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Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 
ve školním roce 2019/2020 

 
 

V souladu s ustanovením § 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a 
ustanovením § 7 vyhlášky  č. 15/2005 Sb., v platném znění, předkládám zřizovateli školy a 
školské radě výroční zprávu o činnosti Základní školy Mateřské školy Nezdenice, okres 
Uherské Hradiště za období školního roku 2019/2020. 

1 Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje: 
 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
Sídlo školy: Nezdenice, Školní 35,  PSČ 687 32 
Kontakt: eva.jandaskova@zsnezdenice.cz 
 
Zřizovatel školy: Obec Nezdenice 
 
Právní forma školy: příspěvková organizace od 1. 1. 2003, č.j. 16 788/01-21 
 
IČO organizace:   75020050 
Identifikátor školy   600124274 
Založení školy:   1965 
Datum zařazení do sítě škol:  18.3.1996 
Aktualizace:    1.9.2006 
 
Ředitelka školy:  Mgr. Eva Jandásková, do funkce jmenována po konkurzu 
    s platností od 1. 9. 2012  
 
Součásti školy a stanovení Základní škola, IZO 102731705,  kapacita   80 žáků 

Školní družina,  IZO 119100126, kapacita   50 žáků 
    Mateřská škola, IZO 107612488, kapacita   35 žáků 
    Školní jídelna,   IZO 103279091, kapacita   200 jídel 
 
Školská rada:   zřízena 29.6.2005  
Ostatní sdružení při škole: Spolek rodičů a přátel školy  (SRPŠ), založeno 29.6.2005 
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1.2 Součásti školy: 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2019/2020:  
 

 Počet tříd 
 

Počet dětí a 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 

Základní škola 4 45 16,3 

Školní družina 2 42 21 

Mateřská škola 2 35 17,5 

Školní jídelna x 80 x 

 

1.3 Školská rada: 
Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 Zastupitelstva města Nezdenice z 29. 6. 2005, 
počet členů 3. Ve školním roce 2018/19 proběhly volby do školské rady.  Bylo zvoleno 6 
zástupců, z nichž se zvolil předseda. V roce 2019/20 proběhlo jednání školské rady 2krát.   
 
Předsedkyně: Petra Kamenská 
Členové:      
1.  Ing. Jiří Uličník  
2.  Radim Ševčík  
3.  Josef Zemek  
4.  Mgr. Hana Pavlisová  
5.        Mgr. Martina Ťulpíková 
 

Typ základní školy, organizace výuky: 
Základní škola je škola malotřídní, vytvářely ji čtyři třídy s pěti postupnými ročníky. První, 
druhý a třetí ročník měl samostatnou třídu. Spojený byl čtvrtý s pátým ročníkem. 

2 Vzdělávací programy školy 
 

Název vzdělávacího programu počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
„Škola přátelství“ 

45 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
„Náš domov, naše škola, náš svět, místo v životě“ 

35 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 42 
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3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

3.1.1 Pedagogičtí pracovníci 
Pedagogičtí 
pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek. 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor, 
aprobace 

1 Ředitelka, výchovná poradkyně,  1,0  VŠ – 1. stupeň 
2 

Učitelka ZŠ, koordinátor ICT 1,0 
 VŠ – 1. stupeň +  
Spec. ped. 

3 Učitelka ZŠ,  metodik prevence 1,0  VŠ – 1. stupeň 
4 Učitelka ZŠ 1,0  VŠ – 1. stupeň 
5 Učitelka ZŠ 0,59  VŠ – 1. stupeň 
6 Asistentka pedagoga 0,75  SPŠ 
7 Učitelka MŠ 1,0  VŠ – MŠ 
8 Učitelka MŠ 1,0  VŠ - Mš 
8 Učitelka MŠ 1,0  SŠ – SPŠ 
 Asistentka pedagoga ZŠ   0,75 SPŠ  
 Asistentka pedagoga ZŠ/vychovatelka ŠD 0,5/0,833 CSOŠ 
9 

Asistentka pedagoga MŠ 1,0 
 SŠ + studium pro 
asistenty pedagoga 

10 
Učitelka MŠ/vychovatelka/učitelka ZŠ 

0,4194/0,769/
0,227 

 SPŠ 

  

3.1.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 
 
 

3.1.3  

3.1.4  

3.1.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
Ostatní pracovníci pracovní zařazení , funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 
1 Kuchařka 0,875 SŠ společenského stravování 
2 

vedoucí šk. jídelny, kuchařka 
0,3125 
0,685 

SOU – kuchařka  

3 školnice, uklízečka 0,5/ 0,5 SOŠ a SOU 
4 Uklízečka 1 SOŠ  
5 

školní asistentka 0,7 
ZŠ + kurz pro asistenty 
pedagoga 

 

Odborná kvalifikace      % 
Učitelé 1. stupně   96,00 
Učitelky MŠ  100,00 
Vychovatelka ŠD  100,00 
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4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
DVPP v roce 2018/19 bylo organizováno na základě následujících zásad: 

- Každý pedagogický pracovník měl stejnou možnost účasti na dále uvedených formách 
a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v plánu DVPP pro školní rok 
2018/19, zaměření DVPP  bylo většinou dáno projektem ESF – Šablony pro ZŠ a MŠ 
II., a toto vzdělávání  mělo přednost před individuálním vzděláváním a jednorázovými 
akcemi. Přednost měly taktéž semináře týkající se změny ŠVP a změny v oblasti 
vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními. 

- Pro výběr konkrétního vzdělávání byly rozhodující potřeby a rozpočet školy. 
- Vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související 

s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání byl zejména 
osobnostně sociální rozvoj, individualizace výuky v MŠ, semináře zaměřené na práci 
asistenta pedagoga, metodika anglického jazyka 

 
Název počet hodin Pracovník 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – sebeflexe a sebepoznání 8 x 8 8 pedagogů 

Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ 5 1 pedagog 

Kurz přežití pro ředitele aneb jak přežít v první linii 8 1 pedagog 
Setkání metodiků prevence ve Zlíně 8 1 pedagog 

Teaching English: Upper Primary(Angličtina pro 2. Stupeň ZŠ) 8 2 pedagogové 

Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 8 1 pedagog 

Agresivní žák ve třídě 8 1 pedagog 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět  16 1 pedagog 

Matematická gramotnost činnostně – 4. a 5. ročník 16 1 pedagog 

Metodický průvodce 1. Třídou 8 1 pedagog 

Asistent pedagoga - role v týmu, spolupráce s pedagogem  8 4 pedagogů 
 

 

Priority pro následující období školního roku 2020/21 

 
Sdílení zkušeností pedagogů z různých základních škol a mateřských škol prostřednictvím 
vzájemných návštěv 

Zavádění nových metod a forem práce do výuky 

Formativní hodnocení 

Zkvalitnění distanční výuky 

Práce s dětmi s podpůrným opatřením, spolupráce vyučujících a asistentek 
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5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

 
Zápis k povinné školní docházce proběhl pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k 
přijetí dítěte, včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení, pokud rodiče žádali u 
svého dítěte odklad povinné školní docházky  
 
Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2019/2020 : 
 

Nastoupili do 
1. třídy 2019 /20 

Nastoupili do 
1. třídy 2020/21 

6 10 

 
Žáci byli vzděláváni ve třech třídách :  I. třída:   1.ročník            6 žáků  
    II. třída   2.  ročník  12 žáků  
    III. třída  3. ročník  10 žáků 
    IV. třída  4. a 5. ročník           17 žáků  (11 + 6) 
 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

