
Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

1 
 

    

 
 
 
 

Výroční zpráva 
 

o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Viničné Šumice, 1. 9. 2020   Zpracovala: Mgr. Olga Růžičková 
Č. j.    110/20



Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

2 
 

Obsah: 
 

1 Základní údaje o škole ........................................................................................................... 3 

2. Personální údaje za všechny součásti školy ......................................................................... 5 

3. Vzdělávací program školy ..................................................................................................... 5 

4. Počty žáků .............................................................................................................................. 6 

5. Hodnocení žáků ..................................................................................................................... 7 

6. Průběh a výsledky vzdělávání ................................................................................................ 8 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ...................................................................... 13 

8. ICT ....................................................................................................................................... 14 

9. Zájmové vzdělávání: školní družina ................................................................................... 14 

10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ..................................................................... 15 

11. Projekty a akce školy ......................................................................................................... 16 

12. Doplňková činnost školy ................................................................................................... 19 

13. Prevence rizikového chování ............................................................................................. 19 

14. Program environmentálního vzdělávání .......................................................................... 21 

15. Prevence rizik a školní úrazy ............................................................................................ 21 

16. Spolupráce školy ................................................................................................................ 22 

17. Vyřizování stížností, oznámení podnětů ........................................................................... 23 

18. Granty a dotace .................................................................................................................. 23 

19. Materiálně-technické podmínky vzdělávání ..................................................................... 23 

20. Základní údaje o hospodaření školy ................................................................................. 25 

21. Závěr .................................................................................................................................. 27 

  



Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

3 
 

1.  Základní údaje 

 
1.1 Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

Adresa školy Viničné Šumice 42, 664 06 
 

IČO 49458884 
 

Bankovní spojení 2600843991/2010 
 

DIČ CZ49458884 
 

ID schránky: femma8x 
 

Telefon/fax 544250956, 739054724, 739042943 
 

E-mail skola@skolavinicnesumice.cz, 
o.ruzickova@skolavinicnesumice.cz 
 

Adresa internetové stránky www.skolavinicnesumice.cz 
 

Právní forma příspěvková organizace 
 

Název zřizovatele Obec Viničné Šumice, Viničné Šumice 23, 664 06 
 

Součásti školy základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna 
 

Identifikátor škola (IZO) 102179859 
 

Resortní identifikátor právnické 
osoby (RED_IZO) 

600110991 

Vedoucí a hospodářští pracovníci ředitelka školy: Mgr. Olga Růžičková 
vedoucí učitelka MŠ: Jana Vlčková 
vedoucí šk. jídelny: Marcela Bočková 

Přehled hlavní činnosti školy 
(podle zřizovací listiny) 

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je 
zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu 
příspěvkové organizace je výkon činnosti mateřské školy, 
základní školy, zařízení školního stravování, školní družiny. 

Údaje o školské radě Ustavující schůzka 21. 5. 2019 
členové školské rady: 
Ing. I. Rausová 
Ing. P. Foukalová 
PhDr. M. Lerchová  
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Základní 
škola  

Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Celk. 
počet 
žáků 

Počet 
žáků 
na 
třídu 

Kapacita Pedagogičtí 
zaměstnanci/ 
přepoč.  

Asistenti 
pg./přep. 

Provozní 
zaměstn./ 
Přepoč. 

Další 
zam. 
z ESF 
∗∗∗∗) 

Pro první 
stupeň ZŠ 

5 5 107 21,4 120 8/ 7,59 3/1,5 4/ 2,12 2/0,4 

Přípravná 
třída 

1 - 11 - 

 
 
 
1.2 Součásti školy 

 

 Počet 
oddělení 

Celkový 
počet 
dětí 

Kapacita Pedagogičtí 
zaměstnanci 

Provozní 
zaměstnanci 

Další zam.– 
školní asistent 
(z ESF) ∗∗∗∗) 

Mateřská 
škola 

2 34 34 4/ 3,1 1/ 0,85 2/0,5 

 
 
 Počet oddělení Počet dětí Počet 

vychovatelů 
Kapacita Další zam. 

z ESF ∗∗∗∗) 
Školní 
družina 

3 78 4/ 1,59 90 1/0,1 

 
 
 Celkový počet 

strávníků 
Žáci a děti Školní 

pracovníci 
Počet 
zaměstnanců 

Kapacita/výr. 
kapacita 

Školní 
jídelna 

159 143 16 3/ 2,39 200/200 

 
 
∗∗∗∗) Personální podpora z projektu Šablony Viničné Šumice II (reg. č. projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010792 
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2. Personální údaje za všechny součásti školy 
 
2.1 Členění zaměstnanců – včetně součástí školy 
 

 muži ženy celkem 
celkem 0 24 24 

 
 
 
2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k 31. 8. 2020) 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci/ 
úvazek 

Nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 

učitel prvního stupně ZŠ 7 (7,0) 1 (0,59) 8 (7,59) 
učitel v mateřské škole 3 (2,7)       1 (0,4) 4 (3,10) 
vychovatel 4  - 4 
asistent pedagoga 2 (1,0)       1 (0,5)       3 (1,5) 
speciální pedagog ∗∗∗∗) 1 (0,4) -       1 (0,4) 

