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Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Březnice 

ve školním roce 2020/2021 

 
 

Výroční zpráva o činnosti školy informuje o práci ZŠ a MŠ Březnice, o 

jejích úspěších i problémech ve školním roce 2020/2021. Pedagogové školy 

pracovali dle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Škola pro děti- škola hrou.   
 

Základní škola a Mateřská škola Březnice je malotřídní škola s 5 ročníky ve 

třech třídách. Součástí školy je školní druţina a výdejna obědů, které jsou 

umístěny v základní škole. Další součásti základní školy tvoří mateřská škola a 

školní jídelna, které jsou odloučená pracoviště.  

 

Analýza současného stavu -  Kde jsme nyní? 

Základní škola má v současné době 61 ţáků 1. aţ 5. ročníku, 4 pedagogy a 2 

správní zaměstnance. Mateřskou školu navštěvuje 43 dětí. Pečují o ně 4 učitelky 

a 2 správní zaměstnankyně. Ve školní jídelně zabezpečují stravování dětí a 

dospělých 2 kuchařky.  

Ředitelka školy je současně třídní učitelkou I. třídy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci mají poţadované vzdělání. Vychovatelka ŠD 

doučuje u ředitelky školy výchovy. 

 

Škola si stanovila tyto výchovné a vzdělávací priority: 
 

1. Nadále se zaměřovat na ekologickou výchovu a zdravý ţivotní styl, myšlenky 

EKOŠKOLY a projektu Škola podporující zdraví zapojením se do projektu 

Recyklohraní. Přestoţe jiţ nemáme z této činnosti ţádné finanční prostředky ani 



upomínkové dárky, pokračovali jsme ve sběru baterií, vršků od PET lahví , 

vyslouţilých elektrospotřebičů a cartridge. 

2.  Dát dítěti dostatek podpory, péče a lásky. 

 

3.  Respektovat individuální potřeby kaţdého dítěte. 

 

4.  Rozvíjet celou jeho osobnost, poskytnout mu základ pro zdravé sebevědomí a 

sebejistotu. 

 

5.  Zavádění moderních výukových metod, vyuţívat projektové vyučování a 

ţákovská portfolia. 

 

6.  Rozvíjet znalosti a dovednosti ţáků v oblasti přírodních věd, technické 

výchovy a výuky technicky zaměřených okruhů. Více vyuţívat sebehodnocení 

ţáků ve výuce. 

7.  Zlepšení vzájemných vztahů mezi spoluţáky, mezi ţáky a učiteli. 

 

8. Úzká spolupráce se ZŠ a MŠ Bohuslavice 

 

9. Zaměřit se na etickou výchovu – zdravení ve škole i mimo školu. 
 
10. Pokračovat ve zdokonalování estetického vzhledu vnitřních prostor 
základní školy i mateřské školy. 
 
11. Spolupráce s místní knihovnou- soutěže, výtvarné vyjádření čteného 
projevu, výstavky výkresů, kvízy. 
 
 
12. Zajistit kulturní vystoupení pro obec- Vítání občánků, senioři, Den 
státnosti, Advent 

 
 
 
 
 
 
 



Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021 : 
 

 Počet tříd 

/skupin 
Počet 

ţáků,dětí 
Počet ţáků na 

třídu /skupinu 
Přepočtený počet 

ped.prac. 
Prac.ŠJ / 

Počet ţáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 3 61 20,33 3,227 18,9 
2. stupeň 0 0 0 0 0 
Školní druţina 1 28 28 0,775 28 
Školní klub* 0 0 0 0 0 
Mateřská škola 2 43 21,5 3,30 13,03 
Školní jídelna x 104 x 2,35 x 
jiné      

 

 

Rada školy byla zřízena a první zasedání proběhlo 25. 10. 2005.Rada školy se schází dvakrát 

ročně.. 

 

 

Při ZŠ Březnice bylo zřízeno SRPŠ. 

 

SRPŠ se   opět aktivně zapojilo do činnosti školy a připravilo pro ţáky různé akce.17000,- Kč 

bylo pouţito na nákup učebních a školních potřeb.Vzhledem ke koronavirové situaci nebylo 

opět moţné uskutečnit některé tradiční akce, na které SRPŠ přispívá.  

 

 

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 20202021 

v ročnících Počet ţáků 
RVP  pro ZV ŠVP pro ZV 1.,2.,3.,4.5. 61 
Zvláštní škola 0 0 0 

    

 

 

• Ve škole byl vyučován nepovinný předmět Náboţenství. 

 

 

V rámci  mimoškolních  aktivit byly zajištěny  na škole dva kroužky, vedené pracovníky  

organizace Kroužky Zlín: anglický jazyk, na který se přihlásilo 6 dětí , krouţek šikovné 

ručičky , který mělo navštěvovat 8 ţáků Tyto krouţky se však uskutečnily jen dvakrát  kvůli 

koronavirové situaci. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

 

 



Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 

 

 Počet fyzických 

osob 
Přepočtené 

úvazky  
Interní pracovníci 8 (4 ZŠ, 4 MŠ) 4,00 ZŠ; 4,00 MŠ 

Externí pracovníci 0 0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

   

Ped. pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 

praxe 
1 Ředitelka školy 1 Učitelství I. stupně ZŠ 39 
2 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 18 
3 Učitelka ZŠ 1 Učitelství I. stupně ZŠ 2 

