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Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2020/2021 
 

 

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 2020/2021. 

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   39 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 2020/2021:  

 

 Počet tříd 

 

Počet dětí a 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

Základní škola 4 50 12,5 

Školní družina 2 44 22 

Mateřská škola 2 34 17 

Školní jídelna x 83 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. Ustavující schůze proběhla 10.1.2019. 

 

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 
50 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Školička pana Knoflíčka 
34 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 

Každý den s úsměvem 
44 
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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/vychovatelka ŠD 1,0/0,067 

 VŠ – 1. stupeň +  

Spec. ped. 

3 Učitelka ZŠ, metodik 

prevence/vychovatelka ŠD 
1,0/0,067  VŠ – 1. stupeň 

4 Učitelka ZŠ 1,0  VŠ – 1. stupeň 

5 Učitelka ZŠ 1,0  VŠ – 1. stupeň 

6 Vychovatelka /Asistentka pedagoga ZŠ 0,88/0,5  SPŠ 

7 Učitelka MŠ 1,0  VŠ – MŠ 

8 Učitelka MŠ 1,0  VŠ - Mš 

9 Učitelka MŠ 1,0  SŠ – SPŠ 

10 Učitelka MŠ 0,8387  SŠ 

11 Asistentka pedagoga ZŠ   0,75 SPŠ  

12 Asistentka pedagoga ZŠ/vychovatelka ŠD 0,5/0,833 CSOŠ 

13 
Asistentka pedagoga MŠ 1,0 

 SŠ + studium pro 

asistenty pedagoga 

13 Učitelka MŠ 0,1290  SPŠ 

  

3.1.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 

 

 

 

 

3.1.3 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci pracovní zařazení , funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 kuchařka 1 SŠ společenského stravování 

2 
vedoucí šk. jídelny, kuchařka 

0,3125 

0,685 
SOU – kuchařka  

3 školnice, uklízečka v ZŠ 0,5/ 0,5 SOŠ a SOU 

4 uklízečka MŠ 1 SOŠ  

5 
školní asistentka v MŠ 0,2 

ZŠ + kurz pro asistenty 

pedagoga 

Odborná kvalifikace      % 

Učitelé 1. stupně  100,00 

Učitelky MŠ  100,00 

Vychovatelka ŠD  100,00 
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4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP v roce 2020/21 bylo organizováno na základě následujících zásad: 

- Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou 

možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností 

uvedených v tomto plánu. 

- Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním 

vzděláváním a jednorázovými akcemi. 

- Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a 

rozpočet školy. 

- Přednost má dále studium k prohlubování kvalifikace z oblasti speciální pedagogiky, 

či semináře a workshopy z oblasti připravovaných změn v systému vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

- Účast na vzdělávání k prohlubování kvalifikace, které nařídí ředitelka škola, je pro 

pracovníky školy podle zákoníku práce povinná.  

- Obsahem průběžného vzdělávání budou zejména semináře zaměřené na spolupráci 

asistentka pedagoga a třídního učitele, na formativní hodnocení a práci s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Jméno, příjmení     Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  datum  

 

1. 

Formativní hodnocení – 

hodnocení, které pomáhá 

růst – I 

Efektivní řízení školy 

v praxi  

Jak využít vzdělávací 

nerovnováhu 

Základní dokumentace škol 

Pravidla a kritéria pro 

hodnocení žáků a studentů  

Kontrola ČŠI 

JOB – spolek pro 

inovace 

 

EDUPRAXE, s. r. o. 

vzdělávací agentura  

D. Olchavová 

 

B. Kozáková 

Agentura KPS 

Pavel Bundil 

B. Kozáková 

12. 11. 2020 

 

 

7. a 9. 4. 2021 

 

29. 3., 13. 4.,  

27. 4., 4. 5. 2021 

15. 4. 2021 

27. 4. 2021 

 

12. 5. 2021 

 

2. 

Doplňující studium 

k rozšíření odborné 

kvalifikace Speciální 

pedagogiky- celoživotní 

vzdělávání- 3. a 4. semestr 

Funkční spolupráce 

pedagoga s asistentem 

pedagoga 

Pedagogická fakulta 

Masarykovy univerzity 

 

 

 

Univerzita T. Bati ve 

Zlíně -  Fakulta 

humanit. studií 

od září 2019 do 

července 2022 

 

 

 

10. 6. 2021 

 

3. 
 

Podpůrná opatření v praxi 

ZŠ 

Aktivity nejen pro učitele 

matematiky 

KVIC – krajské 

zařízení pro další 

vzdělávání PP 

MAP II. ORP Uherský 

Brod 

25. 2. 2021 

 

 

31. 3. 2021 

 

4. 

Formativní hodnocení – 

hodnocení, které pomáhá 

růst – I. 

 

JOB – spolek pro 

inovace 

 

 

12. 11. 2020 
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5. 

I., II., III. A IV. webinář ze 

série Webináře pro 

asistentky pedagoga 

KAP rozvoje 

vzdělávání pro území 

Zlínského kraje 

7. 1., 21. 1., 4. 2. 

a 18. 2. 

 

6. 

 

 

Formativní hodnocení – 

hodnocení, které pomáhá 

růst – I 

Funkční spolupráce 

pedagoga s asistentem 

pedagoga 

JOB – spolek pro 

inovace 

 

Univerzita T. Bati ve 

Zlíně -  Fakulta 

humanit. studií 

12. 11. 2020 

 

 

10. 6. 21 

7. I., II., III. A IV. webinář ze 

série Webináře pro 

asistentky pedagoga 

KAP rozvoje 

vzdělávání pro území 

Zlínského kraje 

7. 1., 21. 1., 4. 2. 

a 18. 2. 

8. Rozvoj grafomotoriky u 

dětí předškolního a 

mladšího školního věku 

EDUPRAXE, s. r. o. 

vzdělávací agentura  

5. 3. 2021 

 

 

9. Školní zralost KPS vzdělávací 

agentura 

1. 2. 2021 

2. 2. 2021 

 

10. 