6.1 Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2019/2020 
 
Ročník Počet žáků 

Celkem 
Prospělo Z toho z 

vyznamenáním 
Neprospělo Hodnoceno 

slovně 
1. 6 6 6 0 0 

2. 12 12 12 0 0 

3. 10 10 10 0 0 

4. 11 11 7 0 0 

5. 6 6 4 0 0 
Škola celkem 45 45 39 0 0 

 
Nepovinný předmět:  Náboženství – vyučoval 1 hodinu týdně Mgr. Jiří Změlík 
 

6.2 Hodnocení výsledků výchovného působení 
 
Chování většiny žáků bylo v průběhu školního roku bez závažných kázeňských přestupků. 
Nikdo nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Drobné přestupky se řeší ve 
spolupráci s výchovným poradcem a s metodikem prevence.  Všechny problémy, vzniklé ve 
škole i mimo školu pak byly konzultovány s paní ředitelkou, či jinými vyučujícími. Vzájemná 
spolupráce mezi pedagogy je na výborné úrovni.  
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Systematicky vytváříme podmínky pro spolupráci žáků v procesu učení. Rozvíjíme 
kooperativní dovednosti žáků a orientujeme se na hodnoty, které lidi nerozdělují, ale spojují. 
Na výchovu k pravdě, odpovědné práci, dobru, osobní i národní identitě, kráse, spravedlnosti, 
zdraví, humanitě, demokracii. Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 
jednání a v prožívání životních situací, rozvíjíme u nich vnímavost a citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě. Vedeme je k toleranci a ohleduplnosti. Při výchově respektujeme 
osobnost každého dítěte, snažíme se vyzdvihnout jeho klady, ocenit jeho snahu, vůli a přístup 
k řešení situací. Dětem se snažíme vysvětlit, co a z jakého důvodu udělaly špatně tak, aby se 
snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb.  
 

Pochvaly a ocenění 
Zaměřujeme se na práci s chybou, aby neohrožovala žákovu činnost a měla poznávací a 
výchovný význam. Okamžitou slovní pochvalou, zpětnou vazbou a formativním hodnocením 
u žáků dlouhodobě podporujeme rozvoj vnitřní motivace, samostatnost, tvořivost a utváření 
pozitivních vlastností.  
 

Omluvené hodiny za školní rok 2019/20 

 

 
 

Ve škole nebyla v tomto školním roce žádná neomluvená absence. 
 

6.3 Údaje o žácích s podpůrným opatřením 
 

V letošním školním roce byli v naší škole vzděláváni žáci s podpůrným opatřením: dva žáci 
s podpůrným opatřením 3. stupně, kterým byla PPP  přidělena asistentka pedagoga,  jedenáct 
žáků 2. stupně a jeden žák s 1. stupněm  Deset žáků bylo vzděláváno podle individuálního 
vzdělávacího plánu, který se  konci roku vyhodnocoval. Na konci roku se u žákům 
s podpůrným opatřením druhého a třetího stupně vyhodnotilo poskytování podpůrných 
opatření a toto vyhodnocení se předávalo pedagogicko-psychologické poradně, spolu 
s hodnocením IVP. V průběhu celého roku probíhala spolupráce s poradnou, odborníci z PPP 
Uherský Brod a SPC Uherské Hradiště navštívili naši školu a účastnili se přímo i výuky. 
 
 
 
 
 

 

 průměr školy 
1. pololetí 31,59 
2. pololetí 23,64 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 
S vývojovými poruchami učení a chování 1. 1 
S vývojovými poruchami učení a chování 2. 3 
S vývojovými poruchami učení a chování 3. 2 
S vývojovými poruchami učení a chování 4. 5 
S vývojovými poruchami učení a chování 5. 2 
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Logopedie v mateřské škole 
Pod garancí SPC logopedického v Uherském Hradišti probíhá v MŠ logopedická prevence 
pod vedením logopedické asistentky. 5 děti bylo průběžně odesláno do odborné péče ke 
klinické logopedce, s 5 dětmi pracovala logopedická asistentka v MŠ.  
2 děti byly zařazeny do speciální logopedické péče pro vedením speciální pedagožky, která 
dvakrát týdně docházela do MŠ. 
Se všemi dětmi byly průběžně prováděny logopedické chvilky ( dechová, artikulační a 
fonační cvičení, cvičení jazyka a rtů, procvičování fonematického sluchu atd.  
 
 

7 Distanční výuka 
 
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR vstoupilo od 11. března 2020 do odvolání 
zákaz osobní přítomnosti žáků ve školách a školských zařízeních. Mimořádné opatření bylo 
vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění 
COVID – 19. 
Žáci měli domácí vzdělávání po dobu platnosti nařízení.  
 
Díky projektu Šablony pro ZŠ a MŠ Nezdenice II, financovaného z evropských fondů, jsme 
do školy nakoupili dataprojektory, vizualizéry, tablety, počítačové programy, dotykový 
multifunkční interaktivní 3D panel a proto jsme mohli na distanční výuku v době uzavření 
školy reagovat velmi rychle. Podařilo se nám nastavit systém domácího vzdělávání tak, že 
vyhovoval všem stranám. Žákům, kteří neměli doma počítač nebo žákům, kteří mají více 
sourozenců, jsme zapůjčili tablety. 
Nabízeli jsme dětem průběžně aktivity, které posilují pocit soudržnosti i vnitřní motivaci k 
učení. Zprávy, zadání práce, odkazy na webové stránky, natočená videa a rozšiřující 
dobrovolné aktivity dostávali pravidelně mladší žáci prostřednictvím 
https://www.skolavpyzamu.cz/ nebo emaily, starší žákům k zadávání úkolů výborně 
posloužila virtuální nástěnka padlet.com, kde postupně přibývaly podklady pro samostatnou 
práci spolu s odkazy na zajímavé online procvičování, na výuková videa, písničky a podobně. 
Jelikož prvotní nadšení z pobytu doma mimo školu poměrně rychle vystřídal stesk po 
spolužácích, na čase pronikli jsme do tajů online videokonferencí.  
 
 
 
Dne 25. 5. byl obnoven provoz základní i mateřské školy při dodržování přísných 
hygienických opatření a při změně organizace provozu školy. Vytvořené skupiny žáků se 
nesměly setkávat ani měnit. Část žáků se vyučovala prezenčně, ale někteří pokračovali 
distanční formou. První propojení spolužáků ve třídě na MS Teamsu začátkem června             
s ostatními žáky, kteří zůstali doma na distanční výuce, bylo velmi emotivní. Každé zdařilé 
přihlášení kamarádů vítali bouřlivým jásotem. Prostřednictvím her pravidelně procvičovali 
učivo společně, i když na dálku. 
 
 
Distanční výuka žáků 1. ročníku, po dohodě se všemi rodiči, probíhala na základě 
komunikace s nimi přes e-mailové zprávy a telefonáty.  Vždy dvakrát týdně se rodičům 
posílala dopodrobna vypracovaná zpráva, co a jak s dětmi udělat. Důraz byl kladen zejména 
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na skládání písmenek do slabik, slov a následného čtení. V matematice zase do pamětného 
počítání do 20 bez přechodu přes desítku. Jelikož se většina žáků na dobrovolnou výuku 
vrátila, měli jsme možnost vše zopakovat a upevnit. 

Hana Pavlisová, tř. učitelka 
 
Distanční výuka ve 2. ročníku 
Za účelem zachování třídní komunity během epidemie a uzavření školy jsme nabízeli dětem 
průběžně aktivity, které posilují pocit soudržnosti i vnitřní motivaci k učení. Například jsme 
se druhým ročníkem vytvořili koláž na téma Krajina kolem nás z výrobků ze stavebnice 
LEGO, které kluci mají moc rádi. Kluci tvořili na téma Velikonoce, ke Dni matek, psali o 
Dnu Země. Často posílali fotografie ze svých pozorování přírody, snímky domácích prací 
(vaření obzvlášť) mimo úkolů spojených s učivem. Zprávy, zadání práce, odkazy na webové 
stránky, natočená videa a rozšiřující dobrovolné aktivity dostávali pravidelně druháci 
prostřednictvím https://www.skolavpyzamu.cz/ nebo emaily. Velmi emotivní bylo zejména 
první propojení spolužáků ve třídě na Teams začátkem června s ostatními Klapzubáky, kteří 
zůstali doma na distanční výuce. Každé zdařilé přihlášení kamarádů vítali bouřlivým jásotem. 
Prostřednictvím her pravidelně procvičovali učivo společně, i když na dálku. 