4 Vychovatelka 0,77 Vychovatelství 31 
5 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 9 
6 Učitelka MŠ 0,4 Učitelka MŠ 43 

7 Učitelka MŠ 1,00 Učitelka MŠ 18 

8 Učitelka MŠ 1,0 Učitelka MŠ 14 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:  Učitelky základní i mateřské školy jsou 

odborně způsobilé k  výkonu své práce. Vychovatelka školní druţiny splňuje vzdělání - 

vychovatelství, na prvním stupni učí, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Protoţe má 

vystudovanou vysokou školu a má titul Magistra, doučuje 6 hodin. Pedagogičtí pracovníci jsou 

dostatečně zkušení pro práci s dětmi. Ve školce jsme přijali posilu – zkušenou učitelku MŠ – 

důchodkyni, která vypomáhala stávajícím učitelkám ve třídě s 28 dětmi. Průměrný věk činí 46,25 let. 

ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI 

UČITELŮ : 

 

 v % 

Poţadovaný stupeň vzdělání : 100 
Kvalifikovanost  výuky : 90 

 
Komentář k dané problematice: Všichni pedagogičtí pracovníci dosahují poţadovaného stupně 

vzdělání. Anglický jazyk vyučuje učitelka, která absolvovala základní metodický kurz v rámci 

vzdělávacího programu MŠMT ČR MEJA a dosáhla jazykové úrovně odpovídající úrovni B1 podle 

Společného evropského referenčního rámce a ve 2. ročníku učitelka, která absolvovala vysokou školu 

Učitelství pro1.stupeň. Náboţenství vyučoval p. Mgr. Fojtík. 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 

 

 

 

 Počet fyzických 

osob 
Přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 6 5,75 

Externí pracovníci 1 0,05 

 



 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 : 
 

Ostatní pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školník 0,75 Střední odborné 
2 Kuchařka 0,30 Střední odborné 
3 Školnice 1,0 Střední odborné 
4 Kuchařka 1,0 Střední s maturitou 
5 Kuchařka 0,7 Střední odborné, s maturitou 
6 Uklizečka 0,3 Střední odborné 
7 Provozářka školní jídelny 0,3 Střední s maturitou 
8 Uklizečka 0,35 Střední odborné 

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021 

 

ZAPSANÍ DO 1. 
TŘÍD 2019 

Počet ţádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 2020 

Zapsaní do 1. tříd 

2021 
Počet ţádostí  

o odklad 
Nastoupí do  
1. třídy 2021 

15 2 14 21 4 17 

 

 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/20201 

 

Ročník Počet ţáků 
celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 
13 13 0 0 0 

2. 13 13 0 0 0 
3. 13 12 1 0 0 

4. 12 12 0 0 0 

5. 11 11 2 0 0 
Celkem 1.stupeň 61 61 3 0 0 
6.      
7.      
8.      
9.      
Celkem 2. stupeň      
Škola celkem 61 61 3 0 0 

 



 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

• Problematika výchovného poradenství na škole. 

Funkci výchovného poradce ve škole vykonává ředitelka školy.Zúčastnila se seminářů pro 

výchovné poradce základních škol ve Zlíně pod vedením PPP. Navštívila pracovní setkání 

výchovných poradců v budově KÚ ve Zlínském kraji.  

 

• Výsledky prevence sociálně patologických jevů. 

Touto problematikou je pověřena paní učitelka Jarmila Hájková 

V tomto školním roce nedošlo v naší škole k výskytu sociálně patologických jevů. 

 

Evidence sociálně patologických jevů  
Návykové látky: S výskytem návykových látek jsme se nesetkali.  
Záškoláctví: Neobjevilo se. 
Šikana v pravém slova smyslu se neprojevila,. Drobné náznaky, které se vyřešily. 
. 
S problémy rasové nesnášenlivosti a problémy s hraním na výherních automatech jsme 
se v tomto školním roce nesetkali 
 

 

    

  

Po celou dobu školní docházky je „Minimální preventivní program“součástí výchovy  
a vzdělávání žáků. Účastní se ho učitelé, žáci, rodiče i odborníci. Hlavním cílem našeho 
preventivního programu prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování  
a způsob života přiměřený jeho věku.  
Této problematice se učitelé spolu s dětmi věnují nejen v řízených besedách  
a přednáškách, ale i v běžné výuce. Především v hodinách jazyka českého, v prvouce  
a přírodovědě a také ve vlastivědě. Tady všude je možné diskutovat a osvětlovat správné 
chování při rozličných nenadálých situacích – například při úrazech, autonehodách, požárech 
nebo mimořádných situacích jako je povodeň, evakuace apod. 

Naší snahou bylo v tomto školním roce, co nejvíce žáky vybavit schopnostmi, snahou 
a vůlí ubránit se negativním sociálním jevům.  

Vzhledem k mimořádné situaci koronavirových opatření spojených s karanténou 
obyvatelstva a uzavřením škol jsme nemohli využívat semináře organizované jinými 
organizacemi. Museli jsme se spoléhat jen na stálý pedagogický sbor a práci preventisty naší 
školy. I přes tato omezení jsme zorganizovali několik základních seminářů, které přispěly 
k větší informovanosti žáků a k utváření jejich postojů a podpory zdravého životního stylu.  