Doplňující studium 

k rozšíření odborné 

kvalifikace předškolní 

pedagogika  

Pedagogická fakulta 

OU 

Od září 2020 do 

července 2022 

 

 

Priority pro následující období školního roku 2021/22 

 Přechod na program Edookit – elektronická žákovská knížka 

 ICT do výuky 

 Metody a formy výuky informatiky (ŠVP) 

 Zavádění nových metod a forem práce do výuky 

 Formativní hodnocení 

 Zkvalitnění distanční výuky 
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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 2021/2022 : 

 

Nastoupili do 

1. třídy 2020/21 

Nastoupili do 

1. třídy 2021/22 

10 5 

 

Žáci byli vzděláváni ve čtyřech třídách :  I. třída:   1.ročník            10 žáků  

    II. třída   2. a 3.ročník   6 + 13 žáků  

    III. třída  4. ročník   9 žáků 

    IV. třída  5. ročník               12 žáků  

 

6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

6.1 Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2020/2021 

 

Ročník Počet žáků 

Celkem 

Prospělo Z toho z 

vyznamenáním 

Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 10 10 10 0 0 

2. 6 6 6 0 0 

3. 13 12 11 1 0 

4. 9 9 8 0 0 

5. 12 12 6 0 0 

Škola celkem 50 49 41 1 0 

 

 

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 2020/21 

 

 

 

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 33,16 

2. pololetí 51,22 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení a chování 1. 1 

S vývojovými poruchami učení a chování 2. 1 

S vývojovými poruchami učení a chování 3. 3 

S vývojovými poruchami učení a chování 4. 2 

S vývojovými poruchami učení a chování 5. 5 
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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 dětí bylo průběžně odesláno do odborné péče ke 

klinické logopedce, s 5 dětmi pracovala logopedická asistentka v MŠ.  

3 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 
 

Mateřská škola 

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, bylo vzdělávání distanční formou založeno 

na komunikaci učitele a rodičů, případně doplněné o občasný přímý kontakt učitele s dítětem. 

Těžiště vzdělávání spočívalo především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a 

rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný 

poslech hudby atd. Vzhledem k věku bylo dostačující předávání podle dohody rodičům tipy 

na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí. Rodičům učitelky také natáčely 

videa a rozesílaly doporučení na stránky youtube. 

 

Základní škola 

Pro komunikaci mezi školou a rodiči jsme zvolili jednotnou komunikační platformu – MC 

Teams, aby rodiče nebyli nuceni sledovat různé komunikační kanály zároveň, nebyli 

přehlceni a nestíhali reagovat.  Učitelky tak měly přehled o tom, zda a v jaké kvalitě je rodič 

informován.  

Informace byly předávány rodičům koncentrovaně, v pravidelných intervalech s dostatečným 

předstihem.  

Rovněž online výuka všech žáků probíhala V MC Teamsech. Schůzky byly plánovány 

dopředu v kalendáři, úkoly a učivo bylo zaznamenáváno v souborech a ještě připevněno na 

nástěnku v Teamsu. Každý žák měl tedy přehled o probíraném učivu a také měl možnost 

individuální konzultace. Pedagogové se pravidelně scházeli na online schůzkách a předávali si 

důležité informace a zkušenosti. 

Předmět speciálně pedagogické péče byl také poskytován prostřednictvím on-line 

komunikací.  Byly využívány i asistentky pedagoga. Při vzdělávání dětí se SVP a dětí 

nadaných jsme uplatňovali princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu 

odpovídající individuálním možnostem dítěte a stupni jeho zdravotního postižení. 

Po návratu žáků do prezenční výuky jsme v pedagogickém sboru reflektovali zkušenosti z 

distanční výuky a stanovili si hlavní pravidla a postupy adaptačního období. Jedním z pravidel 

bylo neznámkovat žáky ani neověřovat vědomosti písemným nebo ústním zkoušením, 

přistupovat k žákům individuálně. Postup pedagogů byl jednotný a se společným postupem se 

všichni ztotožnili. 

 

Druh postižení: Počet žáků 

S vývojovými poruchami učení a chování 2 
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komunikační platforma – MC Teams, 

Výuka v 1. ročníku 

Den stromů 20. 10. 

Letos připadl tento svátek na období mimořádných opatření, kdy jsme výuku vedli online 

prostřednictvím především https://teams.microsoft.com/, prvňáčci také přes 

https://www.skolavpyzamu.cz/. Online setkání i úkoly měli žáci 1. ročníku tematické – vše se 

týkalo  STROMŮ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo je za dveřmi školy? Indiálni! 25.11. 

Prvňáčci měli nové písmeno I jako indián. Po zážitku tematického vyučování si ho už určitě 

budou dobře pamatovat. 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/
https://www.skolavpyzamu.cz/
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Slavnost Slabikáře 

Přišel den, kdy prvňáčci dočetli Živou abecedu a už se nemohli dočkat nového Slabikáře. 

Cesta k jeho získání však vedla cestou plnou úskalí. Skákali po stopách tvořících slabiku, 

barvili psací a k nim tiskací písmena, hledali hláskovaná slova, počítali řádky a sloupce, 

koruny, skládali stonožku s číselným řetězem, hráli Bingo s ilustracemi, skupinově skládali 

domino s písmeny a obrázky… Za jednotlivé činnosti  prvňáci dostávali 6 kartiček, jejichž 

správné poskládání odhalilo tajný předmět – klíč k poznání. Teprve pak nastalo velké pátrání 

po Slabikáři, které bylo korunováno úspěchem. Naši prvňáčci mají svůj SLABIKÁŘ a cestu 

ke čtení otevřenou dokořán… 

 

Tématická výuka – Fašank 16.2. 

Tematická výuka nabízí žákům poznávání v širších souvislostech. Stává se tak pro ně 

srozumitelnější, příjemnější a efektivnější než tradiční způsoby výuky. Chceme u dětí rozvíjet 

zájem o naše tradice. Téma FAŠANKU jsme v rámci tříd zpracovali různými způsoby 

prezenčně i distančně, nadšení pro věc nechybělo. 

 

Věda je zábava aneb projektový den 26.2. 

Hlavním cílem při provádění pokusů chemikem Martinem Mikem nebyly poznatky dětí, ale: 

• motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné zkoumání a později i vzdělávání 

• nácvik a rozvoj schopností cíleného pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a  konce 

• nácvik prvotního stanovování hypotéz a vyvozování závěrů 

• prožívání radosti z vlastního úspěchu i z úspěchu druhých aneb "kouzlo" se povedlo 

Pozorování a závěry: přírodovědec ví, že nejde o kouzlo, ale zákonitosti přírody – provedli 

jsme jednoduchá vysvětlení pozorovaných přírodních jevů. 

 

Pálení čarodějnic 30. 4. 