Jana Miková, tř. učitelka 
 

 
 
 
Distanční výuka ve 3. ročníku 
Výuka probíhala formou emailu, popřípadě telefonátu. Z prvopočátku byly žákům zasílány 
požadavky k samostatnému vzdělávání na týden, později rozvržené úkoly na každý den. Žáci 
posílali vypracované a naskenované úkoly zpět na kontrolu pomocí emailu a aplikace 
WhatsApp s pomocí rodičů. Později jsme zavedli online hodiny přes aplikaci Microsoft 
Teams, kterou se účastnili žáci dobrovolně a většinou všichni. Těm, kteří neměli možnost 
online hodiny, škola zapůjčila tablety a umožnila tak online vzdělávání i žákům, kteří neměli 
tu možnost se zúčastnit. Žáci zjistili, že online hodiny přes Teams jsou pro ně daleko 
jednodušší a taky příjemná změna v učení. 
Po komunikaci s rodiči jsme upravovali požadavky kladené na žáky – zda učivo zvládají 
v časovém úseku, zda posílat úkoly navíc, popřípadě zasílání úkolů ke kontrole a zpět.  
Žáci byli velmi šikovní, spolupracovali a snažili se plnit zadané požadavky, i když to pro 
některé bylo obtížné. Myslím, že jsme to všichni zvládli úspěšně, získali nové zkušenosti a 
naučili se novým dovednostem.  

Jolana Štěpančíková, tř. učitelka 
 

 
 
Distanční výuka ve 4. a 5. ročníku 
 Na nově vzniklou situaci jsme společně s rodiči žáků zareagovali velmi rychle a během pár 
dní se nám podařilo nastavit systém domácího vzdělávání tak, že vyhovoval všem stranám. 
Co se týče základní komunikace, ta probíhala s rodiči prostřednictvím e-mailů, případně 
telefonátů, a spolu s žáky jsme byli v denním kontaktu prostřednictvím aplikace WhatsApp.  
K zadávání úkolů výborně posloužila virtuální nástěnka padlet.com, kde postupně 
přibývaly podklady pro samostatnou práci spolu s odkazy na zajímavé online procvičování, na 
výuková videa, písničky a podobně. Jelikož prvotní nadšení z pobytu doma mimo školu 
poměrně rychle vystřídal stesk po spolužácích, bylo na čase proniknout do tajů online 
videokonferencí. Díky MS Teams se nám toto podařilo zrealizovat, i když začátky byly 
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náročnější a ne vždy technika na všech stranách fungovala tak, jak má. Nicméně jsme se po 
pár dnech zdokonalili a učení nabralo mnohem větší spád.  
Distanční výuka nás všechny naučila nové dovednosti v oblasti IT a technologií, nicméně 
nic nemůže dokonale nahradit fakt, že škola a naše denní setkávání je mnohem větší zábava! 

Martina Ťulpíková, tř. učitelka 
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8 Zapojení školy do rozvojových programů 
 

8.1 Projekt ESF OP VK pro období 2018/19- 2019/20: „Šablony pro MŠ a 
ZŠ Nezdenice II.“ 

 
 
 
 
 
 
Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů 
zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ II, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání o poskytnutí dotace 
projekt s názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ Nezdenice“ ve výši 959 192,- Kč.  
Díky projektu je ve škole realizovány níže uvedené kroužky a pedagogové ze ZŠ i MŠ 
navštěvují DVPP placené z projektu. Dále byla poskytnuta dočasná personální podpora – 
speciální pedagog – logoped a v MŠ dočasná personální podpora školního asistenta. Rovněž 
byly zakoupeny tablety do MŠ i ZŠ, vizualizéry, interaktivní 3D panel, různé hry, knihy, 
pomůcky a počítačové programy. 
 
Z projektu  ESF OP VK byly placeny tyto kroužky:  
 
 
Čtenářská dílna ve 3. ročníku 
Rozvoji čtenářství u našich žáků věnujeme poměrně velkou pozornost. Našim hlavním cílem 
je probuzení chuti ke čtení a musíme říci, že se nám to daří. Školní knihovna disponuje 
velkým množstvím zajímavých knih, je plně využívána a žáci jeví o knihy stále velký zájem. 
Díky čtenářské dílně jsme se knihami zabývali do hloubky- zajímali jsme se o postavy, děj či 
prostředí příběhových knih. Díky koronavirové pandemii jsme museli s žáky dokončit 
kroužek přes on-line výuku Teams.  
 
Keramický kroužek 
Keramický kroužek pokračoval ve své činnosti i v tomto školním roce. Naši šikovní žáci si 
odnesli domů spoustu nádherných výrobků. I když se to nezdá, výrobní proces trvá poměrně 
dlouhou dobu. Výrobky musí pořádně vyschnout v regále, teprve poté se mohou poprvé 
vypálit v peci. Následně přichází naše oblíbené glazurování – potírání speciální barvou. 
Nabarvené výrobky skládáme znovu do pece. Teprve po dalším výpalu si je žáci odnáší 
domů. Situace se zavřenými školami nám činnost bohužel na pár měsíců přerušila, nicméně 
už teď se všichni těšíme na září, až se znovu s chutí pustíme do tvoření.  
 
Konverzace v anglickém jazyce 
Učení jazyka není jen o čtení a překládání z učebnic či vyplňování pracovních sešitů, ale 
hlavně o komunikaci. Náplň tohoto kroužku se dá nádherně vystihnout jedním slovem: 
„akce“! Během celého školního roku si naši nejstarší žáci vyzkoušeli nespočetně mnoho 
didaktických her a aktivit, které byly zaměřeny na mluvení v konkrétních situacích. Nechyběl 
ani zpěv anglických písní či aktivní namlouvání anglických videí. Ať už žáci pracovali ve 
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dvojici, skupině či samostatně na zadaném úkolu, vždy to bylo s obrovskou chutí a 
nasazením. Díky tomu se nebojí anglicky mluvit a to je ten největší úspěch, kterého jsme 
chtěli na počátku plánování tohoto kroužku dosáhnout.  
 
Badatelský kroužek pro žáky 2. – 5. ročníku 

 Školní Recyklační zpravodaj ZŠ a MŠ Nezdenice  
První úkol letošního Recyklohraní vyzval naše badatele, aby se stali redaktory, reportéry a 
fotografy, kteří společně vytvoří svůj vlastní školní Recyklační zpravodaj. Děti se jej s 
nadšením zhostily a během čtyř kroužků i doma tvořily podklady pro časopis. Tématem je 
ekologická osvěta, jak třídit a předcházet vzniku odpadů, žít co nejvíce v souladu s přírodou. 
Zajímalo nás, jak se vše daří v obci Nezdenice. 
 

 
 

 Den Stromů 20.10. 
V tento den se konají akce jako například různé prohlídky parků, sázení stromků apod. Den 
stromů má připomenout, jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou. Promítali jsme si, 
jaké je desatero chování v lese, poslechli jsme si píseň s názvem (jak jinak) Strom, lovili jsme 
z pytlíku vše, co patří do lesa, malovali jsme svůj Strom života… 

 Drakiáda 
…aneb kdo si počká, ten se dočká! V našem případě jsme si mohli užít ideální povětří a stali 
se z nás bravurní piloti draků, kteří již byli vycvičení :-) 
Naše dnešní bádání bylo na téma neživá příroda – „voda, vzduch“. Týmy si nastudovaly 
postup a připravily pomůcky na provedení pokusů, pak je postupně prováděly. Jednoduchými 
aktivitami jsme zjišťovali, jak fungují přírodní zákony. Zaručujeme vám, že experimentování 
je kouzelná zábava! 

 Je vám občas líto vylít odvar z červeného zelí? 
Vyzkoušejte jej naředit jako my (se sodou, mýdlem, citronovou šťávou či octem), budete mít 
různé barvičky!  