Pro první až pátou třídu to byly přednášky s besedou na téma „SPOLUŽÁK JE MŮJ 
KAMARÁD!“ A pro první třídu s tématem „Bezpečná cesta do školy a ze školy.“ 

V září 2020 jsme absolvovali besedu BESIP o dopravních značkách. Na tuto besedu 
jsme v červnu, po individuálním opakování v jednotlivých třídách, navázali návštěvou na 
dopravním hřišti. Zde si žáci čtvrté páté třídy splnili podmínky k získání cyklořidičského 
průkazu. 

V měsíci červnu také všechny třídy absolvovaly besedu na téma ZDRAVÉ ZUBY a 
ZÁSADY SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ. 
            V rámci školní družiny děti trávily spoustu času venku na přilehlém školním hřišti, 
školní zahradě a na vycházkách po okol. Při nepříznivém počasí si četly, hrály stolní hry a 
výtvarně tvořily z různých materiálů. Na podzim 2020 vyhlásila firma DOMESTOS novou 



soutěž,v které jsme byli opět úspěšní a získali jsme tak certifikát hygienické školy.  Od ledna 
do června pak ve školní družině probíhala speciální olympiáda, která se skládala z deseti 
disciplín, které bylo možné plnit v místnosti. 

Stále se snažíme o rozvoj a podporu čtenářské dovednosti všech našich žáků. Ti starší 
se učí pod vedením a následně i samostatně vyhledávat a zpracovávat nejrůznější informace, 
diskutují o přečtených knihách a své poznatky si zapisují do Čtenářských deníků. Všichni žáci 
také mají možnost si ve škole objednávat nové knihy z Klubu mladých čtenářů nakladatelství 
Albatros. 

V rámci mimořádných opatření jsme také poctivě plnili úkoly celostátního projektu 
Recyklohraní. Plnění úkolů v rámci projektu a sběr a třídění odpadů se stalo náplní mnoha 
školních aktivit, do kterých byly mnohdy zapojeny i celé rodiny či obyvatelé naší obce. Žáci se 
do tohoto projektu aktivně zapojují tříděním odpadu. V letošním školním roce již nejsme 
ohodnocováni body.Všichni však víme, že není důležité recyklovat kvůli odměnám, ale pro 
ekologicky čisté okolí naší školy a našich domovů. 

V dalších aktivitách nám zabránily mimořádná opatření a dlouhodobé uzavření škol 
z důvodu koronavirové infekce. Z toho důvodu byl školní rok 2020/2021 hlavně ve svém 
závěru pro žáky a jejich pedagogy velmi náročný a my doufáme, že v dalším roce vše 
nedokončené úspěšně zvládneme. Jedná se například o spaní ve škole a školu v přírodě. 

I přes tato omezení doufáme, že naše snaha dětem vštípit inspiraci, jak smysluplně 
trávit volný čas a vést žáky přijatelnou a poutavou formou k vytváření kladných lidských 
postojových vlastností, nebyla marná.  

   
      Mgr. Jarmila Hájková 

 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení: 

 
 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 

 Počet % ze všech ţáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 
3 – neuspokojivé 0 0 

 
 

 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 
2. pololetí 0 0 
za školní rok 0 0 

 

 

 

 

 



Pochvaly na vysvědčení  ve školním roce 2020/2021 

1. pololetí 0 
2. pololetí 14 

celkem 14 

  

Údaje o integrovaných žácích : 
 

 

Inkluzivní vzdělávání ve třídách ve školním roce 2020/2021 

 

Druh postiţení : Ročník Počet ţáků 

Sluchové postiţení 
- 0 

Zrakové postiţení - 0 
S vadami řeči - 0 
Tělesné postiţení - 0 
Mentální postiţení - 0 
S vývojovými poruchami učení , 3.,4.,. 4 
Poruchy autistického spektra . 0 

 

 

3 žáci  mají podpůrná opatření 1.stupně bez IVP a  bez  zvýšené  finanční náročností. 

1 žák má 2.stupeň PP s IVP. 

 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2020/2021:          

 

Vlivem koronavirové  situace  a  díky uzavření škol se nekonala spousta naplánovaných aktivit a 

soutěží. Především žáci 4. A 5. ročníku navštěvovali školu jen 3 měsíce. Čas , kdy pobývali ve 

škole, byl využit na docvičování učiva. 

 

 Počty účastníků : 

Název soutěţe, přehlídky 
 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Recitační 39 - - - 

Pěvecká - - - - 



Výtvarná 
65 3 - - 

Sportovní 
- - - - 

Ekologie 
32 - - - 

Matematika 
- - - - 

Přírodověda 
- - - - 

Družinová olympiáda 
13 - - - 

Recyklohraní 
28 - - 11 

Vlastivědná 
- - - - 

 

Domestos 
10   10 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele 
 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání 

proti tomuto rozhodnutí 

 

 

  

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 0 

O dodatečném odloţení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 b 14 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání dle § 165, odst. 2 e 17 0 

            Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Protože máme mnoho dětí, je obtížnější zajistit zástupy za pedagogy, kteří se 
vzdělávají v různých kurzech. Přesto se vyučující zúčastnily alespoň jednoho 
školení, které může napomoci jejich pedagogické práci. 
Naše zaměření DVPP vyplývá z priorit ŠVP PV –    učitelky MŠ  -, logopedické 
základy, učitelky ZŠ- čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, inkluze,  
Ve školní jídelně – nové trendy ve stravování 
 
 

 

 



Výčet, kurzů, seminářů        Finanční náklady na DVPP  Počet účastníků 

 

    