„Myší ocas, hadí jed, kuří noha, tlustá čára, ať je kouzlo všude hned!!!“ 

Každým rokem z 30. 4. na 1. 5. je magická Filipojakubská noc, která je opředená řadou 

rituálů. Tuto noc mohou čarodějnice řádit na svém sletu. Na ochranu před zlou mocí 

zapalovali lidé ohně na vysokých kopcích. 

Říká se, že letos by si čarodějnice ráda vyzvedla i poklad, který si někde tady v okolí školy 

kdysi dávno zakopala. Dosud se nikomu nepodařilo tuhle starou čarodějnici přelstít. Jenže to 
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by ve škole nesměla být parta prvňáků, kteří se umí semknout a jít společně za velkým cílem 

– bojovat proti zlu. Plněním úkolů se postupně posilovali a naopak oslabovali kouzlo a moc 

čarodějnice. Poprali se s písmeny a slabikami, které čarodějnice zamíchala, zjišťovali, co 

potřebuje každá čarodějnice/čaroděj, připravili hranici ze dříví, potrénovali svůj čich na 

přírodninách zahrady. Kouzlo velmi omezili přírodním amuletem, protože toho se čarodějnice 

bojí, i vodou na havěti. Věšení červených mašliček z lásky na „májku“ se čarodějnici také 

vůbec nelíbilo. Ukořistili jednu z nejcennějších věcí čarodějnice, její kouzelnou hůlku. V ní 

byl lísteček s indicií vedoucí k pokladu, který našli prvňáci dřív než čarodějnice!!! Na tuto 

zahradní bojovku budou děti dlouho vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře 28.5. 

Zase bylo na co se těšit! Týdenní přípravy čtení kousíčku té nejkrásnější knížky stály za to. 

Moc jsme se těšili, co nám kamarádi přečtou a ukáží. Jenomže to ještě nebylo všechno! 

Dalším společným úkolem bylo ukázat Zetíkovi žákovskou knihovnu, zjistit, jaké knihy si 

můžeme půjčit a jak to udělat, jak jsou knihy řazeny, která kniha by se nejvíce Zetíkovi mohla 

líbit. Vybrali jsme Příběhy včelích medvídků – jejich příběh jsme pak zahráli pejskovi na 

divadle. Hraní a zároveň sledování divadýlka na knižní motivy bylo odměnou po slavnostní 

přísaze našich nových čtenářů a jejich pasování. Nechť je Vám, milé děti, knížka 

nerozlučným kamarádem na celý život! 

 

Slavili jsme MDD 1.6. 

První ročník vyrazil na celodenní dobrodružství po cyklostezce směr Šumice. V obchodě si 

každý vybral zboží v hodnotě do 20 Kč a sám u pokladny platil. Na místní poště jsme 

zrealizovali tajný plán – poslali jsme do školy pohlednici pro radost. Pak už jsme se nemohli 

dost nabažit dětského hřiště. Cestou tam i zpět jsme lupami a dalekohledy pozorovali jarní 

přírodu kolem. MDD jsme si spolu báječně užili! 

 

Sportovní výlet do Záhorovic 23.6. 

Parta prvňáků vyrazila na vláčkový výlet do Záhorovic. Cestou sportovali na třech dětských 

hřištích, načepovali kyselku, nakoupili si sami v obchodě ledňáčky, zahráli si spoustu her. 

Opět dokázali, jak skvělí jsou! 

Jana Miková, tř. učitelka 
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Distanční výuka žáků 2. a 3. ročníku 
se nás bohužel dotkla i v tomto školním roce. Probíhala denně přes aplikaci Microsoft Teams, 

kterou jsme již měli s žáky zažitou. V případě potřeby konzultace dopoledne zadaných úkolů, 

měli žáci ještě možnost se připojit i po obědě. Snažili jsme se úkoly zadávat tak, aby žáci 

pracovali samostatně a co v nejmenší míře potřebovali pomoc rodičů. Těm, kteří neměli 

dostatečné vybavení doma technikou, škola umožnila zapůjčit tablety domů, a tudíž se mohli 

všichni žáci on-line výuky zúčastnit.  

Hana Pavlisová, tř. učitelka 

 

Distanční výuka 4.ročníku 

Distanční výuka probíhala přes platformu MS Teams. Účastnili se jí všichni žáci 4.ročníku. 

Nebylo to snadné jak pro žáky, rodiče, tak ani pro učitele, ale dovolím si říct, že jsme se s tím 

poprali statečně a všechno jsme společnými silami zvládli. Našim cílem bylo pokračovat ve 

vzdělávání a učit se novým věcem tak jako ve škole, ale také si distanční výuku zpříjemnit a 

udělat zajímavou a hravou. Naučila nás spoustu nových věcí – pracovat na počítačích, 

tabletech a také žáky vedla k samostatnosti – včas se připojovat na online hodinu, plnit zadané 

úkoly samostatně (nikoli se sourozenci) a včas je odevzdávat pomocí aplikace Whatsapp, 

Teams, nebo emailem a nést zodpovědnost za svou práci. Při distanční výuce jsme využívali 

internetové online odkazy umime.to, gramar.in, matika.in. Velkou výhodou v MS Teams pro 

nás byly místnosti, které nám usnadnily spolupráci ve dvojicích či skupinách. Žáci měli 

„provizorní žákovskou knížku“ v platformě MS, kde si mohli sami hlídat své hodnocení 

vlastního přístupu k výuce, splněných úkolů, dobrovolných aktivit, skupinových prací, ke 

které měli přístup i rodiče žáků. Konzultační hodiny probíhaly formou individuálních schůzek 

v MS Teams po předchozí domluvě. Po příchodu do školy všichni čtvrťáci získali ocenění za 

zvládnutí distanční výuky. 

Jolana Štěpančíková, tř. učitelka 

 

Distanční výuka žáků 5. ročníku 

Nastavování systému distanční výuky pro nás nebylo již v letošním školním roce novinkou, 

jelikož jsme si základy vyzkoušeli ve školním roce předchozím. Žáci pátého ročníku se 

vzdělávali dle pravidelného rozvrhu hodin, který byl navržen tak, aby využitá doba byla 

efektivní, ale nikoliv přetěžující. Při online hodinách prostřednictvím  MS Teams byla 

realizována výuka s prvky frontálního, ale také skupinového či individualizovaného 

vyučování.  Využili jsme plné online podpory – multimediální učebnice, videa na 

youtube.com, hlasování na menti.com, interaktivní kvízy a křížovky na wordwall.net 

vzdělávacího portály jako umimeto.org, matika.in, gramar.in, skolakov.eu a další. Naprosto 

stěžejní roli opět sehrála virtuální nástěnka padlet.com, kde se pravidelně shromažďovaly ty 

nejdůležitější informace a podklady pro samostatnou práci, včetně odkazů, podpůrných videí 

atd. Ačkoliv jsme si všichni několikrát ověřili, že prezenční výuka je nenahraditelná, podařilo 

se nám uskutečnit takovou distanční výuku, která nesla všechny atributy kvalitní výuky. 