 Využití darů podzimní přírody 
Vyrobili jsme koláže z dýňových i slunečnicových semínek, fazolí, natě sušeného celeru či 
levandule. Dále jsme přišli na to, že i obyčejná zápalka má v sobě „žilky“ neboli kapiláry pro 
příjem životodárné vody, protože je to vlastně uschlé dřevo. Když jsou kapiláry bez vody, tak 
jsou scvrklé a malé. Čím více vody naberou, tím více se roztahují a zvětšují. Proto se zápalky 
začaly rozpínat, až nám shodily minci nebo vytvořily tvar hvězdičky. 

 Beseda na téma Chránění živočichové CHKO Bílé Karpaty 



 14

Žijeme v oblasti, kterou nám mohou lidé klidně závidět. Navíc zde pracují lidé, kterým není 
lhostejný osud chráněných živočichů, kteří uhynou následkem dopravní nehody. Když se 
lidský soucit, zvídavost a um spojí v jedno, může vzniknout třeba beseda s dětmi naší školy. 
Pozorovali jsme vycpaniny živočichů, kteří žili v oblasti Lopeníku. Mohli jsme si na ně 
dokonce i sáhnout. Navíc jsme se dozvěděli tolik zajímavých informací o těchto zvířátkách, 
že besedování nemělo konce. 
 

 
 

 Krmení zvěře v krmelci 
 Recyklohraní – DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 

Bez elektrospotřebičů si už v dnešní době dokážeme život jen těžko představit. Spotřebiče 
jsou každým dnem modernější, jejich cena stále klesá – jsou dostupné pro každého. To vše s 
sebou přináší i vážný problém: co s nimi, když doslouží?  Odevzdáním použitých 
elektrospotřebičů na správné místo k recyklaci chráníme životní prostředí. Vysloužilé 
elektrospotřebiče můžeme odevzdat ve sběrném dvoře v Nezdenicích. Lze též využít 
možnosti vrácení v prodejnách v rámci nákupu nových elektrospotřebičů. Drobný 
elektroodpad můžeme vhodit do sběrných kontejnerů červené barvy – nejbližší je v Šumicích 
u hřbitova. 

 Recyklační zlepšováky 
Recyklohraní vyzvalo školáky, aby se pustili do vymýšlení a bádání a navrhli zlepšováky, 
které podpoří třídění a recyklaci baterií, a také rozumnou spotřebu baterií – tedy, aby se s nimi 
zbytečně neplýtvalo. Naši badatelé se po úvodních pokusech s elektrickým nábojem 
rozhodli kreslit zlepšováky v propagaci sběru baterií na naší škole ve čtyřech pracovních 
týmech. Dvojice děvčat 4. ročníku vytvořila prezentaci o všem, co se dotýká baterií, jejich 
významu, sběru a recyklaci.  

 Den Země 
Školáci sadili stromky, sbírali odpadky, tvořili plakáty na téma ochrana Země, tvořili 
recyklované výrobky, zasílali během distanční výuky fotografie z přírodovědných pozorování 
a zajímavých pokusů. 
 
Kroužek logiky 
Abychom ve škole podpořili také rozvoj logiky, otevřeli jsme „Klub zábavné logiky a 
deskových her“, kde jsme zábavnou, hravou formou rozvíjeli u žáků postřeh, paměť, 
trpělivost, kreativní myšlení a podporovali tak jejich přirozený talent a nadání. 
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Školní družina dále nabídla: 
  
Keramický kroužek 
Keramický kroužek pokračoval ve své činnosti i v tomto školním roce. Naši šikovní žáci si 
odnesli domů spoustu nádherných výrobků. I když se to nezdá, výrobní proces trvá poměrně 
dlouhou dobu. Výrobky musí pořádně vyschnout v regále, teprve poté se mohou poprvé 
vypálit v peci. Následně přichází naše oblíbené glazurování – potírání speciální barvou. 
Nabarvené výrobky skládáme znovu do pece. Teprve po dalším výpalu si je žáci odnáší 
domů. Situace se zavřenými školami nám činnost bohužel na pár měsíců přerušila, nicméně 
už teď se všichni těšíme na září, až se znovu s chutí pustíme do tvoření.  
 
Sportovní kroužek 
Probíhal ve sportovní hale. Žáci se učili různým míčovým a pohybovým  hrám a využívali 
sportovní vybavení haly.   
 
 
Rozhodně chceme i nadále pokračovat v různých akcích i projektovém vyučování ve 
spolupráci se ŠD, s MŠ i s obcí. Všechny nadstavbové aktivity v rámci školy přispívající 
k primární prevenci. 
 

 Besedy, přednášky - seznamování žáků s problematikou jiných kultur, nebezpečí 
internetu, bezpečnosti zdraví, požární prevencí atd 

 Olympiády, soutěže  - účast na sportovní olympiádě školních družin, výtvarné 
recitační, hudební  soutěže,( např. výtvarné soutěže pravidelně vyhlašované nadací 
Jana Pivečky, knihovnou Františka Kožíka, Ekocentrem Chrpa, recitační soutěž 
školních družin, hudební soutěž školních družin aj) 
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9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

9.1 Aktivity základní školy 
 
Webové stránky školy stále výborně slouží veřejnosti jako aktuální přehled o činnosti školy. 
Osvědčila se rychlá spolupráce při tvorbě stránek mezi všemi složkami školy. Rodiče i 
veřejnost mají možnost najít vždy aktuální jídelníčky školy, fotografie ze všech akcí školy i 
všechny základní údaje o škole. 

 Pasování na čtenáře 
Klapzubáci, aktuálně žáci 2. ročníku, byli v červnu pasováni v knihovně na čtenáře. Při té 
příležitosti slíbili paní Pflegrové ilustrace sportovních, cestovatelských či čtenářských zážitků 
z prázdnin. Svůj letní úkol zvládli výborně, odměna je tudíž neminula…. 

 Vánoční dílničky 

        
 

 Po čertech dobrý den 
Téma Mikuláše prolínalo napříč vzdělávacími předměty. V matematice se např. chlapci 
orientovali v kalendáři a počítali, kolik dnů ještě zbývá, než přijde… V českém jazyce se z 
knihy České svátky a tradice dozvěděli, kdo to sv. Mikuláš v historii byl, jaká legenda se k 
němu vztahuje. Následně recitovali Mikulášovi říkanky. Také si poslechli a sledovali text J. 
Čapka – Jak hráli divadlo na Mikuláše. Potom si podle vzoru pejska a kočičky zahráli 
pantomimu. Nejvíc se ovšem těšili na čas, kdy v pracovních týmech 1. a 2. ročníku vyráběli 
voňavé zvykoslovné mikulášské předměty – zahrádku či vrkoč. Jednotlivé týmy ohodnotily 
svoji práci výborně, dařila se jim vzájemná kooperace. Na závěr se všichni čertíci protáhli u 
pohybové „pekelné“ hry s hudbou. 