Vytvoření inkluzivních škol v Moravskoslezském  

a Zlínském kraji      0            4 

Jak vzdělávat vzdáleně pomocí MS Teams  0    2 

 

Vykočte do 1.ročníku s Taktikem   0    2 

 

Stáţ pedagogů, popora rozvoje nadání ţáků  0    2 

 

Nová informatika v RVP ZV    770,-    1 

 

AMOS- soubor vzdělávacích materiálů pro 1.ročník 0    2 

    

Synchronní on line výuka    0    2 

 

Hravá hudební výchova    0    1 

 

Příprava na konkurz ředitele školy   1 900,-    1 

 

Výuka v Microsoft TEAMS    1 500,-    1 

 

Výuka online      0    2 

 

Office 365      0    2 

 

Jak na tvorbu zábavných online cvičení  0    2 

 

Roodshow pro školy     0    1 

 

Spotřební koš      800,-    1 

 

Současná literatura pro děti    0    1 

 

Jak jednoduše na online nikové hry   0    1 

 

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro ţáky 0    2 

 

Záznamy z ţákovské četby    0    1 

 

Synchronní online výuka    0    2 

 

Online konference     0    2  

 

 

 

Celkem         4 970,- Kč 



 

  

Na DVPP ve školním roce 2020/2021 bylo v MŠ a ZŠ čerpáno celkem 4 970,- Kč. 

V plánu bylo ještě několik vzdělávacích akcí, které se díky koronavirové krizi nemohly 

uskutečnit. 

 

 

 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,spolupráce s různými 

organizačními složkami 

 
I nadále se zapojujeme do mnoha soutěţí a spolupracujeme s těmito sloţkami: 

SRPŠ, Obec Březnice, mateřská škola, ZŠ Bohuslavice, TJ sokol., myslivecké 

sdruţení,Policie České republiky, Hasiči, ČSČK,  

 

 

V letošním školním roce jsme do výuky opět zařadily několik projektů   - Vánoce, , ovoce a 

zelenina – vitamíny.  

Tradiční akce byly zrušeny v rmci Mimořádného opatření- koronavirová situace. 

 Opět SRPŠ uspořádalo ve spolupráci se školou, Mikulášskou besídku s nadílkou,. 

Rodičovský večírek a Dětský maškarní bál a další plánované akce se nekonaly kvůli 

mimořádnému opatření. 

 

Spolupráce školy s rodiči 

. písemné informace pro rodiče 

. třídní schůzky s rodiči 

- Pasování na prváky bez třetích osob 

- individuální konzultace s rodiči- online 

 

Spolupráce se zřizovatelem 

Návštěvy zástupců zřizovatele na zahájení a ukončení školního roku a při různých důleţitých 

akcí – závěr školního roku 

-pravidelná jednání se starostou obce Březnice 

-operativní pomoc starosty obce Březnice při provozních problémech 

-zajišťování kulturních vystoupení, Vítání občánků, Den státnosti,  

 

 

Škola i školka se zviditelňuje na webových stránkách školy, které spravuje ředitelka školy. 

Z kaţdé akce ředitelka školy zasílá fotografie panu starostovi a ty jsou umístěny ve 

fotogalerii, na kabelové televizi.  

Dalším zdrojem prezentace školy na veřejnosti je místní časopis Naše dědiny, kam zasílá 

škola i školka články s fotografiemi ze ţivota školy i mateřské školy a zlínské noviny – 

Zlínský deník Také ředitelka shromaţďuje portfolia z jednotlivých akcí. V letošním školním 

roce akcí mnoho nebylo. Byly zavřené školy, a tak po otevření škol se docvičovalo učivo 

probírané na distanční výuce. 

 

  

  



AKCE A PROJEKTY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
 
 
23.9.   BESIP 
2.12.  DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
4.12.  MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 
8.2. – 21.6. DRUŽINOVÁ OLYMPIÁDA 
9.2.  BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY 
3.5.  PROČ ŘÍCI DROGÁM NE! 4. + 5. TŘÍDA 
11.-12.5. MATEMATICKÝ DUEL – 1.TŘÍDA 
21.5.  ZDRAVÁ VÝŽIVA – 2.+3.TŘÍDA 
28.5.  ZÁSADY SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 2. + 3.TŘÍDA 
3.6.  ZÁSADY SPRÁVNÉHO STOLOVÁNÍ 1.TŘÍDA 
4.6.  SPOLUŽÁK JE MŮJ KAMARÁD – 2. + 3. TŘÍDA  
7.6.  SPOLUŽÁK JE MŮJ KAMARÁD  - 4.+5. TŘÍDA  
8.6.  BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU – 2. + 3. TŘÍDA 
8.6.  SPOLUŽÁK JE MŮJ KAMARÁD – 1. TŘÍDA 
10.6.  ZDRAVÉ ZUBY – 1. TŘÍDA 
11.6.  PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 
11.6.  ZDRAVÉ ZUBY – 2. + 3. TŘÍDA 
14.6.  ZDRAVÉ ZUBY – 4.+5. TŘÍDA 
14.6.  DOPRAVNÍ ZNAČKY – 1. TŘÍDA 
15.6.  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V MALENOVICÍCH 
16.6.  3D KINO – DINOSAUŘI 
17.6.   OVOCE DO ŠKOL – OCHUTNÁVKA OVOCE A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ 
 
 
 
 

 

Jsme zapojeni do mnoha projektů:   

 

 

