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Základní škola a Mateřská škola Nezdenice, okres Uherské Hradiště 
 

Výroční zpráva o činnosti školy 

ve školním roce 2021/2022 
 

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 2021/2022. 

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 

     

Ředitelka školy:   Mgr. Eva Jandásková, do funkce jmenována po konkurzu 

     s platností od 1. 9. 2012  

Kontakt:    eva.jandaskova@zsnezdenice.cz 

     reditelka@zsnezdenice.cz 

tel. 572 691 523 

 

Zřizovatel školy:   Obecní úřad Nezdenice, Drahy 72, 687 32 Nezdenice 

 

Právní forma školy:   příspěvková organizace od 1. 1. 2003, č.j. 16 788/01-21 

IZO:     102 731 705 

IČO organizace:   75020050 

Identifikátor školy   600124274 

Založení školy:   1965 

Datum zařazení do sítě škol:  18.3.1996 

Aktualizace:    1.9.2006 

 

 

Součásti školy a stanovení Základní škola, IZO 102731705  tel. 572 691 523 

Školní družina,  IZO 119100126 tel. 572 632 204 

    Mateřská škola, IZO 107612488 tel. 572 631 185 

    Školní jídelna,   IZO 103279091 tel. 572 630 528 

 

mailto:reditelka@zsnezdenice.cz
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Školská rada:   zřízena 29.6.2005  

Ostatní sdružení při škole: Spolek rodičů a přátel školy  (SRPŠ), založeno 29.6.2005 

1.2 Součásti školy: 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022:  

 

 Počet tříd 

 

Počet dětí a 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

Základní škola 4 42 12,5 

Školní družina 2 34 17 

Mateřská škola 2 36 17 

Školní jídelna x 83 x 

 

1.3 Školská rada: 

Školská rada zřízena usnesením č. 422/Z23/05 zastupitelstva obce Nezdenice z 29. 6. 2005. 

Ve školním roce 2021/22 proběhly volby do školské rady.  Bylo zvoleno 6 zástupců, z nichž 

se zvolil předseda. Ustavující schůze proběhla 5.5.2022. 

 

Předsedkyně: Markéta Slačálková  

Členové:      

Jitka Datinská 

Mgr. Hana Pavlisová,  

Mgr. Zdeňka Volaříková 

Ing. Jiří Uličník,  

Radim Ševčík  

 

Typ základní školy, organizace výuky: 

Základní škola je škola malotřídní, vytvářely ji čtyři třídy s pěti postupnými ročníky. První, 

druhý a čtvrtý ročník měl samostatnou třídu. Spojený byl třetí s pátým ročníkem. 

2 Vzdělávací programy školy 
 

Název vzdělávacího programu počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Škola přátelství 
42 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Školička pana Knoflíčka 
36 

Školní vzdělávací program pro školní družiny 

Každý den s úsměvem 
34 
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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,  1,00 

 VŠ – 1. Stupeň + 

vých. poradenství 

2 
Učitelka ZŠ 1, 00 

 VŠ – 1. stupeň +  

Spec. pedagogika 

3 Učitelka ZŠ, metodik prevence 1,00  VŠ – 1. stupeň 

4 Učitelka ZŠ 1,00  VŠ – 1. stupeň 

5 Učitelka ZŠ 1,00  VŠ – 1. stupeň 

6 Další pedagogický pracovník 

učitelka/vychovatelka 

0,77727/0,490

2 
 SŠ  

7 Vychovatelka /Asistentka pedagoga ZŠ 0,76/0,6375  SPŠ 

 Vychovatelka ŠD 0, 9643  SŠ 

11 vychovatelka ŠD/  Asistentka pedagoga ZŠ/ 0,64/ 0,14  VŠ 

12 
Asistentka pedagoga ZŠ 1, 00 

 SŠ + vysokoškolské 

studium- trvá 

13 
Asistentka pedagoga ZŠ 1,0 

 SŠ + studium pro 

asistenty pedagoga 

7 Učitelka MŠ 1,0  VŠ – MŠ 

8 Učitelka MŠ 1,0  VŠ - Mš 

9 Učitelka MŠ 1,0  SPŠ 

10 Učitelka MŠ 0,8387  SPŠ 

13 Učitelka MŠ 0,1290  SPŠ 

14. 
Speciální pedagog - logoped DPP  

VŠ – speciální pedag 

- logopedie 

 

3.1.2 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků ve výuce 

 

 

 

 

 

 

Odborná kvalifikace      % 

Učitelé 1. stupně  100,00 

Učitelky MŠ  100,00 

Vychovatelka ŠD  100,00 



 6 

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 DPP SŠ - Mš 

6. školní asistentka v ZŠ 0, 4 VŠ – 1. stupeň 

7.  účetní 0,5 SŠ 

 

 

4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

DVPP v roce 2021/22 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.  

 

 

Průběžné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, speciální pedagogiky, logopedie, matematiky, psychologie, 

prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání 

pedagogických pracovníků, legislativy 

 

 

- škola preferovala systematičnost a potřeby vycházející z aktuálních podmínek školy. 

-  individuální účast pedagogů na kurzech, seminářích a webinářích. 

- Vybavit školu odbornou literaturou a vhodnými pomůckami. 

- Na pedagogických radách a metodických sdruženích se kolegyně seznamovaly 

s poznatky získanými na školeních. 
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- Získané poznatky z DVPP se uplatňovaly do výuky. 

- Pokračovalo se  ve vzájemných návštěvách učitelů ve vyučovacích hodinách. 

- Nabídnout pedagogům vzdělávání pro online výuku. Vzájemně si předávat zkušenosti 

z online výuky a naučit se orientovat v Microsoft Teams. 

- Ve vzdělávání jsme se zaměřili na spolupráci asistenta pedagoga s učitelem. 

- Zaměřili jsme  se na činnost školního poradenského pracoviště a na spolupráci všech 

členů, na předávání informací ostatním vyučujícím 

- Koordinovali jsme počet a obsah písemných prací žáků, sjednocovali způsob 

klasifikace a hodnocení žáků. 

- Respektovali jsme nerovnoměrný vývoj – nesrovnávání žáků, individuální přístup 

- Vytvořili jsme plán kulturních akcí, přednášek, projektových dnů v rámci Šablon III i 

projektových dnů ve škole, v nich jsme se zaměřili se na polytechnickou výchovu, 

předmatematickou výchovu a environmentální výuku 

- Seznamovali jsme se s odbornou literaturou zabývající se  žáky s SVP a žáky 

nadanými a následně tyto zkušenosti uplatňovali v praxi.  

- Vedoucí ŠPP  

- Zaměřovat se na formativní hodnocení a jeho uplatňování i v distanční výuce. 

- Plánovat  DVPP. 

 

 

Jméno, příjmení     Vzdělávací akce Vzdělávací instituce  datum  

 

1. 

 

 

 

 

semináře pro výchovné 

poradce 

semináře pro ředitele: 

Aktuální právní úprava v 

činnosti základní školy a 

mateřské školy 

Strategické řízení a 

plánování ve školách 

 

Aktivity KAP a IKAP pro 

mateřské a základní školy 

Vzdělávání MAP II -  

 

 

KPPP Zlín 

 

 

PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D 

 

NPI Krajské 

pracoviště Zlín 

 

KP Zlín 

 

Setkání vedoucích 

pracovníků škol 

NIDV Zlín: 

Informatika -  

OSPOD, HELP 

5. 5. 2022 

 

 

21. 10. 2021 

 

 

21. 10. 2021 

 

 

22. 10. 2021 

 

23. 3. 2022 

 

 

30. 5. 2022 

9. 11. 2021 

 

2. 

Doplňující studium 

k rozšíření odborné 

kvalifikace Speciální 

pedagogiky- celoživotní 

vzdělávání- 5. a 6. semestr 

Pedagogická fakulta 

Masarykovy 

univerzity 

 

 

od září 2019 do 

července 2022 
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Žák s výchovnými 

problémy v MŠ a ZŠ 

(Sborovna speciálních 

pedagogů) 

 

Odborná praxe v KPPP 

 

Odborná praxe v PPP  

 

 

 

 

SVP Help, Uherské 

Hradiště 

 

 

 

KPPP Zlín 

 

PPP Ostrava 

 

 

 

 

 

5.5.2022 

 

 

 

 

25. a 30.5.2022 

 

7.- 10.6.2022 

3. 

 

Jiřina Bednářová – 

Čtenářská gramotnost u 

žáků s SPU 

Školní poradenské 

pracoviště v praxi 

Učíme badatelsky 

Prvouka činnostně ve 2. 

ročníku 

Výjezdní konference pro 

pedagogy EVVO 

Webinář Edupraxe 

 

Webinář Edupraxe 

 

Online seminář 

Tereza 

 

Webinář Tvořivá 

škola 

Recyklohraní Školní 

recyklační program 

20. 12. 2021 

 

 

21.2.2022 

 

15.3. – 3.5. 2022 

 

10. 5. 2022 

16.-17.6. 2022 

 

4. 

Florbal pro školy  Asociace školních 

sportovních klubů 

České republiky a 

Český florbal 

 

11.5.2022 

 

5. 

 

 

Formativní hodnocení – 

hodnocení, které pomáhá 

růst – I. 

Funkční spolupráce 

pedagoga s asistentem 

pedagoga 

Metodika ICT pro učitele 

ZŠ  

Tvořivé aktivity a hry ve 

výuce Aj na 1. st. ZŠ  

Učíme informatiku na 1. 

stupni 

Konference Digitální 

technologie ve výuce 

webinář 

 

 

webinář UTB Zlín 

 

 

webinář Tvořivá 

škola 

 

webinář Tvořivá 

škola 

 

webinář Infra 

 

12. 11. 2020 

 

 

10. 6. 2021 

 

 

14. 2. 2022 a 21. 

2. 2022 

15. 2. 2022 

 

23. 2. 22 

 

10. - 11. 3. 2022 
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Stručný úvod do „nové 

informatiky“ 

Rozvoj informatic. myšlení 

u žáků 1. stupně ZŠ  

webinář NPI 

 

webinář NPI 

 

on-line Teams + 

učebna ICT 

13. 3. 2022 

 

29. 3. – 25. 4. 

2022 

 

6. 

Florbal pro školy 

 

Asociace školních 

sportovních klubů 

České republiky a 

Český florbal  

 

11.5.2022 

 

7. 

Portfolio dítěte prakticky a 

smysluplně 

 

Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol 

prostřednictvím 

vzájemných návštěv pro 

MŠ 

webinář KVIC 

 

 

Mateřská škola 

Záhorovice 

3. 6. 2022 

 

 

27.6.2022 

 

9. 

Polytechnická výchova  

v MŠ 

 

 

 

Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol 

prostřednictvím 

vzájemných návštěv pro 

MŠ 

Vzdělávací agentura, 

Mgr. Jitka Blechová, 

Staré Město, 

akreditovaná vzd. 

inst. MŠMT 

Základní škola a 

Mateřská škola 

Bystřice pod 

Lopeníkem 

14. 9. 2021 

 

 

 

 

 

23.6.2022 

10. Sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol 

prostřednictvím 

vzájemných návštěv pro 

MŠ 

Základní škola a 

Mateřská škola J. A. 

Komenského Nivnice 

27.6.2022 

 

 

11. 

Metodika ICT pro učitele 

ZŠ  

Tvořivé aktivity a hry ve 

výuce Aj na 1. st. ZŠ  

Učíme informatiku na 1. 

stupni 

Konference Digitální 

technologie ve výuce 

Stručný úvod do „nové 

webinář UTB Zlín 

 

 

webinář Tvořivá 

škola 

 

webinář Tvořivá 

škola 

 

14. 2. 2022 a 21. 