 Mikuláš naděluje 
Nejprve jsme si s dětmi přečetli příběh o sv. Mikuláši, pak prvňáčci postavili bránu nebeskou, 
pekelnou a mikulášskou. Poté si vymalovali pracovní list s písmenky a čísly, ze kterého jim 
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vyšel Mikuláš a čert. Třeťáci to letos pojali skupinově a na hudební notu – holky zazpívaly 
Mikulášově družině koledu Štědrej večer nastal a kluci Mikuláš ztratil plášť. Mikulášova 
návštěva děti moc potěšila a doufají, že se za nimi zase za rok přijde podívat. 
Čtvrtý a pátý ročník měl organizaci Mikuláše ve své režii. Větší část žáků byla součástí 
mikulášské družiny, ale ani zbylí žáci nezaháleli! Pomáhali se strojením do úborů a následně 
plnili řadu tvořivých úkolů. Vyzkoušeli si čertovské i andělské počítání, přečetli si o sv. 
Mikuláši, luštili tematické osmisměrky a vytvořili si prostorovou „čertovskou“ krabičku. Byl 
to skvělý den plný přátelské a podporující atmosféry. No a pak přišel opravdový Mikuláš se 
svou družinou…… 

 Kouzlo Vánoc v ekologickém institutu Veronica v Hostětíně  
Proč se slaví Vánoce? A jak se slavily v Bílých Karpatech v době našich prababiček? Během 
voňavé tvořivé dílny v centru si děti v kuchyňce upekly vlastní vánočku a vyrobily ovečku z 
vlny a papíru. Venku jsme se naučili pro nás zatím neznámou tradici – házeli jsme stylovým 
„čaganem“ na vrbu, sypali jsme drobečky ke stromkům v sadu. U stolku v teple jsme věštili, 
co nás čeká v dalším roce. Na závěr jsme si všichni připili lahodným vánočním punčem z 
jablečného moštu. Děti odjížděly vlakem do Nezdenic plné nových zážitků. 
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 Zpívání u rozsvíceného stromečku před Obesním úřadem v Nezdenicích 

 13. ročník jarmarku s vánočním posezením 

 
 

 
 

 Školní fašank 
jsme zahájili čtením o masopustních postavách a kouzelnickými pokusy. Pro naši oblast je 
tradiční šablový tanec, kterého se letos na naší škole ujali kluci ze 4. a 5. ročníku s písní Pod 
šable. Na harmoniku je parádně doprovodila Ema ze 3. ročníku.  Následoval rej masek: 
 „Máme tu masopust, hej, hej, hej! Maškary všude řádí. Dneska je veliký masek rej, dneska se 
dovádí….“ Za tanec v MŠ a pro paní kuchařky maškary dostaly koblihy a pokračovaly v 
rejdění v hale. Úvodem byla veselá přehlídka masek, následovaly hudebně pohybové aktivity 
s tvořením skupinek, posíláním míčku aj. Všichni si školní fašank náramně užili, přestože 
venku bylo nevlídno! 

 Knihu Eduarda Basse Klapzubova jedenáctka četli naši druháci od první třídy. 
Koncem května ji dočetli Ti, co jsou ve škole. Jenomže někteří bratři Klapzubové byli i doma 
na distanční výuce. Nemohli jsme dopustit, aby kamarádi přišli o závěr naší knížky, která je 
oslavou ryzího bratrství a toho, že poctivou prací lze dosáhnout nejvyšších cílů. Rozhodli 
jsme se ztvárnit dramatický závěr knihy po svém… A náramně jsme se u scénky bavili 

 Naše jedlá zahrada 
Soutěžní výzva LÍSKY, z.s. s názvem Naše jedlá zahrada byla aktivitou osvětové kampaně 
Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny. Protože obecní zahrada pod školou už je osázená, 
pátrali naši druháci po tom, co na ní roste k snědku. Našli toho tolik, že bylo z čeho vybírat! 
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Po pořízení fotografií ze zahrady si sedli k tabletům a hledali zajímavé informace k vybraným 
rostlinám, které dávají zdravé a chutné plody či léčivé květy. Ty pak okopírovali nebo 
přepsali, domalovali obrázek stromu, keře či rostliny. Výkresy jsme laminovali a vyvěsili na 
zahradě, kterou navštěvují děti z celé obce. Mohou se tak dozvědět nové informace přímo v 
terénu. V Lísce se práce velmi líbila. 
 

 
 

 Výprava do Rudic 
aneb netradiční setkání spolužáků po neuvěřitelných 106 dnech… Pro kluky bylo 
překvapením, že jsou pozváni i spolužáci z distanční výuky. Viděli jsme chov papoušků a 
korel, dřevěný betlém, staré předměty v budově bývalé školky, houby cestou...  
 

 Loučenís páťáky 

 

 
 

zapsala: Jana Miková 
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9.2 Aktivity mateřské školy:  
 
Ve školním roce 2019/2020 jsme měli zapsáno celkem 35 dětí. Z toho 10 dětí před nástupem 
PŠD, 9 dětí středního věku a 16 nejmladších dětí. Z Nezdenic docházelo do MŠ 24 dětí, 10 
dětí dojíždělo z Rudic a jedno dítě z Uherského Brodu. 
Již druhým školním rokem jsme pracovaly podle ŠVP PV „Školička pana Knoflíčka“. Děti při 
běžných činnostech pozorovaly a zkoumaly svět. Využívali jsme především prožitkové učení, 
kde si děti měly možnost vyzkoušet různé druhy činností, nalézt v nich ty, které je baví a dále 
je pak rozvíjet dle vlastního zájmu. Dále jsme objevovali krásu naší obce pravidelnými 
vycházkami. Děti rozeznávaly změnu jednotlivých ročních období a pozorovali jsme vliv 
člověka na přírodu. 
Vzhledem k tomu že byla MŠ uzavřena od 11. 3. 2020, kvůli pandemii coronaviru, tak jsme 
se snažily navázat kontakt s dětmi pomocí odkazů n internetové stránky, videí, říkanek, 
pracovních listů, omalovánek, logopedických cvičení aj., týkajících se našich týdenních témat. 
Děti se zapojily a zaslaly nám na e-mail fotografie svých výrobků a splněných úkolů. MŠ byla 
znovu otevřena 25. 5. 2020 ale kvůli přísným hygienickým opatřením se již nemohly 
uskutečnit plánované akce na toto období.  Akce, které proběhly do vyhlášení nouzového 
stavu: 
Dne 9. 9. nás navštívilo maňáskové divadlo z Hodonína s pohádkou „KRTEK A KOLO“. 
Byla to pohádka o kamarádství, o tom, že se nesmí brát cizí věci bez dovolení, a taky se musí 
po sobě uklízet, aby to kolem nás hezky vypadalo a nezranili jsme se o věci, které jsou 
rozházené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Další akce, která proběhla spolu s rodiči bylo výroba dýňových strašidýlek. Jedno odpoledne 
jsme si s rodiči zpříjemnili výrobou dýňových strašidýlek, které zdobily šatnu a vchod do 
budovy školy. 
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Další kulturní zážitek, který děti během tohoto roku zažily byl výlet do divadla v Uherském 
Brodě. Hudební pohádky v podání „Hudebního divadla dětem“ z Hradce Králové mají 
název „Hrátky na pohádky“. Kouzlo českého jazyka, klasické hudby i veselých autorských 
písniček učarovalo malým i velkým divákům. Humor a lehkost provedení působily tak, že se 
divák ani na chvíli nenudil! Umělecký tým obohatil toto představení o skvělou hudební 
dovednost a také scénický tanec Poi poi.  
 
Typická podzimní akce, kterou jsme s dětmi podnikly byla drakiáda. Draci všech barev, tvarů 
a velikostí se vznášeli na kopci u fotbalového hřiště. Děti si to užily a za účast byly odměněny 
„DRAČÍMI MEDAILEMI“. 
 

 
 
Kromě jiného jsme také navštívily našeho kamaráda ze školky, kde jsme měli možnost si 
prohlédnout domácí zvířátka a také si prohlédnout nově vybudované jezírko pro vodní 
živočichy a rostliny. Prohlídka zvířátek se nám moc líbila, příští rok se za nimi vydáme 
znovu. 
 

 
Před vánocemi navštívila třídu předškoláků zubní hygienistka paní Kateřina Pelcová. 
Vysvětlila dětem zábavnou formou, jak se mají starat o zoubky. S pomocí maňásků či 
obrázků jim předvedla správné držení zubního kartáčku a upozornila je na jeho správný 
vzhled. Ukázala jim a děti si to i prakticky na sobě vyzkoušely, jak intenzivně čistit dané 
místečko v ústech. Také diskutovali o kazu, jak se mu co nejlépe vyvarovat a k čemu slouží 
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pasta na zuby. Neopomněla ani připomenout, že je velmi důležitá pravidelná návštěva 
zubního lékaře. Na závěr všichni dostali odměnu v podobě omalovánek a zubní pasty. 
 