 Internetové online testy  proskoly.cz 

 Vytvoření inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji / projekt na 3 roky 

– zapojení 2 pedagogických pracovnic ze ZŠ 

 

 Alfík – internetové hry pro 1., 2.ročník 

 Naše škola je zapojena do celostátních projektů  - Klokan /letos neúčast koronavirus/ 

 Školní mléko (odebírání dotovaného krabičkového mléka) 

  Dopravní hřiště – dopravní výchova (besedy s Policií ČR) 

  Klub mladých čtenářů (nabídka finančně zvýhodněných dětských knih) 

  Zdravé zuby (ucelený program v péči o dětský chrup) 



  Ovoce do škol (odebírání dotovaného ovoce a zeleniny, ochutnávkové koše) 

  Školák (materiály a dárky pro prvňáčky) 

  Sbírka pro tělesné postiţené 

  Fond Sidus -  příspěvek na onkologické oddělení nemocnice 

 Recyklohraní 

 Sběr víček od pet lahví -  ČSČK  Březnice /  příspěvek na vozík pro Klárku Pekařovou 

 Domestos 

 

 

 

Zpráva o činnosti školní družiny 

 Pro svou celoroční činnost Školní druţina vyuţívá jednu prostornou třídu s kabinetem. 

Ve třídě probíhají veškeré činnosti a kabinet se pouţívá jako odpočinkový koutek. Dále má 

školní druţina k dispozici velkou školní zahradu s pískovištěm, průlezkami, kolotočem a 

hracími prvky. V odpoledních hodinách je také plně vyuţíváno školní hřiště s košem na 

basketbal. 

 

 Kapacita školní druţiny je třicet ţáků z první aţ třetí třídy. Školní druţinu navštěvují 

ţáci velmi rádi. 

 

 Přihlášené děti: 

Školní druţinu ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo v prvním pololetí 28 dětí a v druhém 

pololetí 29 dětí. 

 

 Úplata za zájmové vzdělání: 

Úplatu za zájmové vzdělání 80,- Kč za měsíc zaplatily všechny přihlášené dětí. Ţádné dítě 

nemělo osvobození od platby ve správním řízení. 

 

 Materiální vybavení školní druţiny: 

Vybavení druţiny je na velmi dobré úrovni. Letošní rok byly zakoupeny nové stavebnice 

LEGO i LEGODUPLO, vzdělávací stavebnice i výchovně-vzdělávací hry. 

 

 Personální zajištění a činnost ŠD: 

Celoroční činnost školní druţiny je zajišťována kvalifikovanou vychovatelkou. Veškeré 

činnosti a zájmové vzdělávání ve školní druţině svými specifickými prostředky naplňuje 

obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Při práci ve školní druţině vychováváme 

ţáky nejen k práci v kolektivu, ale i k samostatnému smysluplnému vyuţívání volného času.  

Širší škále aktivit bylo zabráněno mimořádným opatřením a dlouhodobým uzavřením školy 

z důvodu koronavirové infekce a pozdějším zákazem spojování jednotlivých tříd. 

Po znovuotevření škol pro 1. a 2. třídu byly děti podle tříd rozděleny do dvou skupin, přičemţ 

ţáci druhé třídy měli školní druţinu ukončenu v 14.00. Od 12. dubna byla situace vrácena do 

normálu a školní druţina byla opět k dispozici pro ţáky první, druhé a třetí třídy dohromady 

v jedné skupině.  

Protoţe největší pozornost je ve školní druţině kladena na tělovýchovnou činnost, tráví zde 

ţáci nejvíce času na školním hřišti, na zahradě nebo na vycházkách do okolí školy. Další 

velmi oblíbenou činností jsou stavby z lega a zimní druţinová olympiády. 

 

 

Zpráva o činnosti MŠ 

 



 

Hodnocení školního roku 2020/2021 

Školní rok začal v úterý 1. 9. 2020 s celkovým počtem dětí 43. Do horní třídy Mravenečků 

nastoupilo 28 dětí, z toho 16 chlapců a 12 dívek. Do spodní třídy Berušek nastoupilo 15 dětí, z toho 8 

chlapců a 7 dívek. 

 Hned na úvod měsíce září k nám do školky přijelo divadlo Sluníčko, jako obvykle se sérií tří 

pohádek, které mají děti velmi rády, protože se vždy dozví něco naučného. Ke konci září měla paní 

učitelka Hnilicová třídní schůzky s rodiči, ovšem kvůli pandemické situaci se schůzky nemohly konat 

s rodiči osobně, ale paní učitelka všechny rodiče obeslala s informacemi pomocí emailu. V říjnu jako 

každý rok, za přísných hygienických podmínek, proběhlo screeningové vyšetření zraku dětí od 

společnosti Prima Vizus. Tento rok byl kvůli celosvětové pandemii i pro nás docela náročný, a tak se 

nám od 20. 10. 2020 do 2. 11 2020 nevyhnula první karanténa, díky výskytu onemocnění Covid-19 

v naší mateřské škole. 3. 11. 2020 jsme se opět mohli vrátit do školky a hned následující den nás 

navštívili Mikuláš s andělem a čertem. Děti se s Mikulášem pozdravily a dostaly od něj nadílku. 

Nakonec se přiblížily dětmi dlouho očekáváné Vánoce, kdy jsme společně s dětmi ozdobili vánoční 

stromečky a za doprovodu vánočních koled jsme si rozdali dárky. Od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021 byla 

mateřská škola uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. 