2. 2022 

 

15. 2. 2022 

 

 

23. 2. 22 
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informatiky“ 

Rozvoj informatic. myšlení 

u žáků 1. stupně ZŠ 

webinář Infra 

 

webinář NPI 

webinář NPI 

on-line Teams + 

učebna ICT 

10. - 11. 3. 2022 

. 

13. 3. 2022 

 

29. 3. – 25. 4. 

2022 

 

Priority pro období školního roku 2022/23 

 

- Tandemová výuka –OP JAK Šablony I 

- Projektová výuka - OP JAK Šablony I 

- Zavádění nových metod a forem práce do výuky 

- Formativní hodnocení 

- Zkvalitnění distanční výuky ( pokud nastane) 

- Zaměřit se na polytechnickou výuku, na předčtenářskou gramotnost 

- Práce s dětmi s podpůrným opatřením, spolupráce vyučujících a asistentek 

- Práce ŠPP, spolupráce s asistentkami pedagoga 

- Tvorba portfolia dětí  

- Práce s nadanými žáky 

 

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 2021/22 

5 

 

 

Žáci byli vzděláváni ve čtyřech třídách :  I. třída:   1.ročník             5 žáků  

    II. třída   2. ročník  10 žáků  

    III. třída  3. a 5. ročník 12 žáků 

    IV. třída  4. ročník                  12 žáků  
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6 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 

6.1 Celkový prospěch žáků v závěru šk. roku 2021/2022 

 

Ročník Počet žáků 

Celkem 

Prospělo Z toho z 

vyznamenáním 

Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 5 5 5 0 0 

2. 10 10 10 0 0 

3. 6 6 2 0 2 

4. 12 12 7 0 0 

5. 9 9 4 0 0 

Škola celkem 42 49 41 1 0 

 

 

6.2 Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který v rámci školního 

poradenského pracoviště v letošním roce úzce spolupracoval s výchovným poradcem.  

Hlavním úkolem výchovného poradce v oblasti prevence je koordinovat řešení těch případů, 

kdy preventivní opatření selhala. Za přítomnosti výchovného poradce proběhlo několik 

jednání se žákem a jeho rodičem, na kterých bylo řešeno především opakované neplnění 

školních povinností a nevhodné chování ve škole.  

 

Výchovná opatření 

Žádný žák nebyl klasifikován sníženou známkou z chování. Byla udělena 1důtka třídního 

učitele a dvě napomenutí třídního učitele. Drobné přestupky se řeší ve spolupráci 

s výchovným poradcem a  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.  

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. Zaměřujeme se na práci s chybou, aby neohrožovala žákovu činnost a měla 

poznávací a výchovný význam Dětem se snažíme vysvětlit, co a z jakého důvodu udělaly 

špatně tak, aby se snažily celou situaci pochopit a poučily se z vlastních chyb. 
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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 2021/22 

 

 

 
Ve škole nebyla v tomto školním roce žádná neomluvená absence. 

Nejvyšší počty omluvených absencí jsou ve druhém ročníku kvůli vysoké nemocnosti, žáci 

učivo zvládají. 

 

6.3 Údaje o žácích s podpůrným opatřením 

 

V letošním školním roce bylo v naší základní škole vzděláváno pět žáků s podpůrným 

opatřením 3. stupně, čtyřem byly přiděleny asistentky pedagoga, jednomu byl přidělen další 

pedagogický pracovník. Třem z nich Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, 

z nichž jeden vykazoval kromě specifických poruch učení a chování i matematické nadání, 

měl IVP a dvě hodiny PSPP, z nichž jednu hodinu mu přidělilo SPC logopedické v Uherském 

Hradišti. Jednomu žáku přidělilo podpůrné opatření Speciálně pedagogické centrum Zlín, 

Lazy, jednomu Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová, oba měli minimální 

doporučenou úroveň pro očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření v rámci IVP a 

úpravy v organizaci výuky. Šesti žákům byl přiznán 2. stupeň podpůrných opatření a každému 

přidělena jedna hodina předmětu speciálně pedagogické péče, dva žáci měli podpůrná 

opatření bez přiděleného předmětu speciálně pedagogické péče, jeden s přiznaným 2. stupněm 

a jeden s 1. stupněm podpůrného opatření.  Žákům byly zakoupeny kompenzační pomůcky a 

vyučující byli seznámeni prostřednictvím školního poradenského zařízení s navrhovanými 

metodami a formami práce s těmito žáky. S poskytovaným podpůrným opatřením byli 

seznámeni rodiče a souhlas potvrdili svým podpisem. Byli informováni o smyslu podpůrných 

opatření, kterým  je především vyrovnávat podmínky ke vzdělávání žáka, který je z různých 

důvodů oproti ostatním žákům znevýhodněn. Na konzultačních schůzkách se potom 

pravidelně seznamovali s funkčností navržených opatření a možností úprav opatření tak, aby 

přinášelo postupné zlepšení.  

Na konci doporučeného období navrhovaného podpůrného opatření se vypracovalo 

vyhodnocení a toto vyhodnocení se předávalo pedagogicko-psychologické poradně, spolu 

s hodnocením IVP, které se vyhodnocovalo na konci roku.  V průběhu celého školního roku 

probíhala spolupráce s poradnou, odborníci z pedagogicko-psychologické poradny  Uherský 

Brod, SPC Uherské Hradiště, SPC Zlín Lazy a SPC Zlín Středová  navštívili naši školu a 

účastnili se přímo i výuky .   

 průměr školy 

1. pololetí 60,59 

2. pololetí 55,14 
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Dva žáci ze základní školy a jedno dítě z mateřské školy byly zařazeny do speciální 

logopedické péče pod vedením speciální pedagožky – logopedky, která dvakrát týdně 

docházela do školy. K výuce jí byla poskytnuta místnost, kde se děti pravidelně scházely. 

Koncem roku zaslala vyhodnocení podpůrných opatření SPC logopedickému v Uherském 

Hradišti. V průběhu roku spolupracovala s třídními učiteli i s rodiči. 

 

Pod garancí SPC logopedického v Uherském Hradišti probíhala v MŠ logopedická prevence.  

Paní učitelka – logopedická asistentka, pracovala s pěti dětmi.  Individuálně a pravidelně 

prováděla logopedické chvilky (dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, cvičení 

na rozvoj fonematického sluchu, podpoření výslovnosti jednotlivých hlásek ve slabikách, 

slovech, větách, aj. K jednomu dítěti dojížděla 2x týdně paní logopedka – speciální pedagožka 

a dvě děti byly na doporučení paní logopedky z SPC Uherské Hradiště odeslány ke 

klinickému  logopedovi. Logopedická prevence probíhala v mateřské škole  i skupinově v 

jednotlivých třídách, a to pod vedením paní učitelek na základě logopedického plánu na každý 

měsíc v rámci prevence správné výslovnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Druh postižení: Ročník Počet žáků/dětí 

S vývojovými poruchami učení a chování 1. 2 

S vývojovými poruchami učení a chování 2. 2 

S vývojovými poruchami učení a chování 3. 4 

S vývojovými poruchami učení a chování 4. 3 

S vývojovými poruchami učení a chování 5. 1 

S vývojovými poruchami chování 5. 1 

S vývojovými poruchami učení  MŠ 1 
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7 Zapojení školy do rozvojových programů 
 

7.1 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 byly ve škole realizovány badatelský, čtenářský kroužek a angličtina hrou.  

 

Dále byla poskytnuta dočasná personální podpora – školní asistent MŠ.  

Tato aktivita umožnila vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem 

ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy 

školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.  

 

Školní asistent v ZŠ: 

Poskytoval organizační podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky, kteří jsou 

ohrožení školním neúspěchem. 

 

Sdílení zkušeností v MŠ : 

Nových informací využili pedagogové ve výchovně vzdělávacím procesu. Všechny náslechy 

a vzájemné komunikace mezi vyučujícími různých mateřských škol byly pro vyučující 

velkým přínosem.  

 

Projektové dny v MŠ a ZŠ  

- Projektové dny zaměřené na efektivní pokusy. Hlavním cílem při provádění pokusů 

nebyly poznatky dětí, ale motivace pro prvotní směrování zájmu dětí o přírodovědné 

zkoumání, motivace žáků k pozitivnímu přístupu k přírodovědným, ale i technickým 

předmětům v co nejranějším věku, nácvik a rozvoj schopností cíleného 

systematického pozorování dějů, rozeznávání jejich začátku a konce, nácvik prvotního 

stanovování hypotéz a vyvozování jednoduchých závěrů, řešení úloh na závěr. 

 

 

- Projektové dny zaměřené na polytechnické vzdělávání – Malá technická univerzita 
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- Projektové dny zaměřené na environmentální vzdělávání - aktivity byly postaveny 

v duchu badatelsky orientované výuky uskutečňované ve školní zahradě, kde se děti 

seznámily s principy přírodních zahrad a v rolích zahradních architektů navrhli úpravu 

„sterilní“ zahrady tak, aby se v ní nacházelo dostatek biotopů pro různé druhy 

živočichů, kteří jsou pro zahradu užiteční. Jeden z celodenních projektů se zabýval 

významem včel. 

7.2 MŽP : Pilotní ověření environmentálního výukového programu Lesní 

Tajemství organizace Tradice Bílých Karpat, z. s. v rámci projektu 

Tajuplný život lesa. 

Pilotní ověření programu proběhlo ve dnech 13. 9. 2021 a 14. 9. 2021, zúčastnilo se ho 

15 žáků z 2. a 3. třídy a 20 žáků ze 4. a 5. třídy. 

 

7.3 Národní plán doučování:  

Nastavili jsme efektivní podporu žákům, kteří neměli dostatečné podmínky v době 

distančního vzdělávání, ale osvědčilo se nám i doučování žáků, kteří přicházejí po delší 

nemoci, nebo potřebují větší podporu v získávání nových poznatků. 

 

7.4 Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky pro rozvoj 

informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí 

 

7.5 Místní akční plán rozvoje vzdělávání MAP II : 

Díky MAP II se uskutečnilo tzv. scénické čtení pro děti, dále se uskutečnila řada DVPP 

např. na podporu výuky informatiky na 1. stupni základní škol, setkání vedoucích 

zaměstnanců, umožnění návštěvy hvězdárny pro děti zdarma a řada kulturních aktivit.   
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8 Aktivity a prezentace školy 

 

8.1 Aktivity základní školy 

 

 

Uplynulý rok se nesl v duchu přírodovědného bádání a objevování. Podařilo se nám 

navázat úzkou spolupráci s Centrem Veronica v Hostětíně, kde jsme společně s jejími lektory 

naplánovali vzdělávací přírodovědné programy napříč celým školním rokem.  

 

Na podzim jsme mimo jiné v naší škole zrealizovali integrovanou tematickou výuku (ITV) 

s názvem „Jablíčkový den“. U tematické výuky  nám emoční prožitek, vzájemné učení a 

aktivní spolupráce dětí výrazně zvyšuje pravděpodobnost dlouhodobého zapamatování 

nových poznatků. Téma JABLKO se prolínalo všemi činnostmi žáků naší školy, ať už o 

jablíčkách recitovali, zpívali, četli, množství jablek porovnávali, sčítali papírové červíky, 

jablka krájeli (prvňáci) či strouhali, o jablkách tvořili knížku (naši druháci), vypracovávali 

pracovní listy s tématem jabloní, jablka tiskali apod. Žáci 4. ročníku měli v plánu udělat 

strouhaný salát z mrkve a jablka a k tomu salát ovocný. Dopolední náplní nejstarších žáků 

bylo pečení jablečného závinu, ladné tancování ve dvojici s jablíčkem na čele, společné 

tvoření pohádky O zatoulaném jablíčku a další zábavné aktivity. 