 
 
Přestože jsou dny adventní nejkratší v roce, je velmi těžké zabavit v nich na Vánoce se těšící 
děti. Pohlazením po duši pro nás bylo nadšení všech dětí, jež si k nám našly i se svými 
nejbližšími cestu. Rádi jsme přivítali spoustu našich absolventů na adventních dílničkách a 
těší nás, že se jim na dalších školách dobře daří. Měli jsme připraveno na výběr hned několik 
možných výrobků, ze kterých si mohl každý vybrat dle svého gusta. Moc nás potěšilo, s 
jakým elánem se děti do tvoření pustily, jak jim šla práce od ruky a také to, že nezůstaly u 
výroby jen jedné věci. Mnohé z nich si vyrobily vše, co jsme nabízeli. Také na ochutnávání 
dobrot od p. kuchařek došlo, přátelské poklábosení… 
 

 
Krásný kulturní zážitek pro děti bylo divadelní představení „Medvídek PÚ“ 
 
Z dalších Vánočních tradic, kterou pořádáme tradičně spolu se základní školou je Vánoční 
jarmark. 
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Děti jako každý rok došly potěšit i obyvatele DPS v Nezdenicích se svým zimním pásmem 
„sněhuláci“ . 
 

          
 
Stejně jako minulý školní rok tak i letos se 
děti už dlouho těšily na tradiční karneval v 
mateřské škole. Nejstarší děti vyrobily 
karnevalovou výzdobu, kterou jsme společně 
vyzdobily třídu. Konečně se dočkaly – vždyť 
se sešly téměř v plném počtu! Ve svých 
maskách princezen, pejsků, kočiček, čarodějů 
aj. si užívaly dopoledne plné her, soutěží i 
„diskotéky s barevnou hudbou“. Školkou se 
nesla veselá nálada a společně jsme si 
karneval všichni užili. 
 
 
Opět naši předškoláci navštívili jejich kamarády v 1. třídě základní školy, aby se podívali, co 
je čeká v příštím školním roce. Děti si prohlédly třídu, seznámily se s paní učitelkou a 
vyzkoušely si, jak se sedí ve školní lavici. Spolu se svými staršími kamarády plnily s 
nadšením úkoly, které se jim zdařily. Dětem se ve škole moc líbilo a už se do školy moc těší.  

 

 
 

V době nouzového stavu nám rodiče společně s dětmi posílali své výrobky, tvoření, činnosti, 
které s dětmi průběžně dělali. 
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zapsala Michaela Bobčíková 
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9.3 Volnočasové aktivity školní družiny  
 
V září bylo zapsáno do ŠD 41 dětí. Navštěvovali ji žáci 1. - 5. ročníku. Z 1. třídy 6 žáků, z 
druhé třídy 10 žáků, z 3. třídy 10 žáků, z 4. třídy 11 žáků a z 5. třídy 4 žáci. 
Pro svoji činnost jsme využívali výtvarnou dílnu, školní knihovnu, školní informační centrum, 
dále i sportovní halu a při pobytu venku školní zahradu, obecní zahradu, fotbalové hřiště a 
místní park. 
Děti měly možnost v rámci ŠD navštěvovat tyto zájmové kroužky: Keramika, Badatelský 
kroužek, Čtenářský kroužek, Tablety hrou, Sportovní kroužek a Náboženství. 
 
Příjemné počasí na začátku měsíce bylo doprovázeno ještě hřejivým sluncem a tak jsme 13. 9. 
2019 uspořádali akci „Stopovaná – orientace v okolí s plněním úkolů“. Jelikož jsme všichni 
tým a táhli jsme za jeden provaz, stopování i plnění úkolů jsme řešili společně. Akce se 
uskutečnila v místním parku. Všechny děti společně hezky spolupracovaly a navzájem si 
předávaly cenné informace. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podzim je krásné roční období propojeno s pestrou škálou barev. A tak jsme zapojili naše 
šikovné ruce a fantazii při tvoření z přírodni 
 
V následujícím měsíci říjnu nás čekaly 3 zajímavé akce. 
Jako první proběhlo „Štrůdlování“ ze sladkých podzimních jablíček. Děti se do přípravy 
pustily s vervou a pílí. Nastrouhaly si jablíčka, rozválely a zavinuly těsto.  
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Druhá z akcí nesla název „Dýňování“. Jelikož byla úroda náramně vydařená, o dýně nebyla 
nouze. Pustili jsme se do dlabání. Na naše dýňová strašidla jsme byli náramně pyšní. Tuhle 
akci jsme ještě doplnili vyrobenými dýněmi pomocí různých výtvarných technik. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  

 
Poslední říjnovou krásnou akcí bylo zdobení dýňáka řetězy z přírodnin před OÚ. Jako ozdoby 
nám posloužily šišky, kaštany, šípky a listy, které jsme připevnili na drát. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kouzelné barvy přírody nás obklopovaly ze všech stran, u nás v družině byly taktéž vítány. 
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V předvánočním čase nás čekalo „Pečení perníčků“. 
Děti s radostí vypracovaly těsto a vykrajovátky z něj vykrojily vánoční motivy. 
Nejvíce se těšily, až budou moct ochutnat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomalými kroky se blížila zima a tak jsme nezapomněli ani na zvířátka. Rozhodli jsme se pro 
ně postavit „domečky“. Jako stavební materiál nám posloužily spadené listy ze stromů, 
kaštany, šišky, větve a jiné přírodniny. Děti pracovaly ve skupinách nebo jednotlivě. Práce 
jim šla od ruky a za chvíli byl místní park plný překrásných hmyzích domečků. 
 
Prosinec byl za dveřmi a s ním i Mikuláš, anděl a čert. Pro některé bylo očekávání radostné, 
jiní měli obavy. Mikuláše, anděla i čerta jsme si i vyrobili a výsledek stál za to. 
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Nastal adventní čas a s ním se 3. 12. 2019 konaly „Vánoční dílničky“, na které jsme i my 
připravili pěkný výrobek „Adventní věneček“, který si děti s maminkami mohly vyrobit a 
nazdobit dle vlastní fantazie. 
Pomaličku jsme se začali věnovat výrobě vánočních ozdob na vánoční stromeček a nácviku 
tanečních kreací na vánoční jarmark v obci. 
Adventní čas v naší družině děti trávily výrobou vánočních dárečků, přáníček, ozdob na 
stromeček a čekaly na Ježíška. A také přišel. Pod stromečkem se objevila štědrá nadílka 
dárků. Potěšily nás stolní a společenské hry, logické hry a stavebnice, které nám zpestřily čas 
strávený v družině. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Připomněli jsme si dodržování bezpečného chování a prevence úrazů o vánočních svátcích, 
jak na komunikacích, tak i při zimním sportování a hrách. 
 
Dne 28. ledna proběhla v Havřicích tradiční výtvarná soutěž „Paletka“. 
Zúčastnilo se jí 41 dětí z 15 družin Uherskobrodska. 
Letošním tématem se stali „Draci. Jako inspirace posloužila fotoprezentace, pověsti a 
prohlídka dračí architektury, šperky, hračky i fantazy knihy. 
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„Jaro už je tu!“ 

Na jaře, když slunce svítí, 
objeví se první kvítí. 
Narcisy a tulipány, 

zdobí žlutě všechny brány. 
Udělej si čas, 

užij si těch krás. 
 
Jarní malování a tvoření jsme si oblíbili. Avšak krásné jarní počasí nás lákalo i do přírody. 
Procházky a pobyty venku jsme si vždy užili. Pozorovali jsme a určovali jarní květiny i pilné 
ptáčky při stavění a úpravě hnízd. 
Spoustu legrace jsme si užili i na školní zahradě. Děti si užívaly na lanových herních prvcích, 
kolotočích, houpačkách i v zahradním domečku nebo hraním míčových her. 
Tímto si rozvíjí své koordinační a silové schopnosti, sportovní dovednosti, schopnost 
rovnováhy i orientaci v prostoru. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V květnu jsme najeli na soutěžní éru s názvem „VYFOŤ TO“! 
Děti měly za úkol vyfotit a poslat paní vychovatelce fotky událostí, jak tráví svůj volný čas, 
když se zrovna neučí. 
 