 Hned na úvod nového roku jsme od 25. 1. 2021 do 4. 2. 2021 měli již druhou karanténu 

mateřské školy, opět kvůli výskytu onemocnění Covid-19 v naší školce. Po znovuotevření školky paní 

učitelky Hnilicová a Plocová dětem připravily maškarní rej. Proběhla promenáda v maskách, děti si 

zasoutěžily, zatancovaly při diskotéce a dostaly krásné odměny. Bohužel kvůli velmi špatné situaci 

v České republice se od 1. 3. 2021 uzavřely všechny mateřské školy a předškolní děti tak přešly na 

distanční výuku. Od paní učitelky Křemečkové děti dostávaly práci na doma, na kterých velmi pečlivě 

pracovaly. Od 12. 4. 2021 byl umožněn nástup do školky alespoň předškolním dětem. Mohly se tak již 

plnohodnotně vzdělávat ve školce. Každé pondělí a čtvrtek probíhalo u vstupu do školky povinné 

testování dětí i zaměstnanců. Bohužel mladší děti ještě musely zůstat doma. V termínu od 8. 4. 2021 

do 20. 4. 2021 probíhal zápis dětí do základní školy, bohužel bez osobní účasti. Na konci měsíce 

dubna si děti ve školce užily čarodějnický rej v maskách. Paní učitelky Hnilicová a Plocová jim ve 

třídách a na zahradě školky připravily soutěže s odměnami. 3. 5. 2021 – 6. 5. 2021 proběhl zápis dětí 

do mateřské školy, kdy bylo přijato 13 nových dětí. 10. 5 2021 se do mateřských škol mohly konečně 

vrátit všechny děti, a to bez povinnosti testování! Všichni jsme se už moc těšili.  Bohužel od 17. 5 

2021 do 24. 5. 2021 se naše školka opět, už potřetí, zavřela do karantény kvůli výskytu onemocnění 

Covid-19 v naší školce. Na konci měsíce května jsme se všichni na památku vyfotografovali. Začátkem 



června se k nám na 14 dní přidala praktikantka ze střední školy. Pro děti je nová osoba ve školce vždy 

zpestření, děti si to užívají, rádi si s nimi hrají. 1. 6. 2021 děti oslavily s paními učitelkami jejich 

oblíbený den dětí. V tento den s dětmi slavíme, hrajeme soutěže na zahradě školky a pořádáme 

diskotéku. Na konci června k nám do školky přijeli Hasiči Města Zlína a před budovou školky nám 

ukázali svoji hasičskou techniku. S blížícím se koncem školního roku také přichází loučení se 

s předškoláky. Děti si přinesly do školky aktovky a každý se předvedl jakou má aktovku a co už v ní má 

připraveno do školy. Děti od paní ředitelky dostaly knížky na památku s věnováním od paních 

učitelek. Poslední den školního roku jsme se také rozloučili se všemi dětmi ve školce s přáním 

krásných prázdnin.  

Letos se bohužel loučíme i s naší paní ředitelkou Mgr. Janou Vojtkovou, která odchází do 

důchodu. Tímto bychom paní ředitelce chtěli všichni moc poděkovat za krásná léta s ní strávená a 

přejeme jí, ať se jí daří, ať je spokojená, šťastná a doufáme, že na nás nezapomene! Děkujeme! 

 Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené a také kvůli 

rekonstrukci školní kuchyně a přístavby nové třídy mateřské školy. 

Zpracovala: Veronika Křemečková 

Akce MŠ pro školní rok 2020 /2021 

Ø 1.9.2020 – Zahájení školního roku – celkový počet dětí 43 

Ø 11.9.2020 – Divadelní představení – série tří pohádek – divadlo Sluníčko – 65,-Kč 

Ø 21.9.2020 – Třídní schůzky od 15 hod – pí.Hnilicová 

Ø 16.10.2020 – Screeningové vyšetření zraku dětí od 10 hod v horní třídě 

Od 20.10.2020 – 2.11.2020 MŠ uzavřena z důvodu výskytu Covid -19 

Ø 3.11.2020 – MŠ opět otevřena 

Ø 4.12.2020 – návštěva Mikuláše, čerta a anděla s nadílkou-pí.Hnilicová a pí.Plocová 

Ø 18.12.2020 – rozdávání vánočních dárečků 

Ø 23.12. 2020 – 1.1.2021 – MŠ uzavřena – Vánoční prázdniny 

Od 25.1.2021 – 4.2.2021 – MŠ opět uzavřena z důvodu výskytu Covid -19 

Ø 5.2.2021 – MŠ opět otevřena 



Ø 12.2.2021 – Maškarní rej v MŠ – promenáda v maskách, soutěţe, diskotéka-pí.Hnilicová a 

pí.Plocová 

Ø 1.3.2021 – 9.4.2021 – MŠ přešla na distanční výuku předškolních dětí 

Ø 8.4.2021 – 20.4.2021 – Zápis dětí do ZŠ 

Ø 12.4.2021 – 7.5.2021 – Nástup předškolních dětí do MŠ – celkem 22dětí – povinné 

testování 2x týdně – podělí a čtvrtek 

Ø 30.4.2021 – Čarodějnický rej –promenáda v maskách ve třídách a na zahradě MŠ - soutěţe 

-pí.Hnilicová a pí.Plocová 

Ø 3.5.2021 – 6.5.2021 – Zápis dětí do MŠ – přijato 13 dětí 

10.5.2021 – Nástup všech dětí do MŠ bez povinnosti testování! 