V ITV pokračovali naši druháci hned následující měsíc v tématu „Svatý Martin“. Společně 

prostřednictvím metody brainstorming vyvodili základní pojmy, které k tomuto tématu znají a 

na základě videa přidali další, které je zaujaly. Čtení s porozuměním trénovali pomocí 

hádanek, které přiřazovali k obrázkům ve skupinkách. Aby nezapomněli rozvíjet písmo, 

vybranou hádanku si přepsali do sešitu. K procvičení matematických operací posloužil 

obrázek Svatého Martina ve formě početní omalovánky.  

V prosinci se pro naše prvňáčky konala velká událost, tedy „Slavnost Slabikáře“. Prvňáčci 

uměli číst devět písmen, skládat slabiky, číst jednoduchá slova i věty. Aby mohli získat tajnou 

indicii vedoucí k cíli, získání Slabikáře, museli získat pět dílků puzzle. Postupně se jim to 

dařilo skládáním domina, hrou Já mám, ty máš, stolní čtenářskou hrou s kostkou, hledáním 

dvojic kartiček se slovy psacího a tiskacího písma, dokončením čtení Živé abecedy hrou 

Bingo. Složením indicie získali tajuplný klíč k vědění, který je oprávnil k nalezení svých 

Slabikářů.  

Po roce k nám také zavítal Mikuláš s jeho družinou. Naši žáci se týden před jejich příchodem 

zodpovědně připravovali a učili se přednášet básničky. Mikulášská tematika provázela naše 

školní dny jak v matematice, tak při čtení, pohybu či malování a tvoření. 

Motivačními celoročními hrami se každoročně snažíme pozitivně posilovat třídní klima a 

budovat přátelské vztahy ve třídě. Po nějaké době dochází prostřednictvím hry k třídní 

odměně, kterou si žáci sami odhlasují a na které se dohodnou. Stráví spolu tak čas, který je 

jedinečný a originální. Žáci 3. a 5. ročníku v rámci kreativní odměny tvořili se sádrovým 

obvazem (odlitky z obličeje, dlaně a nafukovacího balónku).  

Za velkou snahu v zimních dnech měli prvňáci slíbený den s tematickou výukou. Jelikož mají 

v oblibě figurky dinosaurů a učí se aktuálně písmeno D, téma se samo nabídlo. A tak vznikla 

v jejich třídě Dino knihovna, Dino líheň a následně Nezdenský dinopark. Nad knihami  a 

encyklopediemi s tematikou dinosaurů objevovali, že má každá kniha autora, ilustrátora, 

obsah a zejména, že přináší jisté informace. Našli tvary dinosauřích stop, což se hodilo při 

jejich modelování z plastelíny. V tajence křížovky společně vyluštili, že dinosauři žili v 

druhohorách. Počítání si prvňáci procvičili v řetězcích s dinosaury, vetřelce našli v Dino 
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sudoku. Pro dinosaury do dinoparku vyrobili jeskyň jako příbytek, stromy coby zdroj obživy 

a jezírko s vodou. Vše zabezpečili plotem. Odměnou za práci byly dětem omalovánky DINO 

s bludišti a spojovačkami. 

V březnu proběhl projekt „Hudba netradičně“. Cílem tohoto projektu byla vzájemná 

spolupráce všech žáků napříč třídami, užít si společnou atmosféru, seznámit se s netradičními 

hudebními nástroji a dokázat na ně zahrát. Žáci plnili čtyři stanoviště (pěvecké, 

instrumentální, hudebně-pohybové a tvořivé). Celé dopoledne celou školou panovala příjemná 

hudební atmosféra. Všichni jsme si to užili. Na závěr projektu proběhla prezentace 

jednotlivých stanovišť, hodnocení projektu a odměna žáků medailí a sladkostmi. 

Březen je také měsíc knihy, proto naše aktivity směřovaly převážně tímto směrem. Žáci naší 

školy navštívili obecní knihovnu, kde si pro ně p. Pflegrová připravila zajímavý program. 

Zrealizovali jsme také ITV „Březen-měsíc knihy“ a nechybělo ani školní kolo recitační 

soutěže.  
S příchodem jara čekala na žáky 3. a 5. ročníku další zasloužená odměna v podobě výletu na 

Rasovou a opékání u rozhledny v Bystřici pod Lopeníkem. 

Na začátku dubna nás čekal zápis do základní školy a celý se nesl v duchu pohádek. Naše 

malé předškoláky přivítali žáci 5. ročníku v roli krále, královny, princezny a dvorního šaška. 

O zábavu bylo postaráno. Děti malovaly obrázky do královské galerie, poznávaly barvičky, 

vyprávěly pohádku, hledaly pohádkové dvojice nebo napodobovaly pohyb krále na motorické 

dráze. Po splnění všech úkolů dostaly zaslouženou odměnu od královské družiny. Bylo to 

nádherné odpoledne plné rozzářených dětských tváří.  

Ve spolupráci s obcí se snažíme udržovat zvyky a tradice, proto nechybělo loučení se zimou a 

vynášení Moreny. Tímto krásným rituálem jsme přivolali jaro do vsi. Prvňáčci také 

neopomněli na Pálení čarodějnice. 

S oteplením přichází i větší chuť k pohybu, proto se naši čtvrťáci velmi těšili návštěvě 

dopravního hřiště a také účasti na fotbalovém utkání Mc Donald’s Cup v Uherském 

Brodě, kde vybojovali 1. místo ve skupině, tudíž postup do čtvrtfinále. 

Malebný květen jsme ukončili pasováním prvňáků a druháků na čtenáře v místní 

knihovně.  

Poslední měsíc školního roku byl nabitý nádhernými akcemi. Ve spolupráci s obcí jsme 

uskutečnili „Barevný dětský den“ k příležitosti oslavy dne děti. Byl pestrý nejen barevně, ale 

zejména na hezké zážitky. Úspěch sklízel skákací hrad, malování na obličej, tvořivé i 

sportovní aktivity. K tomu všemu zatancoval Nezdeňánek, hrála hudba k poslechu i tanci. 

 

Po delší odmlce se znovu zrealizovala soutěž „ Helfíkův kotár“ v Pivečkově lesoparku ve 

Slavičíně. Jedná se o soutěž pro žáky 5. ročníku ZŠ, která má prověřit znalosti o poskytnutí 

první pomoci v modelových situacích, které se ale velmi přibližují realitě. Naší škole se 

podařilo připravit jednu hlídku, která se v konkurenci 28 –mi soutěžících dvojic umístila na 2. 

až 3. místě v bodování, ale čas rozhodl a naši žáci získali krásné 3. místo. 

Školní výlety si realizovaly jednotlivé ročníky samy. Prvňáčci se vydali na exkurzi 

k Újezdským rybníčkům, čtvrťáci navštívili Muzeum v Bojkovicích a zbytek žáků vyrazil do 

Sportcentra Morava v Uherském Hradišti, což je zábavný dětský svět s trampolínami.  

Předposlední školní den jsme se slavnostně rozloučili s žáky 5. ročníku a pasovali 

předškoláky na žáky 1. ročníku. Proběhl slavnostní oběd, prezentace žáků 5.ročníků pro 

rodiče ve třídách, následně vyhlášení výtvarných a přírodovědných soutěží a nechyběl ani 

zábavný program pro mladší děti v podobě plnění stanovišť.  
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Jablíčkový den- 4.11. 

 

 
 

 

 
 

 

Svatý Martin 11.11. 

 

 
 



 19 

Slavnost Slabikáře 6.12.  

 

 
 

 

Mikuláš ve škole 

 

 
 

 

Kreativní odměna u žáků 3. a 5. ročníku 9.2. 
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Dinopark u prvňáčků 19.2. 

 

  
 

 

Hudba netradičně 3.3. 
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8.2 Aktivity mateřské školy:  

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno celkem 36 dětí z toho 15 dětí před nástupem PŠD, 

10 dětí středního věku a 11 nejmladších dětí. Z Nezdenic docházelo 27 dětí, 9 dojíždělo 

z Rudic.  

Již několikátý rok s dětmi pracujeme podle ŠVP PV s názvem ŠKOLIČKA PANA 

KNOFLÍČKA. Děti pomocí různých činností, jak už pracovních, výtvarných, pohybových 

her, pokusů, experimentů, prožitkového učení, divadel, exkurzí, výletů aj. se rozvíjely hravou 

formou ve všech vzdělávacích oblastech. Tento školní rok jsme se také zaměřili na 

polytechnické a environmentální vzdělávání. Do MŠ jsme zakoupili vyvýšené záhonky, kde si 

děti mají možnost zasadit různou zeleninu, naučit se jak se o ni starat a vytvořit si tak kladný 

vztah k přírodě. Také jsme zakoupili ponk na rozvoj polytechnického vzdělávání, kde si děti 

během pobytu venku můžou vyrobit různé výrobky a naučit se zacházet s nářadím a získat 

praktické zkušenosti pro život.  

Podařilo se nám uskutečnit i spoustu jiných akcí, které děti velmi zaujaly a odnesly si z nich 

nové zkušenosti, vědomosti, vzpomínky a mnoho dalšího.  

Hned první den v novém školním roce 2021/2022 

jsme prožili zvesela! Ráno paní učitelky s úsměvem 

přivítaly děti po letních prázdninách a novým dětem 

představily prostředí naší školičky pana Knoflíčka. 

Po dopolední svačince čekalo děti milé překvapení, 

a to v podobě maňáskového divadla „O 

Koblížkovi“. V závěru dopoledne dostal každý 

medaili s logem své třídy (KNOFLÍČEK, 

DUHÁČEK) a sladkou tečku na závěr. Také během 

celého měsíce záři nás provázel  

 „PAN KNOFLÍČEK“ a jeho kamarádi, 

s nimiž jsme tvořili pravidla soužití v MŠ a 

seznamovali se s nově upraveným prostředí 

tříd. Hráli jsme převážně seznamovací, 

kooperativní a pohybové hry. Nezapomněli 

jsme se v rámci tématu „Šnečku, jak se ti bydlí 

v domečku“ ve třídě „DUHÁČKŮ“, podívat 

na domovy našich afrických šnečků a na 

domovy našich dětí. Také ve třídě 

„KNOFLÍČKŮ“ jsme se v rámci tématu „Tady bydlím, tady žiju“ seznámili s obcí Nezdenice 

a domovy našich dětí. Třída „DUHÁČCI“ začala pravidelně navštěvovat sportovní halu 

v Nezdenicích a Aquapark DELFÍN v UB.  

 

Protože se urodilo hodně ovoce, ukončila třída „DUHÁČKŮ“ 

měsíc září jablíčkovým týdnem a třída „KNOFLÍČKŮ“ ovocným 

týdnem. Děti se naučily poznávat jednotlivé ovocné stromy, 

pozorovaly život na jabloni, ztvárnily si „JABLOŇ V ROCE“, 

poznávaly ovoce pomocí čichu, chuti, hmatu i zraku. V rámci 

pracovní činnosti děti vyrobily „KŘÍŽALY“, upekly voňavé 

jablečné muffiny, jablečný závin a na všech dobrotách si pak 

společně pochutnaly.  