První kolo soutěže znělo „HEJBNI KOSTROU“! 
Úkol zněl jasně, pořídit fotografie, jak děti cvičí, sportují, posilují a to nejen doma, ale i v 
přírodě. 
Přišly nám zajímavé fotografie a my jsme byly rády, že děti sportují a užívají si většinou 
venkovních radovánek. Šplh na tyči, jízda na kole či koloběžce i skákání na trampolíně byly u 
dětí nejoblíbenější aktivity 
Druhé kolo soutěže neslo název „BOŘEK STAVITEL“ 
Fantazii se meze nekladou. Děti stavily nejen z lega, ale i z přírodnin. Ne nadarmo paní 
vychovatelka zadala tohle téma. Stavitelské skvosty našich šikovných dětí nám vykouzlily 
úsměv na tváři. 
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„KOUKNI NA TO!“ byl název třetího soutěžního kola. Absolutními vítězi se stali sourozenci 
Viky a Marťa T., kteří nám poslali svou úžasnou sbírku fotek z přírody. 
 
 
 

 
 
 
Věřili jsme, že družinkové děti doma svým rodičům pomáhají. Proto další a poslední soutěž 
zněla 
„PRÁCE ŠLECHTÍ!“. 
Rodiče musí být na své děti náležitě pyšní. Někteří z nich pomáhají na zahradě, v domácnosti 
i péčí o domácí mazlíčky. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Při aktivitách a hrách během roku jsme rozvíjeli obratnost, rychlost, prostorovou orientaci, 
smyslové vnímání, respektování druhého, spolupráci a komunikaci ve skupině i 
sebehodnocení. 
 
Ve třídě si většinou vyprávíme, vysvětlujeme si různá přísloví a pranostiky, posloucháme 
písničky i pohádky, tvoříme a vyrábíme, čímž rozvíjíme svou kreativitu a zručnost. Hrajeme 
také společenské, konstruktivní, logické i stolní hry. 
 

zapsala: Radka Polanská 
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9.4 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty 
 

 dopravní hřiště v Uherském Brodě 

 základy první pomoci – manželé Zemkovi  

 besedy, programy pro děti - knihovna obce Nezdenice  

 ekologické projekty - Vzdělávací a informační středisko Centrum Veronica, Hostětín 

 knihovna Františka Kožíka – účast na soutěžích 

 obec Nezdenice – kulturní program na vánočním jarmarku, velikonoční se z důvodu 
epidemiologické situaci nekonal 

 kulturní akce – např. kulturní vystoupení našich žáků -  ZUŠ Bojkovice 

 hasičský sbor místních hasičů 

 zapojení přírodovědného kroužku do ekologických aktivit - Recyklohraní  

 farnost Nezdenice – výroba čepic pro tři krále a účast žáků na tříkrálové sbírce 

 soutěže a akce pravidelně vyhlašované nadací Jana Pivečky (výtvarná soutěž, základy 
první pomoci) 

 

9.5 Účast školy na veřejných sbírkách 
 
 
Naše škola se podílí na pomoci při Veřejné sbírce Fondu Sidus, o.p.s. Výnos ze sbírky je 
určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze 
Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. 
 
 

10 Prevence sociálně patologických jevů 
 
 
V uplynulých letech se nám víceméně podařilo naplňovat stanovené krátkodobé cíle v 
oblasti prevence sociálně-patologických jevů, jež vycházejí z dlouhodobé školní 
preventivní strategie. Vzhledem k tomu, že naše škola vzdělává pravidelně čtyřicet až padesát 
žáků v základní škole a předškolní zařízení navštěvuje kolem třiceti dětí, rizikových známek 
chování si všímáme velmi brzy, okamžitě na ně dokážeme reagovat. S žádostí o spolupráci se 
také obracíme na rodiče a společně sestavujeme individuální cíle a podmínky, které mají 
žákovi pomoct při překonávání překážek a k nalézání vhodnějších vzorců chování.  
V našem zařízení primárně stavíme na pilířích přátelství, spolupráce a respektu. Toto 
vštěpujeme dětem už od útlého dětství. Nabízíme také množství zájmových aktivit a kroužků, 
které jsou realizovány především v odpoledních hodinách.   
Dbáme na to, aby žáci 1. ročníku ZŠ byli vzděláváni v samostatné třídě, ostatní ročníky jsou 
spojovány dle počtu dětí a složení třídy (děti s poruchami učení či chování). Spojená třída 
většinou nepřesáhne počet dvaceti žáků. Na hlavní předměty se nám většinou daří spojené 
ročníky dělit, spojování probíhá většinou při výuce výchov. I to však má velmi pozitivní vliv 
na klima naší školy, jelikož se běžně setkávají žáci napříč všemi ročníky, což přispívá k větší 
míře přátelskosti a tolerance.   
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V několika třídách výborně fungují celoroční motivační hry, které mají významný vliv na 
pozitivní vztahy ve třídě, jelikož jsou založeny na principech společného dosažení cíle, 
nikoliv na soutěživosti a soupeření.  
Z analýzy výskytu rizikového chování v našem zařízení vyplývá, že okrajově nebezpečná jsou 
témata provozování extrémních sportů a závislostní chování pro nelátkové závislosti 
(konkrétně hraní počítačových her, nadměrné užívání mobilních telefonů a tabletů, čas 
strávený u počítače apod.). Na tato témata se zaměříme v následujícím školním roce a budou 
podkladem pro nastavení nových krátkodobých cílů v oblasti prevence.  
 

10.1 Logopedická prevence  
 
V tomto šk. roce logopedické asistentky prováděly logopedickou prevenci pod garancí SPC 
logopedického v Uh. Hradišti. 4 děti byly odeslány ke klinické logopedce a s 5 dětmi 
pracovaly logopedické asistentky v MŠ. 
Se všemi dětmi byly průběžné prováděny logopedické chvilky (dechová a artikulační cvičení, 
fonační cvičení, cvičení jazyka a rtů…) 
Do MŠ dojížděla 2x týdně speciální pedagožka – logopedka, která pracovala se dvěma dětmi. 
 

11 Materiálně technická oblast 
 
Pro základní školu se zakoupil nový učitelský stůl s kontejnerem, dvě žákovské lavice a židle. 
Do mateřské školy jsme zakoupili nové hračky, didaktické pomůcky. 
Přikoupili jsme sportovní potřeby, výstroj pro florbalového brankáře, míče aj. 
Na školní zahradu se pořídila nová trampolína, horolezecká hora, síť na přehazovanou, 
koloběžky.  
Před školní družinu jsme pořídili věšáky s lavičkami., dokoupily se stolní hry a didaktické 
pomůcky. 
Dále se zakoupil nový mop, mixér, myčka se sušičkou. 
Do výuky se zakoupily nové výukové programy, které jsme využívali i k distanční výuce.   
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12   Rozbor hospodaření rok 2019 
 
Základní škola a Mateřská škola Nezdenice  mají právní subjektivitu od 1.ledna 
2003.Hlavním zdrojem příjmů školy jsou dotace na provoz od zřizovatele Obec Nezdenice 
a dotace od KÚ Zlín na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční výdaje.  
 
Základním kritériem pro určení výši příspěvku jsou výkony organizace, tzn. počet žáků 
v základní škole, mateřské škole, školní družině a počet stravovaných žáků ve školní jídelně 
 
Základní škola a Mateřská škola poskytuje základní vzdělání a výchovu podle školních 
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a pro předškolní vzdělávání. 
  
 
Finanční prostředky školy jsou používány v souladu s potřebami žáků a jejich využití 
zabezpečuje správný chod školy. Náklady na provoz školy tvoří především náklady na 
energie,teplo, spotřební materiál, mzdy, odvody SP a ZP, opravy a údržbu, služby  
a odpisy.  