 

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

8.1 Projekt ESF OP VK pro období 2020/21- 2021/22: „Šablony pro MŠ a 

ZŠ Nezdenice III.“ 

 

 

 

 

 

 

Na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III, 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 515 628,- Kč.  

Díky projektu jsou ve škole realizovány kroužky (klub ZŠ). Dále byla poskytnuta dočasná 

personální podpora – školní asistent ZŠ i MŠ. Sdílení zkušeností v MŠ a projektové dny pro 

MŠ i ZŠ. 

Z projektu ESF OP VK byly placeny tyto kroužky:  

 

Čtenářská dílna ve 3. ročníku  

I Čtenářské dílna ve 3. ročníku musela být několikrát on-line. Žáci se bez problémů připojili a 

debatovali jsme nad knihami, které čtou doma. Rozvoji čtenářských dovedností věnujeme u 

našich žáků poměrně velkou pozornost. Našim hlavním cílem je probuzení chuti ke čtení a 

práci s knihou. Školní knihovna disponuje velkým množstvím zajímavých knih, je plně 

využívána, postupně doplňována a žáci jeví o knihy stále velký zájem.  

 

 

Angličtina hrou – 4.ročník 

Ve školním roce 2020/2021 probíhal kroužek Angličtina hrou pouze v II. pololetí Kroužek 

začínal online prostřednictvím platformy MS Teams a po návratu do školy probíhal podle 

rozvrhu. Cílem bylo zdokonalovat anglický jazyk hravou formou, čtením textu, 

procvičováním psaní, poslechu a hlavně komunikací. V MS Teams byli žáci často rozděleni 

do místností, kde měli prostor mezi sebou komunikovat, řešit problémy a podílet se společně 

na úkolu, který měli vyřešit ve skupině či ve dvojici. Nejvíce oblíbené hry byly The bomb, 

The picker, Anagrams, Take a chance, kterými jsme vždy kroužek začínali na přání žáků.  
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9 Aktivity a prezentace školy 

 

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. 

 

 Projektová výuka „Svatý Václav“ ve 4. a 5. ročníku – říjen 2020 

 

  
 

        

 Mikuláš naděluje – 4. 12.2020 
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 Pálení čarodějnic, májka - 30.4.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pasování na čtenáře - 28.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt plný pokusů  24.6. 
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9.2 Aktivity mateřské školy:  

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo zapsáno celkem 35 dětí z toho 11 dětí před nástupem PŠD, 

11 dětí středního věku a 13 nejmladších dětí. Z Nezdenic docházelo do MŠ 25 dětí, 10 dětí 

dojíždělo z Rudic.  

Po celý školní rok jsme pracovaly s dětmi podle školního vzdělávacího programu 

„ŠKOLIČKA PANA KNOFLÍČKA“. Tento školní rok by poznamenán koronavirem, což 

ztěžovalo i naši práci s dětmi. Naše mateřská škola z důvodu karantény i vládního nařízení 

byla několikrát uzavřena. V tomto období probíhala distanční výuka. Pomocí e-mailů jsme 

dětem zasílali každý týden dle našeho třídního vzdělávacího programu týdenní témata, která 

obsahovala různé výtvarné činnosti, pohybové říkanky, pracovní listy, hádanky, písničky, hry, 

logické cvičení. Děti se zapojily, fotografie svých splněných úkolů nám zasílaly a po 

znovuotevření MŠ nám je přinesly ukázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byli jsme nuceni dodržovat zvýšená hygienická opatření, museli jsme omezit společné akce 

s rodiči a divadla. I přesto jsme se snažili některé akce uskutečnit alespoň v rámci MŠ:  
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Začátek školního roku jsme zahájili veselými pohádkami v podání paní učitelky „O červené 

karkulce“ a „O poslušných kůzlátkách“. Paní učitelka do pohádek vhodně zapojila i děti. 

Všem se pohádky moc líbily.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu jsme si pro děti připravili na zahradě MŠ 

„Dýňovou slavnost“. Děti se rozdělily do 

skupinek a začaly společně s p. učitelkami 

vyrábět „dýňáčky“, kterými jsme si vyzdobili 

vchod do budovy. Po dobře vykonané práci je 

čekaly soutěže s dýňovou tématikou a odměnami. 

Slavnost jsme zakončili dětskou diskotékou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další akce, která probíhala byla oslava svátku sv. Martina v MŠ, kde si starší děti pod 

vedením paní učitelky nacvičily legendu o sv. Martinovi. Mladší děti upekly svatomartinské 

rohlíčky a společně tak oslavili tento svátek.  
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Předvánoční čas jsme s dětmi trávili zpěvem koled u stromečku, pečením vánočního cukroví, 

zdobením tříd a ukázkou některých tradic (rozkrajování jablíček, pouštění skořápkových 

lodiček aj.). Na konci příprav se děti radovaly z bohaté nadílky pod stromečkem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V měsíci únoru se uskutečnil tradiční 

karneval v MŠ s různými hrami, 

diskotékou a hostinou.  
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V rámci projektu Šablony III. se uskutečnily dva projektové dny zaměřené na chemické 

pokusy, kde měly děti možnost vidět několik zajímavých pokusů. 

 

 

 

 

 

Na úterý 1. 6. připadl MDD, proto i my jsme se po celý 

týden zaměřili na „Týden dětských radostí a splněných 

přání“. Povídali jsme si o dětech různých národností 

(jak vypadají, kde žijí, jak mluví …), hráli jsme různé 

pohybové hry, učili se básničky, zpívali písničky aj. 

Den dětí jsme oslavili na školní zahradě. Děti na 

jednotlivých stanovištích plnily dané úkoly 

pohybového, smyslového, hudebního i myšlenkového 

charakteru. Za svoji snahu byly odměněny medailemi, 

zmrzlinovým kornoutem a jinými dobrotami. Na závěr 

si všichni zatancovali v rytmu „dětské diskotéky“. 