Od 17.5.2021 – 24.5.2021 – MŠ opět uzavřena z důvodu výskytu Covid-19 

Ø 25.5.2021 – Návrat všech dětí do MŠ 

Ø 27.5.2021 – Fotografování dětí ke konci školního roku 

Ø 31.5.2021 – 11.6.2021 – praktikantka v MŠ – pí.Hnilicová 

Ø 1.6.2021 – Den dětí – soutěţe, diskotéka-pí.Plocová a pí.Křemečková 

Ø 18.6.2021 - Rozloučení s předškoláky- pí.Plocová 

Od 1.7. 2021 – 31.8.2021 – MŠ uzavřena – čerpání ŘD a rekonstrukce školní kuchyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola  a Mateřská škola Březnice,  

okres  Zlín,příspěvková organizace  
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o  hospodaření  za  rok 2020 

dle zákona 564/90 Sb. a ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



1. Příjmy 

 
 

2. Výdaje 
neinvestiční – placeny ze státního rozpočtu 

 

 
 

 

Daňové přiznání za rok 2020 bylo schváleno auditorem a daňovým poradcem paní  

Ing. Annou Martinů. 

 

 

 

                                                                                                              Mgr. Jana Vojtková 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

Zlín, 15. března202 

Celkové příjmy 9 723 173,45

Dotace celkem 9 154 401,00

z toho:  

            - dotace ze státního rozpočtu 7 879 401,00

            - dotace obec 1 275 000,00

            - dotace Úřad práce        

Trţby z prodeje sluţeb - školné mš, šd  105 650,00

Úroky 1 065,14

Stravné děti + zaměstnanci  385 374,00

Zúčtování fondů 27 814,00

Ostatní příjmy 48 869,31

5 701 652,00

11 630,00

1 926 747,00

2 480,00

2 480,00

0,00

92 308,00

0,00

23 319,00

113 800,00

19 095,00

CELKEM VÝDAJE - SR 7 879 401,00

4. výdaje na učebnice a učební pomůcky

5. ostatní provozní výdaje

6. Kooperativa, odvod náhradních plnění ZPS

7. tvorba FKSP

8. plavání   

    SIP + ICT + vázané prostředky

1. náklady na platy pracovníků školy, dočasná PN

    z toho OPPP

2. zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

    z toho prostředky DVPP  



Rozbor hospodaření  k  31.  prosinci  2020 

Obecní  rozpočet  

Výnosy Kč   

Obec - dotace 1 275 000,00 

Úřad práce - dotace 0,00 

Úplata MŠ, školné ŠD 105 650,00 

Příjem z hospodářské činnosti 0,00 

Stravné  385 374,00 

Zúčtování fondů 27 814,00 

Úroky 1 065,14 

Ostatní příjmy 48 869,31 

Celkem výnosy 2019 1 843 772,45 

  

Náklady Kč 

Nákup materiálu 190 443,12 

Učebnice a učební pomůcky 40 070,50 

Odpis DDHM + majetek evidovaný v OE 255 665,20 

Spotřeba potravin 362 838,78 

Energie 299 948,00 

Energie v hospodářské činnosti 0,00 

Spotřeba potravin v hospodářské činnosti 0,00 

Celkem 1 148 965,60 

    

Mzdové náklady v hospodářské činnosti 0,00 

Mzdové náklady z obce (HM + odvody + FKSP) 78 906,00 

Vzdělávání zaměstnanců + preventivní prohlídky 18 054,79 

    

Oprava a udrţování 68 512,67 

Sluţby + cestovné 255 692,22 

Odpisy DDNM 46 937,97 

    

Celkem  371 142,86 

    

Ostatní + odpisy DHM 45 708,98 

    

 0,00 

Celkem náklady 2020 1 662 778,23 

 
 

Zisk roku 2020 180 994,22 



 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola se v letošním roce nezapojila do mezinárodního programu   

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 

Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 

 Ve školním roce 2020/2021byla Českou školní inspekcí provedena 

inspekce- tématická. Distanční vzdělávání. Všechno proběhlo hladce bez 

problémů. Škola byla hodnocena kladně.  
 

 Kontrola hospodaření příspěvkové organizace s veřejnými prostředky 

poskytovaných obcí Březnice proběhla v dubnu2020 a v červnu 2021. 

Bylo zjištěno, ţe čerpání finančních prostředků za rok 2020 a 2021 je v 

souladu s rozpočtovými pravidly a závaznými ukazateli. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení. 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovanýchz cizích zdrojů 
Škola nepředloţila a nerealizovala projekty financované z cizích zdrojů. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
Škola nespolupracovala s odborovými organizacemi z důvodu nezájmu ze strany 

zaměstnanců. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Závěr výroční zprávy 

 
 

Opět velmi náročný školní rok. Veškerá výchovně vzdělávací i zábavná práce se odvíjela od  

 

Mimořádné situace. V září nastoupily všechny děti do školy. V polovině října byly školy  

 

uzavřeny. Probíhala  domácí výuka,  která byla náročná jak pro ţáky a rodiče, 

 

tak i pro pedagogické pracovníky.  

 

Všichni společně museli zvládnout nelehký úkol- probrat v rámci moţností učivo dané  

 

osnovami a Školním vzdělávacím programem. 