 

12.1.1 Celková dotace od KÚ Zlín na rok 2019   7.999.983,00 Kč 
V tom dotace :    VP paměť institucí     111.829,--   
  Doprava plavání    29.750,-- 
  šablony ESF - II. ZŠ a MŠ  430.036,-- 
 
Dotace                7.428.368,-- Kč 
V tom  : Platy   5.326.780         

12.1.2   OPPP   70.000            

12.1.3   Odvody  1.803.038          

12.1.4 Odvody FKSP           106.846                 
  ONIV   121.704        

 
 ONIV – jednotlivě 

výdaje na učebnice ,hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky           34264 
školení a semináře DVPP                      13330 
cestovné             4171 
plavání žáků             37000 
náhrada za nemoc v průběhu roku          15529 
zákonné pojištění zaměstnanců          16193 
OOOP                         1217 
Celkem                        121704 
 
Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu se závaznými ukazateli platnými pro rok 2019. 
Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 
 
Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2019   1.472.147,61 
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12.1.5 V tom : dotace od zřizovatele   900000 

12.1.6   stravné     420581 

12.1.7   výnosy z hl. činnosti    11002    
    školné MŠ a ŠD   135800 

12.1.8   úroky z účtu                916,61 

12.1.9   čerpání z rezervního fondu   3848   

12.1.10                                                                 1472147,61 
 
Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 
501 spotřeba materiálu          158019,02 
501 potraviny            420917,04 
502 spotřeba energie           228844 
511 opravy a údržba               27282 
512 cestovné                2224 
513 náklady na reprezentaci            551 
518 služby                       365776,59 
521 mzdové náklady                      146689 
524 zákonné odvody                        46548 
525 pojištění pracovního úrazu                         12995 
527 jiné sociální náklady                         7972 
551 odpisy HIM                        0 
558 DDHM               42197,70 
                                                      1460015,65 
 
Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  9472130,61 
      Výdaje :  9459998,65 
 
Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji 
je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2019 je tvořený hospodářský výsledek celkem 
v částce 12.131,96 Kč   

12.1.10.1.1 Stav zásob k  31.12.2019 
 
Základní škola stav pokladní hotovosti  9.629,-- 
   stav poštovních známek     209,-- 
   stav čistících prostředků   2.699,80 
 
Školní jídelna  sklad potravin    18.377,56 
 
Na účtu 311 – Odběratelé nejsou žádné pohledávky. 
 
Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2020 
  celkem  55.517,85 Kč 
 

 
Naše organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od   
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fyzických a právnických osob. Fondy našeho zařízení vykazují kladný 
zůstatek a jsou kryty na účtech : 
241 – Běžný účet         1.024.757,32 
v tom 
241 – Běžný účet       FRIM          52.128,-- 
241 – Běžný účet Rezervní fond         86661,92 
 
243 – Fond kulturních a sociálních potřeb        138.458,-- 
 
Čerpání jednotlivých fondů : 
Fond 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 
Stav účtu k 1.1.2019                               94.689,-- 
Tvorba ze základního přídělu 2019                 110.722,-- 
Čerpání  příspěvek na stravování    20.544,-- 
                                   péče o zdraví                                                            0,-- 
                                   posezení zaměstnanců                                     13.590,-- 
                                   dary nepeněžní                                                         0,-- 
                                   zlepšení prac.prostředí                           3.848,--              
                                   Zůstatek účtu k 31.12.2019                          167.429,-- 
                                    
Fond 416 – fond reprodukce investičního majetku 
Stav účtu k 1.1.2019                    52.128,-- 
Zůstatek účtu k 31.12.2019                                                               52.128,-- 

12.1.10.1.2 Fond 414 – rezervní fond                                                                          
0,--    

12.1.10.1.3 Fond 413 -  rezervní fond tvořený HV                          
75.641,71 

HV za rok 2018                                                                                 11.020,21 
Zůstatek účtu k 31.12.2019                 86.661,92 
 
 
 

Nezdenice 13.2.2020 
Zpracovala: T.Jančová,účetní 

 

 

13 Závěr výroční zprávy 
 
Tento školní rok byl pro všechny zúčastněné velmi náročný. Dne 11. 3. 2020 s ohledem na 
mimořádnou epidemiologickou situaci byla uzavřena škola  i školka.  
Na distanční výuku v době uzavření školy jsme reagovali velmi rychle, pomohly nám 
tablety a výukové programy, zakoupené díky projektům EU. Všichni pedagogové byli 
proškoleni v programu MS Teams, což umožnilo žákům a vyučujícím mít spolu každodenní 
kontakt Žáci v tomto věku nebyli připraveni na online vyučování, nedosahovali takové míry 
samostatnosti, digitální gramotnosti a komptenci učení, aby mohli plně převzít odpovědnost 
za své vzdělávání. Takže jsme kombinovali synchronní a asynchronní aktivity a výuka byla 
pravidelně doplňována prvky „ off- line výuky.“  
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Dne 25. 5. byl provoz základní i mateřské školy při dodržování přísných hygienických 
opatření a při změně organizace provozu školy obnoven Vytvořené skupiny žáků se nesměly 
setkávat ani měnit. Část žáků se vyučovala prezenčně, ale někteří pokračovali distanční 
formou. Těm paní učitelky umožňovali nahlížet přímo do hodin a setkávat se tak se spolužáky 
ve třídě. Kromě výuky ve třídách mnohdy učili vyučující i odpoledne, kdy rodiče žáků, kteří 
nemohli být přítomni na distanční výuce, přišli ze zaměstnání a pomáhali svým dětem s 
učením.  
Zkušenost s distanční výukou nás přiměla, abychom plánování školního roku 2020/2021 
přizpůsobili aktuální mimořádné situaci a uměli reagovat  flexibilně. Máme v úmyslu koupit 
nový server a pořídit vyučujícím notebooky. Našim cílem bude ihned od začátku školního 
roku rozvíjet u žáků takové dovednosti aby případný  přechod na výuku na dálku proběhl co 
nejsnadněji. Aby všichni žáci uměli zacházet s komunikační platformou, kterou si škola 
zvolila, zařazovat do běžné prezenční výuky takové prvky, aby vynucený přechod na 
vzdělávání distančním způsobem byl co nejméně stresující a žáci se mohli od prvního dne 
plně zapojit do výuky na dálku.   
V příštím školním roce se zaměříme také na vhodný způsob hodnocení  žáků, aby to bylo 
hodnocení formativní, podpůrné a zohledňovalo podmínky rodinné, sociální a prostorové, 
v jakých se žák vzdělává. Nepostradatelná je přitom zpětná vazba, neboť podporuje motivaci 
a ukazuje cestu k dosahování pokroku. Důležitou součástí vzdělávání, a to i vzdělávání 
distanční formou, je sebehodnocení žáků a práce s chybou, kterou má žák vnímat jako 
přirozenou součást procesu učení. Na formativní hodnocení bude zaměřeno i DVPP. Jelikož 
v naší škole pracue více asistentů pedagoga, DVPP zaměříme rovněž na práci asistenta s žáky 
s SPVP, na spolupráci asistenta, učitele i rodiče. Učitel i asistent mohou pozitivně ovlivňovat 
klima třídy budování bezpečného prostředí. 
Škola jako „ dílna lidskosti“ je naším dlouhodobým cílem. Usilujeme a budeme usilovat o 
respektování se, vzájemnou a týmovou spolupráci, vzájemnou důvěru.  I nadále budeme 
pracovat na celkovém klimatu školy, otevřenosti školy k okolnímu životu. Pokud budeme 
prohlubovat komunikační dovednosti mezi  mezi učitelem, rodiči a žáky,  mít k sobě 
vzájemnou důvěru a úctu, podaří se  nám překonat i nečekané překážky třeba v podobě 
distanční výuky.  
Našim cílem je vytváření bezpečného, přátelského prostředí a pěstování pěkných 
mezilidských vztahů a naplňování tohoto cíle se naší škole daří.  
 
 
 
Datum zpracování: 24. 08. 2020 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 25. 08. 2020 
 
Schváleno školskou radou dne: 31. 8. 2020 
 
 

Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  


