pč

vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga

Andrea Zahrádková

1. stupeň + ŠD

vychovatelka ŠK
a ŠD, asistentka
pedagoga

Marcela Palmeová

1. stupeň + ŠD

asistentka pedagoga

Lenka Hasalová

1. stupeň + ŠD

asistentka pedagoga

Věra Řičicová

1. stupeň

ředitelka

Mgr. Jitka Brhlová

1. stupeň, Nj

zástupkyně

Mgr. Blanka Uhljarová

Př, Ch
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