Ve čtvrtek se děti 2. třídy vydaly hledat poklad. K 

pokladu je vedl sokol z celoročního projektu „SE 

SOKOLEM DO ŽIVOTA“. Trasa k pokladu vedla 

různými místy obce, která děti musely poznat z 

hádanek a na daném místě splnit úkol. Poklad zdárně 

našly na dětském hřišti, ukrytý v ohništi pod dřevem. 

Předškoláci chtěli udělat radost i mladším kamarádům, 
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proto pro ně vyrobili ponožková zvířátka, která jim v závěru týdne předali. Mladší děti jim za 

odměnu zazpívaly veselou písničku „VČELKA A MOTÝL“. 

 

 

 

 

Na školní výlet jsme vyjeli do ZOO Lešná 

na výpravu za lachtanem a jeho kamarády. Děti si prohlédly různá zvířata a také se svezly 

vláčkem. 

 

 

 

 

 

Na závěr školního roku jsme se rozloučili 

s dětmi, které odcházejí do 1. třídy ZŠ, 

pasovali je na školáky a předali jim šerpy, 

knížky s věnováním a upomínkové 

předměty.  

 

 

 

 

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 10 žáků, z 2. 

třídy 5 žáků, z 3. třídy 11 žáků, z 4. třídy 9 žáků a z 5. třídy 6 žáků. V průběhu roku se do 

družiny přihlásili 2 noví žáci. 

Pro svoji činnost jsme využívali výtvarnou dílnu, školní informační centrum, školní knihovnu, 

dále i sportovní halu a při pobytu venku školní zahradu, obecní zahradu a fotbalové hřiště i 

místní park. 

Děti měly možnost v rámci ŠD navštěvovat tyto zájmové kroužky: Keramika, Přírodovědný 

kroužek, Čtenářský kroužek, kroužek Tvořílek, Sportovní kroužek a Náboženství. 

 

Se začátkem školního roku k nám opět přišli noví prvňáčci. Seznámení s novými kamarády 

probíhalo formou her, povídáním a trávením společných chvil plné zábavy převážně na dětmi 

oblíbené školní zahradě. 

 

Podzimní počasí bylo velmi příznivé a tak jsme uspořádali dne 10. září dětmi velmi oblíbenou 

aktivitu s názvem „Stopovaná“. 

Děti postupným plněním úkolů, které zahrnovaly řešení hádanek, zpívání, výtvarnou fantazii 

při tvorbě sluníčka z přírodnin i fyzickou zdatnost při skákání, přišly až k cíli, kde na ně 

čekala sladká odměna. Akce se odehrávala v našem místním parku. 

 

Díky příjemnému počasí jsme se snažili volný čas trávit co nejvíce venku. Procházkami, 

pobytem v parku, na fotbalovém hřišti ale nejraději jsme byli na školní zahradě. Zde si děti 

užívaly jízdy na koloběžkách, hry v dřevěném domečku, kopanou, skákání na trampolíně, 

míčových a pohybových her a mnoho dalších aktivit a činností. 

 

Dne 8. 10. jsme uspořádali další zajímavou a oblíbenou akci, která nesla název „Dýňování“.  

Děti s nadšením a společnými silami vydlabávaly dýně a učily se vzájemné spolupráci. 

Jelikož podzim hýřil všemi barvami, vydali jsme se dovádět do záplavy barevných listů v 

parku. Všichni si odpoledne doprovázené hřejivým podzimním sluníčkem do sytosti užili. 

 

Dne 12. 10. nás KHS a nařízení vlády z důvodu pandemie Covid – 19 uzavřela. Neztratili 

jsme naději a chuť do tvoření a přešli jsme tedy na distanční výuku. Přes výukový program 

MS Teams děti od paní vychovatelek dostávaly zadání i fotopostupy výtvarných prací. Děti 

toto nelehké období trávily malováním, vyráběním a tvořením v doprovodu pracovních listů, 

které obsahovaly bludiště, dokreslování neúplných obrázků i hledání rozdílů. 

V podzimním období jsme neměli nouzi o zajímavé tvoření. Děti vyráběly dýně z barevného 

papíru i ježky, které vyzdobily přírodninami. 

Dětem paní vychovatelky zpříjemnily tvoření projektem pojmenovaným „Listohraní“. Cílem 

tohoto projektu byl sběr barevného listí a vytvoření pomocí své fantazie a kreativity obrázky. 

Lepením různě tvarovaných a barevných listů vznikly skvostná díla v podobě motýlků,  

domečků i listových mužíčků. 

 

Po více než měsíci, 18. 11. jsme se znova s 1. - 3. ročníkem sešli v prostorách školy. Bylo 

nutné zachovat homogenní skupiny dětí z dopoledního vyučování. Děti 1. ročníku s paní 

vychovatelkou Radkou Polanskou našli své útočiště v prostorách školní družiny. Druhá 

skupina tvořena z dětí  

2. a 3. ročníku s paní vychovatelkou Boženou Blahovou trávili odpoledne v jedné ze tříd 

základní školy. Opět jsme se s nadšením pustili do tvoření, dovádění, hraní deskových her a 

připomínali jsme si pravidla nošení roušek i základní hygienické návyky. 
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Příchod Mikuláše, anděla a čerta jsme očekávali začátkem prosince. Někteří se nemohli 

dočkat, jiné děti měly obavu. Mikulášské tvoření bylo zábavné a postupně přecházelo do 

zimní a vánoční atmosféry. Měsíc prosinec se jako mávnutím kouzelného proutku blížil ke 

svému konci i díky tomu, že jsme volný čas trávili výrobou přáníček, kresbou vánočních 

motivů a povídáním o vánočních zvycích a tradicích. 

Připomněli jsme si také dodržování bezpečného chování a prevence úrazů o vánočních 

svátcích. 

 

V lednu se začaly z oblohy sypat sněhové vločky a my jsme neváhali ani chviličku. Postavili 

jsme sněhuláky, vlastním tělem jsme ve sněhu ztvárnili andělíčky, sáňkovali jsme i bobovali. 

Sněhové radovánky se nám velmi líbily. 

Nejen venkovními sněhovánkami děti trávily volný čas. Ve školní družině jsme se přenesli za 

polární kruh. Celotýdenní tvoření neslo název „Tučňáci na ledu“. Všichni spojili své síly a     

vytvořili si tak ledovou kru s iglů, tučňáky i ledními medvědy. Učili se různým výtvarným 

technikám i recyklaci různých materiálů. Použili mimo jiné i polystyren, noviny, kostkový 

cukr a ruličky od toaletního papíru. Byl to velmi zábavný týden plný zajímavostí a 

objevování. 