Ani v měsíci říjnu jsme nezaháleli a uspořádali jsme v mateřské 

škole tradiční den „DÝŇOVÁNÍ“. Děti byly motivovány 
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strašidýlky a písničkami k vyřezávání 

dýní a k plnění úkolků na strašidelných 

stanovištích. Dle svého přání dlabaly a 

vyřezávaly dýně, se zavázanýma očima 

procházely pavučinou, vozily dýně 

v kolečkách, přenášely je na lžíci, 

s pomocí kouzelného koberce přenášely 

bubáčky, procházely temným tunelem 

apod.  Na závěr si všichni společně zatančili na píseň „Strašidla“, pochutnali na pavoučcích a 

získali odměnu v podobě bubáčka. Poslední týden v říjnu se v Mateřské škole nesl v tématu 

draků. Před zahájením drakiády jsme si společně zazpívali písničku „vyletěl si pyšný drak“ a 

následně jsme si krásný podzimní den užili na kopci za místním fotbalovým hřištěm. 

Zpočátku nám vítr moc nepřál, ale nakonec se dráčci vznesli do oblak. Na závěr si všechny 

děti odnesly za svoji vytrvalost, snahu a odhodlanost odměnu v podobě dráčka a 

upomínkového listu.   

Tento školní rok jsme se poprvé zapojili do projektu MEDOVÉ SNÍDANĚ, kdy v úterý 2. 11. 

za námi přišel pan včelař Hykl, který dětem vyprávěl 

příběh s pomocí poutavých obrázků o včelce a jejím 

životě v úlu i mimo něj. Předvedl nám potřeby a 

pomůcky, které využívají k chovu včel a na některé si 

děti mohly i sáhnout. Vysvětlil nám důležitost včel 

v přírodě, koloběh jejich života, jak se zachovat při 

bodnutí včelou a jak se stáčí med. Na závěr jsme 

všichni společně ochutnali med, vymalovali si obrázek 

včelky a na památku děti dostaly upomínkové předměty 

na tuto akci. Strávené dopoledne s panem včelařem bylo opravdu velmi příjemné a přínosné. 

V měsíci listopadu jsme přivítali v mateřské škole svatého Martina, který přijel na svém bílém 

koni a přivezl nám „sníh“, ve kterém jsme si společně zadováděli. Na závěr jsme se rozhodli 

hodovat a pochutnat na našich dobrotách. Děti dostaly na památku svatomartinské recepty 

s omalovánkou, kterou si s radostí vymalovaly.  

Tento školní rok jsme dvakrát uspořádali projektový 

den s názvem MALÁTECHNICKÁ UNIVERZITA. 

Projektu se účastnila třída DUHÁČCI. Lektorka 

představila dětem téma „STAVITEL MĚSTA“, na 

kterém společně pracovaly, 

a to velmi hravou formou s 

pomocí básniček, písniček, 

cest, map a Lega Dupla si 

vyzkoušely roli kartografa, naučily se orientovat v mapách, nakupovat 

materiál na stavbu a v neposlední řadě postavit město. Cílem projektu bylo 

u dětí vytvořit zájem o polytechnické činnosti, rozvíjet zručnost, myšlení 

aj. Děti projekt velmi zaujal a na závěr si odnesly diplom stavitel města. 

Druhý projektový den s malou technickou univerzitou byl na téma 

STAVITEL MOSTŮ, kde si děti opět pomocí lega a jiných materiálů 

(demonstrační obrázky, šátky, technické výkresy aj.) vyzkoušely roli 

stavitele mostů, dozvěděly se o králi Karlu IV. a postavily most, po kterém 

mohly přecházet. Na závěr si vyzkoušely experiment, který vyplynul z řeky 

Vltavy, a to zkouška nejrůznějších předmětů, zda plavou nebo neplavou. 

Vše si kresbou zaznamenaly a za snahu dostaly opět diplom a pochvalu od 

lektorky projektu.   



 23 

 

Na začátku prosince jsme si čekání na Mikuláše 

zpříjemnili „pekelným týdnem“. Hned na začátku týdne 

děti přišly do pekelně vyzdobené třídy, kde jsme měli 

vytvořené tematické peklo. Čekalo je v něm plno různých 

úkolů, soutěží a her, které děti úspěšně plnily. Děti byly 

převlečeny do čertovských kostýmů, zatančily si, 

zazpívaly si čertovské písničky a čekaly na příchod 

Mikuláše, který opravdu přišel. Mikuláš každého vyzval 

a řekl mu, co má napsané ve své knize hříchů. Děti 

Mikulášovi řekly básničku „Mikuláši, Čertíčku“ a andílek 

za to každého sladce odměnil. 

Předvánoční čas jsme s dětmi trávili zpěvem koled u stromečku, pečením vánočního cukroví, 

zdobením tříd a ukázkou některých tradic a také jsme si s dětmi udělali menší vánoční dílničky, kde si 

děti měly možnost vytvořit různé výrobky. Na konci příprav se radovaly z bohaté nadílky pod 

stromečkem. 

Jelikož se letošní rok konaly zimní olympijské hry, tak ani my 

v mateřské škole jsme nezaháleli a uspořádali si je v MŠ také. 

Na konci ledna  jsme se na ně řádně připravovali a těšili. 

Seznámili jsme se se zimními olympijskými hrami, s jejich 

průběhem a jednotlivými sportovními disciplínami. Protože se 

letošní ZOH uskutečnily v Číně, představili jsme dětem i 

kulturu této země, a to formou her.Výtvarně jsme ztvárnili 

olympijské kruhy a zimní sporty, vytvořili jsme si zimní stolní 

hru, procvičili jsme si grafomotoriku s pomocí lyžaře, 

experimentovali jsme s ledem, nezapomněli jsme si 

připomenout bezpečnost při sportování aj. Téma vyvrcholilo 

slavnostním zahájením ZOH ve sportovní hale. S doprovodem 

české hymny a vlajkonoše jsme zapálili olympijský oheň. 

Následně si děti vyzkoušely 

sportovní disciplíny např. biatlon, 

slalom, skok na lyžích, bobování, 

sáňkování, hokej, krasobruslení 

aj., za které byly odměněny 

vítěznou medailí, sladkostí a 

minidiskotékou. Naše ZOH byly 

ukončeny rovněž slavnostně, a to 

uhašením olympijského ohně. 

Dětem se hry velmi líbily, což bylo znát na jejich usměvavých tvářích.   

V únoru jsme v mateřské škole prožili již tradiční KARNEVAL, na který jsme se celý týden velmi 

těšili a pečlivě připravovali. Karneval jsme zahájili přehlídkou masek a zábavným tancem 

„LABADAM“. Následně jsme se rozdělili na dvě 

skupiny a plnili zábavné karnevalové hry. Házeli 

jsme míčkem do šaška, lovili jsme v kuličkovém 

bazénku bonbónky, přitahovali bonbónky na šňůrce, 

procházeli jsme slalom s míčkem na lžíci, zahráli 

jsme si židličkovanou, shazovali jsme kuželky, 
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tancovali jsme kloboučkový a lanový tanec. Karneval vyvrcholil diskotékou s balónky a slavnostním 

přípitkem. Na závěr si všechny děti vymalovaly diplom za krásnou masku a odnesly sladkou odměnu 

v podobě velkého bonbónu.  

 

V březnu se předškoláci a žáci naší školy již po šesté také aktivně zapojili do projektu UKLIĎME 

ČESKO. Děti byly rozděleny do tří skupin. Naši nejmladší šli uklízet park v Domově seniorů a okolí 

fotbalového hřiště. Druhá skupinka se vrhla na úklid autobusové zastávky, vlakové stanice a okolí. 

Skupina starších žáků uklízela příkopy podél cesty od tzv. zákruty na Bánov až po srub, kde jsme byli 

upozorněni na nelegální černou skládku. Počasí nám krásně přálo, děti byly natěšené, a že musely pro 

odpadky prolézat i roštím, jim vůbec nevadilo.  Po skončení akce všichni obdrželi sladkou odměnu a 

malované poděkování za účast. V Nezdenicích bude díky dětem a zapojené obci jaro ještě krásnější… 

 Jelikož se nám blížil zápis dětí do první třídy, tak jsme s předškoláky uskutečnili již tradiční návštěvu 

naší základní školy a to především první třídy, pod vedením paní učitelky Jany Mikové. 

Na návštěvu jsme se velmi těšili, a to i proto, 

že si v daném týdnu povídáme o základní 

škole, o školních pomůckách a jiných 

zajímavých věcech a dovednostech týkajících 

se základní školy. 

Paní učitelka J. Miková předškoláky mile na 

úvod přivítala a dala jim možnost vyzkoušet si 

hodinu vyučování s dětmi z první třídy. Děti 

se s nadšením a velmi aktivně zapojovaly do 

rozmanitých úkolků, např. s pomocí 

interaktivní tabule hledaly část výřezu 

v obrázku, co je menší, větší, kratší, delší apod. Vyzkoušely si i skupinovou činnost se žáky 

v roli učitelů, kteří se role velmi rádi zhostili. Společně si tak nejen zábavnou formou 

procvičili prostorovou orientaci, ale i zavzpomínali na chvíle prožité v předešlých školních 

letech v MŠ. Na závěr všichni předškoláci získali krásnou medaili, jakož to vzpomínku na 

příjemně strávené chvíle v první třídě ZŠ. 

Po návštěvě první třídy jsme se vydali na prohlídku dalších prostor základní školy. Prohlédli 

jsme si ostatní třídy, ve kterých se k nám mile chovali třídní paní učitelky a jejich žáci, dále 

pak jsme navštívili počítačovou učebnu, šatnu, prohlédli jsme si pestrou výzdobu chodeb a 

v neposlední řadě jsme zavítali i do školní jídelny, ve které to příjemně vonělo již rozvařeným 

obědem. 

Děti přišly z prohlídky základní školy velmi nadšené, plné dojmů a natěšené na to, až přijde 

čas, kdy sami „usednou do školních lavic“.  

V týdnu před velikonocemi jsme se společně 

s dětmi začali intenzivně připravovat na 

Velikonoce. Učili jsme se jarní básničky, písničky 

a tanečky. Povídali jsme si o velikonočních 

tradicích a některé z nich si i vyzkoušeli. Vyrobili 

jsme velikonoční přání pro rodiče, prarodiče a 

vyzkoušeli jsme si různé techniky malování 

kraslic. Vyvrcholením velikonočních příprav bylo 

pečení beránků, které jsme s pomocí písničky předali kamarádům ze ZŠ a vzápětí na to jsme se vydali 
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hledat našeho velikonočního beránka, který se nám schoval na zahradě MŠ. Díky hádankám a úkolům 

se nám ho podařilo najít a slavnostně si na něm pochutnat. Pak jsme se všichni postupně rozešli domů 

a užili si velikonoční prázdniny plnými doušky.  

Jako každým rokem jsme společně v mateřské škole oslavili „DEN ZEMĚ“. Během celého týdne jsme 

si povídali o planetě Zemi, třídění odpadu a o koloběhu vody. Hráli jsme různé tematické hry a také 

jsme tvořili výrobky zaměřené na recyklaci a ekologii. V rámci oslavy jsme se vydali na dobrodružné 

výpravy. Děti ze třídy Knoflíčků zachraňovaly znečištěnou planetu pomocí různých úkolů a her 

v Nezdenicích. Třídily odpad, tvořily Sluníčko z přírodních materiálů, odpovídaly na hádanky aj. Po 

splnění každého úkolu se znečištěná planeta postupně opět vyčistila. Na závěr po splnění všech úkolů 

děti získaly na památku vytvořenou planetu jménem Země a sladkou odměnu. Třída Duháčků se 

vypravila do nedalekých Záhorovic a po cestě pozorovala nejen krásnou přírodu, ale všímala si i 

různých předmětů, které do přírody nepatří. Nalezené předměty děti vyznačily do svého pátracího 

pracovního listu. Přišli jsme až ke kyselce v Záhorovicích, kde jsme si všichni odpočinuli a ochutnali 

přírodní pramen.  