 

 Většina ţáků a rodičů přistupovala k této situaci velmi zodpovědně.  

 

Koncem listopadu nastal návrat dětí do škol. Sotva se ţáci opět probudili, byly tu 

 

 Vánoce- svátky klidu a míru. Pro pedagogy však neklid, psychická zátěţ , nervozita. Vţdyť  

 

po Vánocích se vrátili do školy jen ţáci 1. – 3.ročníku. Naši nejstarší ţáci se učili stále doma.  

 

Učivo je sice probráno, ale není plně zautomatizováno. Nejen čas na prohloubení učiva nám  

 

chybí, ale i akce, které jsme museli zrušit. Ať uţ je to škola v přírodě, spaní ve škole,  

 

návštěvy kina, recitační soutěţ a pěvecká soutěţ ve spolupráci se ZŠ a MŠ Bohuslavice. DFF 

 

 2021 jsme shlédli v naší škole. Protoţe jsme se účastnili několika soutěţních filmů, přijeli 

 

 z Filmových ateliérů udělat pár snímků, které publikovali na stránkách DFF.  Další akcí,  

 

které jsme se účastnili, bylo ochutnávka mléka a zeleniny.    

 

V pedagogické oblasti jsme splnili naši základní povinnost, tj. poskytovat výchovu a  

 

vzdělávání ţáků plnících povinnou školní docházku. Byly splněny všechny učební plány a  

 

osnovy schválené MŠMT. 

 

Školní vzdělávací program byl zpracován podle zásad Rámcového vzdělávacího programu  

 

základního  vzdělávání . 

 

Odpovídající pozornost jsme věnovali pravidelnému vlastnímu hodnocení – autoevaluaci,  ze  

 

které jsme vycházeli při zpracování Výroční zprávy. 



 

Všichni pracovníci školy  plnili běţné pracovní povinnosti, vyplývající z pracovního řádu a  

 

Zákoníku práce.  

 

Učitelé  ve výuce  pouţívali  různé metody výuky – projektové vyučování, zábavné  

 

vyučování, frontální a kooperativní metody práce, metody situační a heuristické, zavádění  

 

práce na PC ve výuce (internet, výukové programy, překladače), Vyuţíváme počítačové  

 

vybavení v počítačové třídě, takţe kaţdý ţák, který naši školu opouští, ovládá základy práce  

 

na PC.  Součástí práce s počítači a internetem je také výchova k bezpečnému uţívání  

 

internetu.  

 

Vedli jsme  ţáky ke zdravému způsobu ţivota, k dodrţování zásad bezpečnosti a ochrany  

 

zdraví, a to nejen ve škole. 

 

V rámci školního vzdělávacího programu jsme  věnovali pozornost tématům dopravní  

 

výchovy. Úzce jsme spolupracovali s Dopravním hřištěm v Malenovicích. Dvakrát jsme  

 

navštívili dopravní hřiště v Malenovicích. Pan Dřevojánek také navštívil po Vánocích naši  

 

školu a proškoloval děti v oblasti dopravní výchovy. 

 

V oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pokračujeme v projektu  Recyklohraní, 

 

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola ţivotnímu prostředí řadu surovin. 

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně ţivotního prostředí, zaslouţí  

obrovský dík.  Opět jsme spolupracovali  s ČSČK Březnice. Věnovali jsme všechny vršky od  

pet lahví, které jsme nasbírali. 

Pokračovali jsme v projektu podporujícím zdraví s názvem ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO  

 

ŠKOL,  kterého se účastní  všichni ţáci. 

 

 

Povinné výuky plavání se zúčastnili ţáci 2. a 3. ročníku. Výuka plavání však byla přerušena a 

 

 ţáci tak přišli o 7 hodin plaveckého výcviku. Ţáci 2.ročníku budou v plaveckém výcviku  

 

snad pokračovat ve 3. ročníku.  

 



 

 

Budeme pokračovat ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Bohuslavice a to  

 

hlavně v oblasti tradic a sportu, v návštěvách kulturních akcí i společném školním výletu.  

 

Spolupráce probíhá i v oblasti výměny zkušeností v naplňování cílů ŠVP pro předškolní  

 

vzdělávání i základní vzdělávání.  

 

Na základě dosaţených výsledků lze konstatovat, ţe školní rok 2020/2021 byl pro Základní 

školu a Mateřskou školu Březnice, příspěvkovou organizaci velmi náročný, jak pro ţáky, tak 

pro pedagogy a také zákonné zástupce.. Ţáci přesto dosáhli velmi dobrých výsledků. 

 O školu je mezi veřejností v Březnici zájem a počet ţáků výrazně vzrůstá.  

 Zájem veřejnosti přihlásit dítě do naší školy je nejen díky zmodernizované škole, ale také 

díky fundovaně odváděné práci kvalitního a stabilizovaného kolektivu pedagogických i 

správních zaměstnanců . 

Ředitelka školy děkuje všem pracovníkům školy, zřizovateli školy  i spolupracujícím 

rodičům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu uplynulého školního roku. Protoţe je to její 

poslední rok v její aktivní práci, přeje všem hodně zdraví a elánu a hlavně pevné nervy a 

konečně výuku bez zavírání škol a bez strachu z nemoci. 

 

 

 
Datum zpracování zprávy: 22. června 2021  

 

Datum projednání v pedagogické radě: 22.června 2021 

 

Datum projednání v radě školy:……………………. 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  

 

 

 

 