 

Začátkem března nás epidemie Covid – 19 přenesla do domácího prostředí i k distanční 

výuce. Naše tvoření se i na dálku zaměřilo na jarní a velikonoční tématiku. Při této výuce 

jsme si vytvořili sněženky pomocí vatových tamponků, papírové jarní zápichy do květináče, 

velikonoční výzdobu      v podobě barevných vajíček se zajíčkem i zajímavé pracovní listy, 

prezentace. Navíc i odkazy na internetové stránky, kde jsme mohli shlédnout pohádku, zahrát 

si pexeso i procvičit své znalosti pomocí výukových programů. 

 

Od 12. 4. z nařízení vlády se znova otevřely první stupně základních škol. Velmi rády děti 

usedly ke společenským hrám, stavebnicím i společnému tvoření a volný čas nejraději trávily 

venku na školní zahradě, procházkami obcí i podél řeky Olšavy a běháním po cyklostezce. 

 

V měsíci červnu jsme uspořádali již tradiční aktivitu „kreslení křídami“ na chodník před 

Základní školou na téma „Sportem ku zdraví“. Dětem se ztvárnění svých oblíbených aktivit 

náramně povedlo. 

 

Při aktivitách a hrách během roku jsme rozvíjeli rychlost, obratnost, prostorovou orientaci, 

dále citové vazby, komunikační schopnosti i spolupráce ve skupině. 

zapsala: Radka Polanská 

 

 

9.4 Kroužky školní družiny 

 
Keramický kroužek 

Keramický kroužek se těšil velkému zájmu i v letošním školním roce. V září se do něj zapsalo 

celkem 22 žáků naší školy. Mezi nimi byli pokročilí, kteří pokračovali již z předchozích let, 

ale s otevřenou náručí jsme přivítali i začátečníky, kteří se učili základům práce s keramickou 

hlínou. I když činnost kroužku byla na nějakou dobu přerušena skrze epidemiologická 

opatření, stihli jsme vyrobit spoustu krásných děl. Už teď se těšíme, až v září vytáhneme 

desky, válečky, nožíky, rydla a pořádně zašpiníme ruce od hlíny.  
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Martina Ťulpíková 

 

 

Přírodovědný kroužek pro žáky 2. – 5. ročníku 

 

Velké pátrání přírodovědného kroužku aneb Na stopě vody ve vaší sklenici 

Cílem Recyklohraní je povzbuzovat mladé lidi, aby vnímali svou spoluzodpovědnost za 

životní prostředí, uvědomovali si svoji roli i to, co oni sami mohou v každodenním životě 

udělat pro změny k lepšímu. Zamýšleli jsme se tentokrát nad otázkami ohledně VODY. 

Zpracovali jsme během měsíce října a listopadu schéma koloběhu vody ve vodárenství z 

Bojkovska do Uherského Brodu, pracovali jsme s mapou naší oblasti, výpočetní technikou, 

fotografovali a malovali jsme jednotlivé části vodní cesty v naší oblasti a ještě jsme se 

nasmáli nad výzkumným úkolem – postříkanou fotografií akvária. Zkrátka bez vody to 

nejde… 
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Vánoční nadílka zvířátkům v lese  9. 12. 

Bez vánoční nadílky zvířátkům do krmelce by členové přírodovědného kroužku neměli ty 

pravé adventní dny… 

Lovci a sběrači aneb mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí 

Členové přírodovědného kroužku se  proměnili v LOVCE A SBĚRAČE a ve svém okolí 

„lovili“ vysloužilé mobilní telefony, které se nejčastěji nachází v pravěké jeskyni zvané 

šuplík. Bádali, zda můžeme sami něco udělat, aby byl svět o něco lepší?  Důležité je 

uvědomění, že moje činy mají důsledky. Nejen pro mě a moje prostředí, ale i pro ostatní. 

Cílem kampaně bylo přiblížit, jaké množství materiálů, tedy i nerostných surovin, musí být 

zpracováno při výrobě mobilního telefonu. A také kolik energie je k tomu potřeba vynaložit. 

Jsou to skutečně velké čili mamutí hodnoty.  Snažíme se názorně si ukázat, že mnohem 

šetrnější je k výrobě nových produktů využívat materiály získané recyklací. A ještě důležitější 

je vsadit na rozumnou spotřebu. To se týká rovněž mobilních telefonů – i děti by měly vědět, 

jak důležité je se o ně dobře starat, aby jim déle vydržely, a ony pak nezatěžovali přírodu tím, 

že si každý rok budou pořizovat nový telefon. 

Ve sběrové soutěži Recyklohraní Starý mobil pro Remobil se podařilo v ČR vybrat 7 953 

mobilních telefonů. Děkujeme všem, kdo se zapojili! 

Ukliďme Česko 

Hlavním jarním úklidovým dnem v roce 2021 byla sobota 27. března.  Děkujeme všem 

zúčastněným za odlehčení přírodě, Česko díky Vám znatelně prokouklo!  

Den Země 22. 4. 

„Chválím tě, Země má…“ Ke svátku ti přejeme průzračnou vodu, voňavý vzduch, nádherné 

barvy a radostný život… 

Voda je život aneb nebuď plejtvák 

Dalším úkolem pro přírodovědný kroužek od Recyklohraní bylo vymyslet reklamní kampaň, 

která lidem napoví, jak snížit spotřebu vody. Pitná voda je totiž životně důležitá. To je známá 

věc! Víme však také opravdu všichni, jak se chovat zodpovědně a vodou zbytečně neplýtvat? 

Vždyť její zdroje jsou omezené. Od února 2021 až do dubna se naši badatelé tímto 

problémem zabývali z různých úhlů pohledu. Přitom se bavili i pokusy s vodou. Výsledkem 

práce byla prezentace, která Vás snad přivede k zamyšlení, jak můžete snížit spotřebu cenné 

tekutiny právě u Vás doma a na zahradě. Zveřejnili jsme ji symbolicky v Den Země, kdy si 

celosvětově připomínáme význam ochrany životního prostředí. 

Recyklovaná šipkovaná 24. 6. 