Při zpáteční cestě jsme se zastavili na místním hřišti, kde jsme společně v kruhu oslavili  

Den Země písničkou, děti vytřídily demonstrační odpad do kontejnerů a na závěr si 

z vytříděného materiálu vyrobily motýlka na památku. Všichni jsme si společně užili výpravu 

plnou dobrodružných úkolů, při které jsme se dozvěděli další nové informace nejen o Zemi. I 

přesto, že byly trasy dlouhé, tak je děti hravě zvládly a v přírodě se jim velmi líbilo a 

připravené aktivity plnily s nadšením. 

Podařilo se nám také uskutečnit další zajímavý projektový den „CO 

TO BZUČÍ ZA HUMNY ANEB ZE ŽIVOTA VČEL“ Děti mateřské 

školky a 1. ročníku ZŠ dnes 

poznávaly neobyčejný život včel 

medonosných. Program  

ekologického institutu Veronica 

byl plný zábavných a naučných 

her a aktivit, které dětem přiblížil 

fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Děti se učily  

rozeznávat vývojová stádia včely (vajíčko, larva, předkukla, kukla 

a dospělá včela), seznámily se se včelími produkty (med, propolis, 

mast, pylová zrnka)  a vlastnoručně si zhotovily voňavý výrobek 

včelky. Děkujeme milým lektorkám za zajímavý program!  

V dubnu se tradičně v MŠ konal „Rej čarodějnic“. Celý týden jsme si s dětmi povídali o tradici pálení 

čarodějnic, zpívali písničky, tvořili a hráli různé hry na toto téma a namotivovali jsme se tak na 

čtvrteční zábavné dopoledne na naší školní zahradě. Nejprve proběhla individuální přehlídka kostýmů 

a poté děti ve skupinách plnily různé úkoly na stanovištích. Vyráběly kouzelnickou hůlku, papírovou 

čarodějnici, chodily jako čarodějův kocour, hledaly hmyz v kouzelném elixíru, prolezly jeskyní, létaly 

na koštěti a skákaly v čarovném pytli. Za splnění úkolu na stanovišti získaly kousek receptu na lektvar 

plného zdraví. Po nasbírání a 

složení všech ztracených dílků 

dětem vyplynul tajný recept na 

lektvar, který si společně 

uvařily. Na závěr jsme si 

pochutnali na žabím lektvaru, 

žížalách a zatancovali si 

čarodějnický tanec.  
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V rámci tématu KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI ČILI 

ZAMĚSTNÁNÍ jsme se v období dvou týdnů bavili a učili 

s dětmi o nejrůznějších tradičních i netradičních povoláních. 

Upekli jsme si ve třídě chléb jako správní pekaři, zasadili 

řeřichu, luštěniny a jiné rostlinky nejen ve třídě, ale i na 

zahradě MŠ jako správní zahradníci. Vyzkoušeli jsme si 

logopedické chvilky jako logopedi, zpívali a hráli jako zpěváci 

či muzikanti, postavili jsme si ve třídě autodílnu, cukrárnu a 

s pomocí vlastnoručně vymalovaného pexesa jsme se seznámili 

s dalšími a dalšími povoláními. Vysvětlili jsme si koloběh 

peněz a důvod toho, proč mít práci. Při výtvarné činnosti si děti vyrobily makové koláčky, hudební 

nástroje, zeleninu, kosmonauta a spolupracovaly ve 

dvojicích při výrobě hasičského auta a vesmíru. Dlouze 

jsme diskutovali o hasičích, jejich vybavení a hráli 

hasičské, vojenské, vesmírné aj. pohybové hry.  

V rámci spolupráce s rodiči jsme vyzvali rodiče, zda by 

chtěli dětem předvést, vzhledem ke svým možnostem, 

jaké povolání vykonávají. Děti si náramně užily 

prohlídku kadeřnického salonu, kadeřnických pomůcek 

a ukázku stříhání či tvoření rozmanitých účesů na 

svých hlavičkách.  

Ani na DEN DĚTÍ jsme nezapomněli. Společně ze Základní školou a obcí se podařilo zorganizovat 

BEREVNÝ DĚTSKÝ DEN a opravdu byl pestrý nejen barevně, ale zejména na hezké zážitky. Úspěch 

sklízel skákací hrad, malování na obličej, tvořivé i sportovní aktivity. K tomu všemu zatancoval 

Nezdeňánek, hrála hudba k poslechu i tanci, k dispozici bylo občerstvení, takže o zábavu bylo dobře 

postaráno… 

V průběhu června jsme se s dětmi zaměřili na téma hmyz. Pozorovali jsme 

ho na louce a zahradě, povídali jsme si o nejznámějších druzích hmyzu. 

např.: včele, slunéčku sedmitečném, motýlech, brouku roháči aj. Výtvarně 

a pracovně jsme hmyz ztvárnili, zahráli jsme si hmyzí pohybové hry a 

v rámci prožitkového učení jsme navštívili pana včelaře Šimoníka. Dětem 

názorně vysvětlil a ukázal včelí úl, včely, výrobu medu a vosku. Sladkou 

tečkou na závěr pro děti byla ochutnávka medu a pylu, přímo z plástve. 

Děti byly z návštěvy nadšeny a za tak skvělý zážitek namalovaly panu 

Šimoníkovi krásné obrázky.  

Protože se nám blížil konec školního roku a s ním i krásné letní 

dny, naplánovali jsme i letos školní výlet. Tentokrát jsme se 

vypravili autobusem na ranč do Kostelan. Před odjezdem byly děti 

motivované rozhovory, pohybovými hrami a jinými činnostmi o 

indiánech.  Na ranči 

se pak osobně setkaly 

s indiánkou, měly 

možnost si 

prohlédnout teepee, 

totem, luk a šípy, dýmku míru a vyzkoušet si indiánské 

malování na obličej. Mimo jiné si vyzkoušely hod 

tomahavkem, lasem a jízdu na koni. Na závěr byly děti 

rozveseleny divadelním představením o mlsné kočce a 

ukázkou práskání biče. Děti si výlet náramně užily a 

nesly si sebou domů plno zážitků a vzpomínek. 
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Protože se nám přiblížil konec školního roku a s ním i loučení s našimi budoucími školáky, rozhodli 

jsme se, že loučení pojmeme pěkně zvesela! Od rána dětem hrála hudba na přání, následně budoucí 

školáci řekli svůj slib, zatančili svůj závěrečný, letní tanec a společně si všichni zatančili v rytmu disca 

s legračními rekvizitami. Nechyběl ani závěrečný přípitek s přáním všeho dobrého našim školáčkům. 

A sladká tečka na závěr proběhla v podobě kopečkové zmrzliny.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Volnočasové aktivity školní družiny  

V září bylo zapsáno do ŠD 34 dětí. Navštěvovali ji žáci 1. - 5. ročníku. Z 1. třídy 5 žáků, z 2. 

třídy 11 žáků, z 3. třídy 6 žáků, z 4. třídy 9 žáků a z 5. třídy 3 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, Badatel, 

Tvořílek, Čtenářský kroužek a Sportovní kroužek. 

 

Se začátkem nového školního roku k nám do družiny přibyli noví kamarádi, prvňáčci. První 

týden jsme věnovali seznamování s nimi v duchu společenských her, povídáním, zábavy a 

pohybu na dětmi oblíbené školní zahradě. 

 

Příjemné počasí na začátku měsíce bylo doprovázeno ještě hřejivým sluncem a tak jsme 

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. Děti skákaly přes švihadlo, přiřazovaly k obrázkům stromů názvy 

a vlastnosti a také jsme si společně zazpívali a zarecitovali. Nechybělo ani cvičení nebo 
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sbírání větviček a listí, ze kterých děti stavěly hmyzí domečky. Na konci je čekala nejen 

sladká odměna. 

 

V následujícím měsíci, říjnu, jsme uspořádali oblíbenou a zábavnou akci s názvem 

„Dýňování“. Všichni jsme si dlabání dýní moc užili a z hotových výrobků jsme byli náramně 

pyšní. 

 

Měsíc listopad vykouzlil v přírodě a všude kolem nás pestrou škálu krásných barev. Proto 

jsme se vydali na sběr pestrých listů, ze kterých jsme následně uspořádali tvořivé odpoledne v 

družině. 

 

Podzimní čas se přehnal jako mávnutím kouzelného proutku a z oblohy se na nás začala sypat 

sněhová nadílka. To nás pobízelo ke sněhovým hrátkám. S velkou radostí se děti pustily na 

zahradě do stavění sněhuláků, tvoření andílků ve sněhu z vlastního těla a nechybělo ani 

bobování. 

 

V měsíci prosinci se děti řídily heslem „Když nemůžeš, tak přidej“. Odpoledne strávené ve 

sportovní hale plné her, soutěží a dovádění nás naplnilo štěstím a velmi jsme si to užili. 

 

Ve vzduchu už se pomalu vznášel duch Vánoc, tak i my jsme se na tuto krásnou dobu naladili. 

Připravili jsme si adventní kalendář, vyrobili jsme si svícny z jablíček a vločky z papírových 

sáčků. Celou dobu také nechybělo povídání o adventních nedělích, o tradicích a zvycích. A 

také jsme se odreagovali u zpívání koled i taneční improvizací u vánočních koled. Odměnou 

pro nás bylo voňavé vánoční cukroví. 

 

V lednu nás opět sníh a mráz motivoval k zimnímu tvoření a dovádění. Děti tvořily sněhuláky 

z odličovacích tampónů a barevného papíru. Seznámili jsme se s tradicí a koledami „Tří 

králů“ a jejich tvořením na papírové tácky. Společně jsme si povídali o přírodě, jak ptáčci a 

zvířata přežívají zimu, poznávali jejich stopy a tvořili krmítka pro ptáčky. Uspořádali jsme 

také celodružinovou soutěž ve stavění sněhuláků a nejvíce oblíbené zimní radovánky ve 

sněhu. 

 

Jak už to tak bývá, po zimě nastává opět jaro, čas probouzení a radosti. Díky příznivému 

počasí se snažíme svůj volný čas trávit co nejvíce venku, na školní zahradě nebo fotbalovém 

hřišti. 

Také kreslíme, tvoříme, hrajeme společenské, deskové i karetní hry, pexesa různých druhů, 

soutěžíme, stavíme z Lega, dřevěných kostek i plastových tyčinek a panáčků. 

Jako každý rok se školní družina zapojila do výzdoby velikonoční břízky před OÚ. Děti 

nejenom zdobily vajíčka, ale zároveň se formou soutěžního kvízu dozvěděly něco o 

velikonočních tradicích. 

 

V měsíci dubnu nás kromě zdobení břízky čekala i družinková bojovka, která zahrnovala 

soutěž  „O velikonočního zajíce“. Soutěžilo se v běhu přes překážky, běhu s vejcem, 

předávání kruhů, válení sudů, skákání žabáků apod. Každý soutěžící si zasloužil diplom s 

pochvalou, hlavní cenou byl velikonoční balíček. Odpoledne se povedlo, děti byly spokojené 

a už se těšily na další podobnou soutěž. 

Pohyb je nezbytnou součástí dětí a je velkým přínosem pro jejich zdraví. Nedílnou součástí 

programu školní družiny byl pobyt venku a na školní zahradě. Děti běhaly, hrály společně hry. 

Děti takto vybíjely nahromaděnou energii z dopoledního vyučování a užívaly si sportovní 

odpoledne. 
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Začátkem června nás čekal barevný dětský den a opravdu byl pestrý nejen barevně, ale 

zejména na hezké zážitky. Úspěch sklízel skákající hrad, malování na obličej, tvořivé i 

sportovní aktivity. K tomu všemu zatancoval Nezdeňánek, hrála hudba k poslechu i tanci, k 

dispozici bylo občerstvení, takže o zábavu bylo dobře postaráno. 