Posledním úkolem Recyklohraní bylo připravit a zahrát si hru nazvanou Recyklovaná 

šipkovaná. Princip byl podobný, jako u tradiční šipkované. Základní podmínkou však bylo, že 

úkoly, které školáci plnili, byly zaměřené na sběr a recyklaci plastu, papíru, elektrospotřebičů 
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a baterií a dále také na předcházení vzniku odpadů. Členové přírodovědného kroužku během 

jedné schůzky připravili úkoly do obálek, během posledního letošního setkání vyrazili s 

křídami, fáborky a těmito úkoly do terénu. Následně šla školní družina hru hrát a plnila úkoly 

velmi odpovědně. Po splnění úkolů si tedy organizátoři i hráči plně zasloužili recyklační 

poklad uschovaný ve stromě. Společně jsme podpořili to, co řekl spisovatel Jack London: 

Smysl hry není ve vítězství, ale ve hře samé.  

 Jana Miková 

 

GALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

„Stopovaná“ 

 

 

 

„Volný čas trávený pohybem“ 
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„Dýňování“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Podzimní tvoření + projekt „Listohraní“ 
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                                        „Sněhové radovánky + „Tučňáci na ledu“ 

 

 

 

 

 

„Jarní a velikonoční tvoření“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         „Odpoledne plné zábavy“ 
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9.5 Nadstavbové aktivity ve spolupráci s externími subjekty 

 

Kvůli situaci covid 19 nebylo možné většinu plánovaných akcí uskutečnit. I přes obtíže 

s výukou v nezvyklých podmínkách se nám podařilo zorganizovat projektové dny. 

 

 Projektové dny v MŠ i ZŠ 

 

 

9.6 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 naší škole funguje školní poradenské pracoviště, při kterém dochází k pravidelnému 

setkávání a úzké spolupráci výchovné poradkyně, speciální pedagožky a školní metodičky 

prevence. Našim hlavním cílem je vytváření příznivého klimatu ve škole, podpora vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zabýváme se prevencí školní neúspěšnosti, 

včasnou intervencí při aktuálních problémech u jednotlivých žáků. Mimo to provádíme 

konzultace s rodiči a spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními, nejen při 

nastavování podpůrných opatření. 

 

V letošním školním roce jsme museli skrze epidemiologická opatření odložit hned několik 

preventivních aktivit pro děti, které byly zařazeny v minimálním preventivním programu naší 

školy. Z analýzy výskytu rizikových projevů chování za školní rok 2019/2020 vyplynula 

potřeba zrealizovat program na prevenci závislostního chování hraní PC her apod., který se 

uskutečnil v červnu 2021. Na tuto tematiku navážeme i v následujícím školním roce s cílem 

naučit žáky bezpečnou orientaci ve světě počítačů, her a internetu.  

 

I přes distanční výuku se nám podařilo realizovat pravidelné třídnické hodiny, při kterých se 

zaměřujeme na osobnostně sociální rozvoj žáků a budování pozitivních vztahů ve třídě. Velmi 

kladný vliv na podporu příznivého klimatu mají celoroční motivační hry, ve kterých 

plánujeme rozhodně pokračovat i v následujících letech.  

 

10.1 Logopedická prevence  

Pod garancí SPC logopedického v Uh. Hradišti (Mgr. Petra Hrouzková) probíhala v MŠ 

logopedická prevence pod vedením logopedických asistentek – učitelek MŠ. S devíti dětmi 

pracovaly logopedické asistentky v MŠ, ke třem dětem dojížděla 2x týdně paní logopedka – 

speciální pedagožka a 3 děti byly odeslány ke klinické logopedce.  
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Se všemi dětmi byly průběžně prováděny logopedické chvilky (dech., artikulační a fonační 

cvičení, cvičení jazyka a rtů, procvičení fonematického sluchu…). 

 

 

11 Materiálně technická oblast 
 

Abychom mohli přijat více dětí do mateřské školy z našeho obvodu, požádali jsme o zvýšení 

kapacity. Proto se jsme navýšili počet o 2 pisoáry, umyvadlo a další skříňky na šaty pro děti. 

Také jsme zvýšili počet matrací, peřin a povlečení a skříněk na jejich uskladnění. Dále jsme 

zakoupili stoly s židličkami. K vybavení školky také slouží nové didaktické klávesy Jamaha 

s příslušenstvím. Do vybavení školní družiny přibyl komunitní molitanový kruh, sada profi 

hokej. Na zahradu se pořídila trampolína a set stolů s lavičkami. Byla vymalována školní 

jídelna a suterén budovy. 

Dále bylo zakoupeno: 

kancelářská křesla, fotoaparát, 4 notebooky, barevná kopírka, 2 PC, kávovar, vysavač. 

 

 

12   Rozbor hospodaření rok 2020 

 
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.  

 

Celková dotace od KÚ Zlín na rok 2020 10.583.281,00 Kč 

V tom dotace :    výuka cizinců          8.325,-- 

  posílení rozpočtu –PPČ učitelů    55.500,--   

  šablony ESF - II. ZŠ a MŠ   216.994,-- 

  šablony ESF III. ZŠ a MŠ   515.628,-- 

Dotace                      9.786.834,-- Kč 

V tom  : Platy          6933269 

  OPPP          97200     

  Odvody          2340877 

Odvody FKSP                  139987         
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ONIV          275501 

ONIV – jednotlivě 

výdaje na učebnice, hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky          155726,40 

školení a semináře DVPP                       8780,-- 

software pro výuku            22352,20  

cestovné                 308,-- 

plavání žáků                    0 

náhrada za nemoc v průběhu roku          66122,-- 

zákonné pojištění zaměstnanců          18416,40 

OOOP                         3796,-- 

Celkem                        275501,-- 

 

Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2020. 

Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 

Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2020   1.295.422,01 

   

V tom : dotace od zřizovatele   900.000 

  stravné     269.169 

  výnosy z hl.činnosti-školní klub      4.462   

  školné MŠ a ŠD   110.400 

  jiné výnosy                                           10.254,30  

  úroky z účtu                        1.136,71 

  čerpání z rezervního fondu             0    

                                                                              1.295.422,01 

 

Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 

501 spotřeba materiálu   135.873,31           

501 potraviny     268.692,87            

502 spotřeba energie    226.659,43            

511 opravy a údržba    15.281,--                

512 cestovné     91,--                

513 náklady na reprezentaci   0             

518 služby     225.395,43                      

521 mzdové náklady    166.230,--                       

524 zákonné odvody    52.003,--                        

525 pojištění pracovního úrazu  15.141,60                          

527 jiné sociální náklady   13.367,30 

542 penále     894,--                          

551 odpisy HIM         0 

558 DDHM       36.998,38     

                        1.156.627,52                                                     

Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  11.384.885,01 

      Výdaje :  11.246.090,52 

Veškeré náklady školy jsou pokryty zmiňovanými dotacemi a rozdílem mezi příjmy a výdaji 

je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2020 je tvořený hospodářský výsledek celkem 

v částce 138.794,49 Kč   

Stav zásob k  31.12.2020 

Základní škola stav pokladní hotovosti  8.558,-- 

   stav poštovních známek     361,-- 

Školní jídelna  sklad potravin    7.828,02 
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Na účtu 311 – Odběratelé pohledávky   1.959,-- 

Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2020 

  celkem  74.267,70 Kč 

Naše organizace hospodaří s prostředky svých fondů, s peněžními dary od fyzických a 

právnických osob. Fondy našeho zařízení vykazují kladný zůstatek a jsou kryty na účtech : 

241 – Běžný účet          2.122.374,-- 

v tom 

241 – Běžný účet       FRIM             52.128,-- 

241 – Běžný účet Rezervní fond            98.793,88 

243 – Fond kulturních a sociálních potřeb          203.781,-- 

Čerpání jednotlivých fondů : 

Fond 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav účtu k 1.1.2020                167.429,-- 

Tvorba ze základního přídělu 2020    145.768,-- 

Čerpání  příspěvek na stravování             15.120,-- 

                                   péče o zdraví                                18.000,-- 

                                   zlepšení prac.prostředí               7.935,--               

                                   Zůstatek účtu k 31.12.2020           254.142,--                                 
Fond 416 – fond reprodukce investičního majetku 

Stav účtu k 1.1.2020        52.128,-- 

Zůstatek účtu k 31.12.2020                                                         52.128,-- 
Fond 414 – rezervní fond                                                                     0,--    

Fond 413 -  rezervní fond tvořený HV                          86.661,92 

HV za rok 2019                                                                           12.131,96 

Zůstatek účtu k 31.12.2020                  98.793,88 
 

Nezdenice 29.1.2021 

Zpracovala: T.Jančová,účetní 

 

13 Závěr výroční zprávy 
 

Tento školní rok byl pro všechny zúčastněné opět velmi náročný.  

Ukázal nám, jak je důležité to, co jsme mnohdy považovali za samozřejmost. Setkávat se 

s rodinou, přáteli, sousedy a jinými lidmi. Donutil nás, abychom se zamysleli nad skutečnými 

hodnotami a možná v něčem přehodnotili svůj dosavadní život.  

 

V naší škole se snažíme i přes všechny překážky žákům neustále zlepšovat podmínky pro 

jejich výchovu, vzdělávání  a samozřejmě podpořit co nejvíce jejich vlastní osobnostní rozvoj. 

Našim cílem je vytváření bezpečného, přátelského prostředí a pěstování pěkných 

mezilidských vztahů. Pokračovali jsme v započatých kroužcích. 

 

 

Dne 11. 10. KHS Zlín, vzhledem k rozšíření Covid – 19, uzavřela školu i školku.  

Prostřednictvím webových stránek školy a vyvěšením na hlavní dveře jsme průběžně 

seznamovali a nadále seznamujeme rodiče s různými opatřeními vydanými MŠMT a krajskou 

hygienickou stanicí a organizací provozu v naší škole vzhledem ke Covid – 19.  

Již od začátku tohoto školního roku jsme učili žáky orientovat se v MS Teams, a proto jsme 

tentokrát byli na distanční výuku ještě lépe připraveni. Žáci byli velmi šikovní, spolupracovali 
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a snažili se plnit zadané požadavky. Vyhlašovali jsme i různé soutěže, zadávali tematické 

práce, odkazovali na zajímavé webové stránky, natáčeli videa aj.   

 

V listopadu 18. 11. se škola zase otevřela a ožila dětským smíchem. 

Mateřská škola se otevřela dříve, také její opatření byla mírnější. 

Prezenční výuka pro děti ZŠ byla od prvního do třetího ročníku. Čtvrtý a pátý ročník zůstával 

i nadále na distanční výuce. V základní škole musíme zajišťovat homogenitu skupin a  

přizpůsobit dané situaci výuku i provoz tak, abychom dodržovali nařízení Ministerstva 

školství a Ministerstva zdravotnictví. Spolupráce a naše denní setkávání je nenahraditelné.   

 

1. 2. 2021 bylo vydáno rozhodnutí o uzavření Mateřské školy Nezdenice do 11.2.2021. 

 

V době od 27. 2. do 9. 4. 2020 byla základní i mateřská škola z rozhodnutí vlády opět 

uzavřena a i žáci prvního až třetího ročníku přešli na distanční výuku. Na distanční výuku 

v době uzavření školy jsme reagovali velmi rychle, pomohly nám tablety a výukové 

programy, zakoupené díky projektům EU. Všichni pedagogové již s nadhledem pracovali 

v programu MS Teams, což umožnilo žákům a vyučujícím mít spolu každodenní kontakt. 

Žáci v tomto věku také byli připraveni na online vyučování. Mohli jsme kombinovat 

synchronní a asynchronní aktivity a výuka byla pravidelně doplňována prvky „ off- line 

výuky.“  

 

Až 12.4. byla škola za přísných opatření otevřena a žáci se mohli opět setkat.  

 

Závěrem bych ráda vyzdvihla obětavou práci pedagogů, kteří se ze dne na den museli naučit 

formu online výuky, zorientovat se v různých, doposud neznámých programech a dokázali 

najít společnou řeč se žáky ve virtuálním světě. Online výuka by ale nemohla probíhat bez 

spolupráce rodičů, za což jim velmi děkujeme. Žákům děkujeme za úsilí a snahu překonat 

překážky. Všichni to zvládli úspěšně, získali nové zkušenosti a naučili se novým 

dovednostem. Při učení z domova museli převzít odpovědnost sami za sebe, udržet si 

sebekázeň a správně si rozvrhnout čas. 

V mimořádné situaci se ukázalo, jak je důležitá oboustranná vzájemná pomoc, vstřícnost a 

pochopení.  

Distanční výuka nás všechny naučila nové dovednosti v oblasti IT a technologií, ale nic 

nemůže dokonale nahradit fakt, že škola a naše denní setkávání je nenahraditelné. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 25. 08. 2021 

 

Schváleno školskou radou dne: 30. 8. 2021 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  