 

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, zručnost i citové 

vazby. Hrajeme také společenské, logické, konstruktivní i stolní hry. 

 

Radka Polanská - vychovatelka 

 

 

8.4 Kroužky školní družiny 

 

Keramický kroužek 

Velmi nás těší, že je o tvoření z keramické hlíny stále tak velký 

zájem. Pro velký počet jsme otevřeli kroužek pro dvě skupiny, 

které se pravidelně po týdnu střídají. Mladší žáci se seznamují 

s materiálem, základními technikami, válením, vyřezáváním 

apod. Starší zdokonalují své dovednosti a pouští se s chutí do 

složitějších výrobků. Letos nás nejvíce potěšily aromalampy, 

andílci, závěsné dekorace, různé hrnečky, misky a především 

výrobky vyzdobené skleněnou drtí.  

Mgr. Martina Ťulpíková 
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Badatelský kroužek 

13., 14. 9. 2021 Tajemství hostětínského lesa 

Zúčastnili jsme se pilotního ověřování výukového programu „Tajuplný les“, který si pro nás 

připravilo Centrum Veronica v Hostětíně. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací 

zejména o rostlinách a živočiších, ale největší úspěch mělo samozřejmě samostatné bádání, 

zkoumání a objevování. Pod napadaným dřevem jsme odhalovali malé obyvatele lesa, měřili 

jsme stáří stromů či zkoumali semenáčky. Nejvíce nás svojí návštěvou potěšil mlok skvrnitý a 

mnoho mláďat skokanů.  

15. 9. Badatelský kroužek zahájil pokusem a sázením doubků v lese 

Pomačkanou láhev od nápojů jsme se pokusili v úvodní schůzce „oživit“ živou vodou? Ba ne, 

naši badatelé už znají, co dokáže soda s octem! Plynný oxid uhličitý svým tlakem uvedl láhev 

téměř do původního tvaru. 

Další schůzkou jsme navázali na výukový program „Tajuplný les“, který děti absolvovaly v 

Hostětíně. Dárkem tam totiž dostaly dvě sazeničky dubů, kterým bude nejlépe v lese. Vyrazili 

jsme do našeho oblíbeného lesíka s krmelcem, kde jsme nechali jeřabiny. Vybrali jsme úsek, 

kde pár dubů roste, takže máme naději, že se jim bude dobře dařit. Změřili jsme obvod stromu 

a odhadli jeho stáří, pozorovali jsme rozkladný proces pařezů, houby, lesní plody, mraveniště, 

strakapouda…  

20. 9. Ukliďme Česko, Ukliďme Nezdenice 

V Nezdenicích se do úklidu pustili všichni školáci s podporou obecního úřadu, který 

zabezpečil odvoz plných pytlů i sladkost pro brigádníky. Pytle a rukavice nám předem 

poskytli pracovníci z organizačního týmu akce Ukliďme Česko. Po úvodní motivaci a 

stanovení pravidel bezpečnosti se tři týmy vydaly na předem promyšlené trasy v Nezdenicích 

a nejbližším okolí. S nejlepší zprávou se vrátili druháci, kteří téměř marně hledali odpadky u 

cyklotrasy směr Šumice. To je velmi povzbuzující zpráva! Bohužel sbírali spoustu nedopalků 

po kuřácích. 1. a 3. ročník nalézal pod silnicí kousky automobilů, což byla pro kluky skvělá 

zábava. Asi nejvíce práce s úklidem měli naši nejstarší školáci, kteří sbírali za kyselkou staré 

železo, koberec, vidle i svítilnu… Za skvěle odvedenou práci (vysbírali jsme téměř 100 kg 

nepořádku) si všichni pilní sběrači zasloužili diplom a sladké překvapení.  

6. 10. Pokusy badatelského kroužku s vodou a barevností 

http://www.zsnezdenice.cz/20327/tajemstvi-hostetinskeho-lesa/
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Voda je základem života. Tato životadárná kapalina má až neuvěřitelné vlastnosti. Badatelé 

např. zjišťovali: 

 Jak zjistíme, že při dýchání člověk vydechuje vodní páru? (při nehodě ověřujeme, zda 

člověk dýchá, např. zrcátkem) 

 Jak vznikají mořské proudy? (mísení teplé a studené vody) 

 Může být plastelína plavcem? (musíme vytvarovat misku, plastelína se vzduchem 

udrží voda na hladině) 

 Dokáže se červené zelí chovat jako živý chameleon a proměňovat svoji barvu podle 

prostředí, ve kterém se nalézá? 

 Dokážeme provést ve zkumavce duhu s pomocí červeného zelí? 

 

20. 10. Zázračná síla vzduchu 

Při čekání na slunečné a větrné počasí naši badatelé objevovali sílu vzduchu. Vytvořili raketu 

z nafukovacího balonku, marně se pokoušeli sfouknout plamen svíčky přes trychtýř nebo 

nafouknout balonek v lahvi (šel nafouknout až po vložení brčka do lahve). Na studenou lahev 

nakonec navlekli balonek, položili do teplé vody a pozorovali nikoliv ducha, ale rozpínání 

vzduchu a tím částečné nafouknutí balonku. Další týden už se dočkali a zažili sílu vzduchu na 

Drakiádě. 

 

26. 10. Stromy a my 

20. října byl Den stromů. Naši mladší školáci přinesli zásoby přírodnin, které stromy kolem 

nás na podzim poskytují. Vyrobili zejména z kaštanů pěkné postavičky zvířátek z lesa. 

Další týden vyrazili na zahradu, kde se dali s chutí do práce a pohrabali spoustu listí, které 

odnosili do kompostéru u školy. Také jsme si pohráli s listovou vitráží a vytvořili parádní  

„okna do podzimu“.  Zapojili jsme se tak do soutěžní výzvy, jež je aktivitou osvětové 

kampaně STROMY a MY  – LÍSKA, z.s., Vsetín. Domů na podzimní prázdniny se šlo s 

dárečkem zvesela. 

5. 1. Ptačí hodinka 

Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich 

okolí. Členové badatelského kroužku se nejenom zapojili do pozorování, ale také připravili 

ptáčkům do krmítek u školy hostinu. 

 

26. 1. Bádáme po stopách zvířat na sněhu 

Příroda je jako otevřená kniha. Jen v ní člověk musí umět číst. A čtení stop zvěře a ptáků na 

čerstvé sněhové pokrývce, to je pro badatele celoživotní výzvou! 

Naši mladí badatelé se se stopami zvěře seznamovali hrou, kdy napodobovali chování toho 

zvířete, jehož stopu si tajně vybrali. Poté ve skupinách stříhali a lepili koláže – bludiště stop 

pro ostatní děti ve škole. Za úkol dostali všímat si ve svém okolí výraznějších stop. To se 

hodilo na další schůzce, kdy nás Viktor dovedl na pole, kde se to stopami jen hemžilo. Zvolili 

jsme dvě stopy, které jsme vyčistili štětcem. Dále jsme je orámovali lepenkou. Do plastové 

nádoby jsme nalili vodu, pak jsme pomalu přisypávali sádru. Pověření pomocníci přitom 

míchali. Připravenou sádru jsme nalili na stopy a nechali tuhnout do druhého dne. 

2. 2. Pokusy s potravinami 

Po týdnu od založení pokusu se solí nám příroda ukázala svoji sílu a vytvořila krystaly, 

hvězdičky i krápníky ze soli. Experimenty s jídlem jsme s badateli dále rozvinuli: 
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  Klam pomerančového džusu – nadšený dobrovolník si pořádně vyčistil zuby i špičku 

jazyka. Poté vypil doušek džusu. Chutnal po pastě úplně jinak – hořce. Zubní pasta 

totiž znecitlivěla receptory na špičce jazyka. 

 Plavající vajíčko – do sklenice s vodou jsme ponořili syrové vejce, kleslo až na dno. 

Do druhé sklenice s vodou jsme nasypali sůl a ponořili vejce. Sůl zvýšila hustotu vody 

tak, že vajíčko nekleslo, ale plavalo na vodní hladině. 

 Zkouška hustoty – do lahve jsme lili vodu, olej, med. Po pár minutách se vše 

promísilo a usadilo v jiném pořadí – med s nejvyšší hustotou klesl ke dnu, nad ním se 

vytvořila vrstva vody a nahoře plavala vrstva oleje (má nižší hustotu). Pak jsme 

postupně odhadovali, do jaké hloubky se asi ponoří různé drobné předměty. Nejvíc 

badatele zaujala gumička, která se vznáší na hranici vody a oleje… 

9. 3. Závody naruby 

Badatelé si po shlédnutí videí z Recyklohraní, vyřešení rozřazovačky na téma třídění odpadu, 

ekopexesa (přiřazovali kreslený odpad do barevných popelnic a našli žolíka) nastudovali ve 

skupinách téma, jak předcházet v domácnostech vzniku odpadů z potravin, obalů, 

elektroodpadu a textilního odpadu. Nové informace si pak vzájemně prezentovali. Vše se 

nakonec hodilo během stolní hry Závody naruby se zvídavými otázkami. 

16. 3. Napínavé pokusy s kvašením 

Badatelé měli tentokrát zapeklitý úkol. Při pohledu na přichystaný materiál měli klást otázky, 

které je napadají. Z těchto otázek jsme si stanovili výzkumnou otázku: „Potřebujeme ke 

kvašení cukr?“ Skupinky dostaly zadané směsi kvasnic, mouky, různě teplé vody, cukru a 

soli. Zadání znělo: „Stanovte „hypotézu“, domněnku, co myslíte, že se stane v jednotlivých 

kádinkách či zkumavkách. Proveďte vlastní pokus, pozorujte, co vznikne, co se stane, co se 

rozpustí či nerozpustí. Nafoukne se nad některou ze směsí balónek?  Zformulujte závěr, 

proveďte prezentaci druhé skupině.“ 

S úkolem se naši zkušení vědátoři statečně poprali a proces kynutí opravdu pozorovali. 

Odměnou jim byl pokus s názvem Hořlavá zubní pasta. Jak je možné, že žhnoucí špejle se 

opakovaně rozhořela pouhým ponořením do pěny? V kvasnicích jsou bakterie kvasinky, které 

rozkládají jistou kouzelnou chemikálii. Při jejím rozkladu vzniká kyslík, který podporuje 

hoření. 

 

25. 3. Ukliďme Česko 

Předškoláci a žáci naší školy se již po šesté aktivně zapojili do úklidu okolí. Děti byly 

rozděleny do tří skupin. Naši nejmladší šli uklízet park v Domově seniorů a okolí fotbalového 

hřiště. Druhá skupinka se vrhla na úklid autobusové zastávky, vlakové stanice a okolí. 

Skupina starších žáků uklízela příkopy podél cesty od tzv. zákruty na Bánov až po srub, kde 

jsme byli upozorněni na nelegální černou skládku. Děti byly spokojené, a že musely pro 

odpadky prolézat i roštím, jim vůbec nevadilo.  Po skončení akce všichni obdrželi sladkou 

odměnu a malované poděkování za účast. 

 

30. 3. Pokusy s balonky 

První otázkou skupinky badatelů bylo, zda dokážeme nafouknout balonek bez pomocí dechu a 

jakéhokoliv přístroje. Badatelé to dokázali pomocí sody, octu a hbitých prstů, jimiž rychle 

natáhli přes hrdlo láhve balonek. Balonek ožil velmi rychle v důsledku působení plynu oxidu 

uhličitého. 

Další skupinka měla domněnku, že jim nafouknutý balonek, který bude v blízkosti hořící 

svíčky, brzy praskne. Praskl asi po 10 minutách a poroučel se k zemi! 
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Dál jsme objevovali, zda „ožijí“ nitky či papírky u balonku, který jsme třeli o vlnu. Balonek 

získal záporný elektrický náboj, takže nitky byly přitahovány statickou elektřinou. Ovšem dva 

balonky třené o vlnu se po přiblížení odpuzovaly. 

V posledním pokusu jsme se snažili provést kouzlo, kdy se něčí objem zvětší nebo zmenší, i 

když se mu nic nepřidá ani neubere. Povedlo se díky vzduchu! Na ústí dvou lahví badatelé 

utěsnili balonek. Jednu lahev ponořili do teplé vody v kádince. Aniž bychom přidali vzduch, 

jeho objem se zvětšil a balonek se nafouknul. Druhou lahev jsme ponořili naopak do studené 

vody ve vaně s ledem. Objem vzduchu v lahvi se při ochlazení zmenšil, balonek byl nasáván 

dovnitř láhve! 

6. 4. Kamarádi z ptačí říše 

LÍSKA, z. s. vyhlásila výzvu pro děti a školy. Vypracovali jsme s badateli dva soutěžní úkoly: 

KDO TO JE? Ptačí hádanka: Na stromě zná každý kout, černobílý _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Každou dírku prozkoumá, _ _ _ _ _ _ _ z ní vyšťourá. 

PRŮZKUM SLEPIČÍHO VEJCE • Víme, že ptáci snášejí vejce, ze kterých se líhnou 

mláďata, je to však velmi zdlouhavý a náročný proces. Část vajec skončí i jako výživná 

potravina pro jiná zvířata nebo člověka.  Dohledejte si na internetu stavbu vejce. Opatrně 

rozklepněte slepičí vejce a pořádně ho prozkoumejte. Na základě získaných informací vyrobte 

venku z přírodních materiálů maketu stavby slepičího vejce s popisky. Za vypracování 

zajímavých úkolů přišla z Lísky ještě i odměna! 

22. 4. Den Země 

Nejmladší školáci tematickou výukou oslavili svátek naší planety. Milá Země, přejeme Ti, 

abys byla zdravá, čistá a bez válek. Buď šťastným domovem pro všechno živé… 

25. 4. Co to bzučí za humny aneb ze života včel 

Děti mateřské školy a 1. ročníku ZŠ poznávaly neobyčejný život včel medonosných. Program 

ekologického institutu Veronica byl plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům 

přiblížily fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci se učili rozeznávat vývojová 

stádia včely (vajíčko, larva, předkukla, kukla a dospělá včela), seznámili se se včelími 

produkty (med, propolis, mast, pylová zrnka) a vlastnoručně si zhotovili voňavý výrobek 

včelky. 

 

29. 4. Živá zahrada 

Na obecní a školní zahradě se uskutečnil výukový program společnosti Veronica Živá 

zahrada. Žáci 2. – 5. ročníku se seznámili s různými typy zahrad, hledali a určovali vhodná 

místa pro život různým živočichům a také zkoumali bezobratlé živočichy pod lupou a 

mikroskopem. Seznámili se také s vermikompostérem. Žáci byli nadšeni ze zážitkového 

bádání a zároveň z výuky v přírodě. 

 

5. 5. Velká kompostová výzva 

Kompostování je proces, při němž dochází k rozkladu organického materiálu, jako jsou 

například listy i biologický odpad z našich domácností, na kompost bohatý živinami. Badatelé 

zkoumali, co vše do kompostu ne/dávat. Souběžně s tímto úkolem Recyklohraní členové 

kroužku prováděli pozorování a měření růstu hrachu, který zaseli do školního záhonu a ve 

třídě do vaty. Po třech týdnech sledování se výška hrachu lišila o 14,5 cm! 

Dále jsme využili zázrak jara a fotografovali jsme vždy ve středu větve s pupeny na čtyřech 

vybraných stromech pod školou – jabloni, kdouloni, vrbě a lísce. Třídit fotografie by bylo bez 

pečlivých popisků velkým oříškem i pro zkušené badatele. My jsme se nedali a vyrobili jsme 

na zahradu nové vývěsky! 

Velikonoční pozorování pomlázky namočené do vody a druhé nechané bez vody přineslo také 

své „ovoce“ – na mokré pomlázce se objevily kořínky a vypučely zelené lístky. Zasadili jsme 

ji k mokřadu! 
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10. 5. Voda v krajině aneb vzhůru do mokřadu! 

Tentokrát žáky 2. ročníku a členy badatelského kroužku čekal praktický program s prvky 

badatelsky orientovaného učení ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. Hledali 

odpovědi např. na tyto otázky: Jaký je rozdíl mezi tekoucí a stojatou vodou? Kde všude 

můžeme vodu v přírodě nalézt a co v ní žije?  Co se v blízkosti našeho mokřadu, unikátního 

biotopu, v Nezdenicích nachází? Ponořili jsme se do objevování vody v mokřadu a odlovili 

jsme zajímavé živočichy. Také jsme analyzovali pH různých vzorků vody z mokřadu. Snažili 

jsme se najít i pojmenovat spoustu rostlin, keřů i stromů, které rostly kolem. 

23. 5. Bádání kyselky a v lomu  

Naši badatelé a žáci 2. ročníku během výukového programu již ve škole dostali první úkol – 

obrázkové bingo. Cestou ke kyselce pozorovali způsoby zadržování vody v obci a krajině – 

vodní zdroje, nádrže, řeku Olšavu, studnu, potůček, zelenou střechu. U kyselky se rozdělili do 

týmů s různými rolemi a zamýšleli se nad tím, co všechno ví o místní kyselce a lomu. Spoustu 

dalších informací získali během následující únikové hry. Každá skupina měla jinou barvu 

krepových fáborků, které jim ukazovaly cestu k lomu, a také skrývaly smotané úkoly. 

Zamýšleli se znovu nad významem mokřadů, vzpomínali, které druhy bylin a dřevin u 

mokřadu vypátrali. Poté následovala tajemná hádanka o třech břízách a jejich matce, která 

badatele nasměrovala k vyhledání dřevěné skříňky. Otevřít ji mohli pouze po získání kódů, 

jimiž šlo otevřít zámky. Po chvilce velkého napětí se otevřít skříňku podařilo! Byl v ní 

smotaný příběh o Nezdenickém lomu Skala a kyselce. Do badatelského deníku vypsaly týmy 

důležité informace plynoucí z textu. Poté již nebyl problém vypracovat kvíz s doplňováním 

chybějících slov podle přečteného příběhu. Budeme již například vědět, že se střídající 

usazené horniny pískovce a jílovce nazývají flyš nebo že pramen kyselky v Nezdenicích mohl 

navštívit již panovník Rudolf II. Velice zábavný byl odlov planktonních organismů pomocí 

jemné planktonní sítě v zatopeném lomu. To nás ještě čekalo opékání špekáčků a odměna v 

podobě zubu žraloka, který dle usazenin žil kdysi v mělkém moři, které zde bylo.  

Tuto spoustu informací jsme následující schůzku badatelů shrnuli do myšlenkové mapy. Ta 

nám pak pomohla k sestavení odpovědi na dopis od pana Ing. R. Staše z Agentury ochrany 

přírody a krajiny, CHKO Bílé Karpaty. Psali a malovali jsme byliny, dřeviny, horniny a 

živočichy, které jsme pozorovali u mokřadu, lomu a kyselky během dvou báječných 

výukových programů realizovaných ve spolupráci s ekologickým institutem Veronica. 

Děkujeme tímto paní Bc. Jitce Datinské a Josefu Zimolovi za nevšední zážitky, které nás 

povedou k dalšímu poznávání přírodních krás… Také děkujeme obci Nezdenice za posečení 

trávy v místě programů. 

1.6. Badatelé se připravili na prázdniny 

Poslední letošní schůzka badatelů znovu navázala na absolvovaný program Voda v krajině. 

Končili jsme v něm opékáním špekáčků – dokážeme sami rozdělat oheň alespoň tak, aby 

přehořel provázek v určitém časovém limitu s omezeným množstvím zápalek? Bylo to 

napínavé, protože dříví v noci zmoklo, leč badatelé to společným úsilím zvládli! 

 

Tajemství lesa – Hostětín     Ukliďme Česko 
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Pokusy s vodou      Drakiáda    

 

 

 

 

Myšlenková mapa Recyklohraní - Jak snížit vodní stopu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výprava za bobřími okusy k Olšavě 
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        Pokusy s kvašením      Pokusy s balonky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda v krajině - spolupráce s centrem Veronica    Příprava ohniště 

 

 

Mgr. Jana Miková 

 

Čtenářský kroužek 

Čtenářský kroužek, který navštěvovali žáci 3. a 5.ročníku, byl letos zaměřen na vzájemné 

naslouchání při četbě, porozumění čteného textu, plynulé čtení a odbourat dvojité čtení. Mezi 

oblíbené aktivity žáků patřila slovní hra Oběšenec, kolektivní hra Hádej, kdo nebo co 

jsem, dále pak dramatizace a čtení v rolích. Posledních pár hodin čtenářského kroužku jsme 

využili školní zahradu a hezkého počasí, kdy si žáci navzájem četli poutavé příběhy a 

pohádky.  

Mgr. Hana Pavlisová 
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GALERIE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

 

                   Listobraní                                                                      Dýňování 

 

                    
 

 

                  Vánoční čas                                                                 Sněhulohrátky 

 

                       
      

                          

                 Velikonoční bojovka                                                             Florbal 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 38 

 

8.5 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 

 

 

8.6 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. 

 

 

9 Prevence sociálně patologických jevů 
Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který v rámci školního 

poradenského pracoviště v letošním roce úzce spolupracoval s výchovným poradcem.  

Hlavním úkolem výchovného poradce v oblasti prevence je koordinovat řešení těch případů, 

kdy preventivní opatření selhala. Za přítomnosti výchovného poradce proběhlo několik 

jednání se žákem a jeho rodičem, na kterých bylo řešeno především opakované neplnění 

školních povinností a nevhodné chování ve škole.  

V letošním roce jsme psali i zprávy pro soud v případech rozvodového řízení rodičů. Máme i 

případ žákyně 3. ročníku, která je již ve čtvrté škole, má nevhodné sociální zázemí, potíže 

s učením. Zvažujeme předání případu k projednání sociálnímu odboru. 

Prostředkem ke komunikaci se žáky a rodiče ve škole jsou i nástěnky výchovného poradce a 

metodika prevence. 

 

 

9.1 Školní poradenské pracoviště 

Pracoviště slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich 

zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání, zaručuje ochranu 

osobních dat klientů. Zaměřuje se na prevenci školní neúspěšnosti, primární prevenci sociálně 

patologických jevů, odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí. 

Naší školy se týká průběžná a dlouhodobá péče o vzdělávání nadaných žáků i žáků s 

neprospěchem. ŠPP poskytne metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a 

speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. ŠPP podporuje 

zkvalitnění vzdělávání, pomáhá budovat systém otevřené školy, přístupné a partnerské k 

rodičům.  

  Za hlavní cíl jsme si stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i 

jejich rodičům v následujících oblastech: 
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1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami včetně žáků z jiného 

kulturního prostřední a žáků se sociálním znevýhodněním 

2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

3. problémy spojené se školní docházkou  

4. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

5. DVPP a školení 

Naší další prioritou pro letošní rok byla podpora pohodového klimatu ve výchovně 

vzdělávacím procesu, ve třídách, v pedagogickém sboru. Členové ŠPP prováděli proto 

informační a konzultační činnosti, osvětovou činnost. Byly vypracovány funkční typy 

činností, efektivních aktivit a postojů, které plynou z náslechů vedoucí ŠPP konaných ve 

 

 

9.2 Preventivní aktivity ve škole 

Zaměření preventivních programů vychází ze školního dokumentu (Minimální preventivní 

program), který je naplánován vždy na jeden školní rok a reaguje na aktuální analýzu výskytu 

rizikového chování ve škole. 

 

Na podzim jsme oslovili okresní metodičku prevence paní Mgr. Bronislavu Šiškovou, aby si 

pro naše žáky připravila preventivní program zaměřený na prevenci rizikového chování v 

kyberprostoru. Prostřednictvím tzv. "Online ZOO" předvedla, jaká nebezpečí číhají na 

internetu při užívání aplikací, her a sociálních sítí. Rizikové situace demonstrovala na 

zvířátkách. Z diskuze s žáky vyplynulo, že se v této tematice orientují a zmíněné nástrahy si 

uvědomují.  

 

Na jaře proběhly dva výukové programy s názvem „Každý jsme jiný“ a „Válka“. První 

program vycházel z motta: „Ač máme každý jinou barvu a chováme se jinak, všichni žijeme 

na jedné adrese…na Zemi!“ Veškeré aktivity byly inspirovány příběhem autorky Martiny 

Drijverové - Domov pro Marťany. Úvodní text motivoval děti ke sdílení emocí v situaci, kdy 

se do rodiny narodí dítě s handicapem. Metodou obíhajících flipů reagovaly na konkrétní 

rizikové situace a navrhovaly správná řešení. V závěru prostřednictvím tajné anonymní 

schránky vyjádřili své pocity, jak se cítí ve škole. Těší nás, že se do naší školy děti těší a mají 

tady své dobré kamarády. Druhý program citlivě reaguje na aktuální dění na Ukrajině, jelikož 

samy děti téma války zmiňovaly velmi často v běžné sociální komunikaci. Byl koncipován 

dle „Příručky pro školy v době katastrofické události“ od Národního ústavu duševního zdraví. 

Práce s emocemi je v této situaci zásadní. Hlavním cílem obou programů je budovat školu, 

která je bezpečným místem pro každé dítě. 
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9.3 Logopedická prevence  

Pod garancí SPC logopedického v Uherském Hradišti probíhala v MŠ logopedická prevence.  

Paní učitelka – logopedická asistentka, pracovala s pěti dětmi.  Individuálně a pravidelně 

prováděla logopedické chvilky (dechová cvičení, fonační cvičení, artikulační cvičení, cvičení 

na rozvoj fonematického sluchu, podpoření výslovnosti jednotlivých hlásek ve slabikách, 

slovech, větách, aj. K jednomu dítěti dojížděla 2x týdně paní logopedka – speciální pedagožka 

a dvě děti byly na doporučení paní logopedky z SPC Uherské Hradiště odeslány ke 

klinickému  logopedovi. Logopedická prevence probíhala v mateřské škole i skupinově v 

jednotlivých třídách, a to pod vedením paní učitelek na základě logopedického plánu na každý 

měsíc v rámci prevence správné výslovnosti. 
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10 Materiálně technická oblast 
 

V srpnu 2021 jsme nechali vymalovat školní jídelnu a  podle plánu pořídili jídelní stoly a 

židle. Stoly a židle z jídelny se přemístily do výtvarné dílny, kde byl nábytek již nevyhovující. 

V plánu bylo i vymalování mateřské školy, kvůli nedostatku financí se ale neuskutečnilo. 

 

Dále byly zakoupeny dvě kancelářské židle, vysavač do základní školy. Díky Šablonám III Zs 

a MS Nezdenice jsme mohli zakoupit pomůcky do mateřské i základní školy, knihy, tiskárnu 

do mateřské školy, barevnou tiskárnu, polytechnické vybavení do mateřské školy, vyvýšené 

záhony, klávesy aj.   

 

11   Rozbor hospodaření rok 2021 

 
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 2021   11.502.680,38 Kč 
V tom dotace :    šablony ESF III. ZŠ a MŠ   154.513,38 

       

Dotace                11.348.167,-- Kč 

         

V tom  : Platy         8010731 

  OPPP         134956     

  Odvody         2708713 

Odvody FKSP                  163409         

  ONIV         330358 

 

 ONIV – jednotlivě 

výdaje na učebnice ,hračky, učeb.texty a učeb.pomůcky           58.480 

školení a semináře DVPP                      13.838 

software pro výuku            19.171  

cestovné             0  

plavání žáků             43.990 

náhrada za nemoc v průběhu roku          159.710 
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zákonné pojištění zaměstnanců          33.509 

OOOP                         1.660 

Celkem                        330.358,-- 

 

Státní rozpočet byl vyčerpán v souladu ze závaznými ukazateli platnými pro rok 2021. 

Všechny položky byly dočerpány dle jednotlivých paragrafů. 

 

Celková dotace od zřizovatele a ostatní příjmy na rok 2021   1.346.962,76 

   

V tom : dotace od zřizovatele    700.000 
  stravné      341.221 

  výnosy z hl.činnosti-školní klub              0   

  školné MŠ a ŠD      95.500 

  jiné výnosy – testy covid19                  71.860,20                           

  úroky z účtu                       297,91 

  čerpání z rezervního fondu    138.083,65  

                                                                  1.346.962,76 

Čerpání provozních prostředků – jednotlivě 

501 spotřeba materiálu   143.347,43           

501 potraviny     339.321,63            

502 spotřeba energie    253.075,66            

511 opravy a údržba    92.520,28                

512 cestovné     165,--                 

513 náklady na reprezentaci   0             

518 služby     276.744,94                      

521 mzdové náklady    58.015,--                       

524 zákonné odvody    16.064,--                        

525 pojištění pracovního úrazu  0                          

527 jiné sociální náklady   3.620,-- 

538 daně a poplatky    2.010,--  

549 náklady-testy covid19   71.860,20                         

551 odpisy HIM         0 

558 DDHM       90.135,--     

                         1.346.879,14                                                     

 

Rekapitulace hlavní činnosti : Příjmy :  12.849.643,14 

      Výdaje :  12.849.559,52 

 

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

je tvořen hospodářský výsledek. V roce 2021 je tvořený hospodářský výsledek celkem 

v částce 83,62 Kč   

Stav zásob k  31.12.2021 
 

Základní škola stav pokladní hotovosti           11.170,-- 

   stav poštovních známek     190,-- 

Školní jídelna  sklad potravin    15.204,93 

Na účtu 311 – Odběratelé jsou pohledávky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2021 

Odběratelé pohledávky   21.260,-- Kč 
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Na účtu 321 – Dodavatelé jsou závazky, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2021 

  Celkem  89.151,13 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         2.238.957,03 

v tom 

241 – Běžný účet       FRIM             52.128,-- 

241 – Běžný účet Rezervní fond            99.504,72 

 

243 – Fond kulturních a sociálních potřeb         221.490,-- 

 

Čerpání jednotlivých fondů : 

Fond 412 – fond kulturních a sociálních potřeb 

Stav účtu k 1.1.2021                               254.142,-- 

Tvorba ze základního přídělu 2021                 164.419,-- 

Čerpání  příspěvek na stravování      19.280,-- 

                                   péče o zdraví                                                     27.000,-- 

                                   posezení zaměstnanců                                                0,-- 

                                   dary nepeněžní                                                    1.999,-- 

   penzijní připojištění       11.400,-- 

                                   zlepšení prac.prostředí                           87.997,--               

                                   Zůstatek účtu k 31.12.2021                          270.885,-- 
 

 

 Fond 416 – fond reprodukce investičního majetku 

Stav účtu k 1.1.2021                    52.128,-- 

Zůstatek účtu k 31.12.2021                                                               52.128,-- 

Fond 414 – rezervní fond                                                                           0,--    

Fond 413 -  rezervní fond tvořený HV                           98.793,88 

HV za rok 2021                                                                                138.794,49 

Čerpání fondu: 

nákup materiálu – rekonstrukce WC v MŠ    11.610,--    

nákup licence k PC na 3 roky 40 kusů    33.474,65   

oprava elektroinstalace v MŠ      10.340,--    

nákup polštářů a přikrývek do MŠ       5.647,--    

malířské práce v ŠJ       36.824,--    

šatní skříň + skříňky na lehátka a lůžkoviny do MŠ   14.760,--    

nákup ručníků do MŠ             688,--   

nákup židlí a stolů pro děti do MŠ     24.740,--    

                                             138.083,65   

Zůstatek účtu k 31.12.2021                99.504,72 

 
 

Nezdenice 29.1.2022 

Zpracovala: T.Jančová,účetní 
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12 Závěr výroční zprávy 
 

Školní rok 2021/2022 byl plný aktivit a radosti z toho, že se můžeme společně každodenně 

stýkat jak děti, tak vyučující. Byl ale také silně poznamenán dobou covidovou a distanční 

výukou. Nebyly realizované celoškolní projekty, třídní schůzky probíhaly on.line, spolupráce 

 základní školy s mateřskou školou byla přerušena, tak jako preventivní programy zaměřené 

na respektování se, naslouchání druhému, vnímání odlišností aj. I když se děti do školy těšily, 

prezenční výuka jim chyběla právě v řešení otázek, které se týkaly mezilidských vztahů, 

rasové nesnášenlivosti, předsudků, manipulativních technik, respektování odlišností aj. Tady 

má škola nezastupitelnou roli. Proto jsme se v tomto školním roce zaměřili právě na 

preventivní programy, na spolupráci a zájmovou činnost žáků. V úrovni vědomostí žáků  byly 

znatelné rozdíly, někteří rodiče pracovali s dětmi více, jiní vůbec. Individualizovali jsme 

výuku, nabídli doučování, zapojili do výuky školní asistentku. Každý vyučující na začátku i 

na konci roku zaznamenal, jaké učivo žáci zvládají a jaké se přesouvá k procvičení do vyšších 

ročníků. Na metodických sdruženích, pedagogických radách a na schůzích ŠPP se probíraly 

zvolené postupy, jejich efektivita a navrhovaly se další možné metody a formy práce, vedoucí 

ke zlepšení.    

Pro lepší informovanost rodičů a vzhledem ke zkušenostem z distanční výuky, jsme od 

pololetí přistoupili k elektronickému informačnímu systému Edookit. Bylo to zpočátku velmi 

náročné, jak pro vyučující, tak pro rodiče.   

V srpnu jsme ukončili Projekt ESF OP VK „Šablony pro MŠ a ZŠ Nezdenice III,“ který nám 

umožnil využít personální podporu školní asistentky jak v mateřské, tak i v základní škole. 

Díky této podpoře a také kroužkům doučování jsme poskytovali dětem, které byly nejvíce 

ohroženy školním neúspěchem nadstandartní péči.   

V příštím školním roce dostaneme dotaci z  OP JAK Nezdenice I.  Zaměříme se na využívání 

moderních metod ve výuce, nových technologií, programování, formativní hodnocení, práci s 

žáky s podpůrným opatřením, respektování nerovnováhy ve vzdělávání, na dynamiku učení, 

proces učení – pilíře - smysl, práci s nejbližšími cíli, přesah do života, využití vnitřní i vnější 

motivace, zájmu, nadšení, posilování silných stránek, kritického myšlení, formativního 

hodnocení, práce s chybou, sebehodnocení, také na budování spolupráce, oboustranného 

respektu, otevřenosti, opravdovosti, atmosféry důvěry. Věříme, že pomocí tandemové výuky, 

projektového vyučování, vytváření spoluučících se skupin, aj. se nám podaří tyto záměry 

naplňovat.     

 
 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 29. 08. 2022 

 

Schváleno školskou radou dne: 15.10.2022 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Jandásková  