 
 
2.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – včetně součástí školy 

 
věk muži ženy celkem 

21 – 30 let 0 0 0 
31 – 40 let 0 6 6 
41 – 50 let 0 3 3 
51 – 60 let 0 11 11 
nad 60 let 0 4 4 
celkem 0 24 24 

(pozn. – každý pracovník započítán pouze 1x, bez ohledu na počet prac. úvazků) 
 
 
 
3. Vzdělávací program školy 
 
3.1 Vzdělávací program 
 
vzdělávací program zařazené ročníky 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a 
Mateřské školy Viničné Šumice, (zpracován dle Rámcově vzdělávacího 
plánu č.j. 31504/2004-22) 

1. – 5. ročník 

  
 
3.2 Nepovinné předměty 
 
název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 
Náboženství 22 
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4. Třídy, počty žáků 
 
4.1 Třídy, třídní učitelé 
 
Přípravná třída Mgr. Lenka Soukupová 
I. tř.    Mgr. Klára Konečná  
II. tř.    Mgr. Martina Havlíčková  
III. tř.    Mgr. Kateřina Šujanová  
IV. tř.   Mgr. Hana Kleisová 
V. tř.   PhDr. Miriam Lerchová 
 
 
 
4.2 Počty žáků školy (k datu uzavření klasifikace) 
 
 

ročník počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek 

PT 11 7 4 
    

1. 19 7 12 
2. 21 8 13 
3. 26 16 10 
4. 24 13 11 
5. 17 13 4 

celkem 107 57 50 
 
 
4.3 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy (zápis v dubnu) pro následující školní rok 
 
 

počet 
prvních 

tříd 

počet dětí 
přijatých do 
prvních tříd 

počet odkladů 
pro školní rok 

2020/21 

počet žáků pro šk. 
rok s odkladem 

v předešlém roce 

počet žáků – 
opak. 1. 
ročník 

celkový počet 
ž. v 1. r. 
2020/21 

2 38 6 9 0 32 
 
 
 
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 
typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 0 

 
 
4.5 Žáci – cizinci 
 
 občané 

EU 
ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 
trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků v MŠ, ZŠ, ŠJ, ŠD 0 0 
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5. Hodnocení žáků 
 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch I. pololetí/II. pololetí 
 
Ročník (počet žáků              
I. pol./počet žáků II. 

pol.) 

prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli Celk. prům. 
prospěch 

1. (18/19) 18/19 0/0 0/0 1,0; 1,0 

2. (20/21) 20/21 0/0 0/0 1,031; 1,012 

3. (26/26) 26/25 0/1 0/0 1,082; 1,038 

4. (24/24) 23/23 1/1 0/0 1,069; 1,046 

5. (17/17) 15/15 2/2 0/0 1,229; 1,229 

Celkem 105/107 102/103 3/4 0/0 
1,0822; 
1,065  

 
 
5.2 Celkové hodnocení žáků – chování 
Všichni žáci byli hodnoceni stupněm 1 – velmi dobré. 
 
 
5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření 
Hodnocení v 1. - 5. ročníku bylo provedeno klasifikačními stupni. 
Děti v přípravné třídě byly na konci obou pololetí hodnoceny slovně. 
 
 
5.4 Výchovná opatření – pochvaly 
Pochvala ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy na kulturních akcích – 11. 
 
 
5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky (I. pol./II. pol.) 
napomenutí třídního učitele: 3. ročník - 3 žáci/ 0 

4. ročník - 2 žáci/ 0 
 
 
5.6 Komisionální přezkoušení žáků – 0 žáků 

 

5.7 Opakování ročníku – 0 žáků 
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5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin (I. pololetí / II. pol.)  
 

 
třída počet 

omluvených 
hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

průměr na 
žáka třídy 

PT 604;166 55;15 0 0 
     
1. 373;176 20,722;9,263 0 0 
2. 431;515 21,55;24,524 0 0 
3. 603;285 23,192;10,962 0 0 
4. 718;246 29,917;10,25 0 0 
5. 420;169 24,706;9,941; 0 0 
celkem 2545;1391 24,238;13 0 0 

 
      
 
6. Průběh a výsledky vzdělávání  

6. 1 Průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP 

Vyučování je plánováno se zřetelem k obsahu ŠVP i personálním a materiálním 
možnostem. Struktura vyučovacích hodin je vyvážená, návaznost učiva je průběžně 
hodnocena jako dobrá. Žáci se cítí motivováni k práci, kladně je hodnocena dynamika 
vyučovacích hodin, možnost měnit uspořádání třídy, využívání pomůcek a audiovizuální 
techniky.  

Při celkové klasifikaci přihlíží vyučující k věkovým zvláštnostem žáka i možným 
indispozicím žáka, k doporučením ze školských poradenských pracovišť, jedná-li se o žáka 
s nutností poskytování podpůrných opatření. 

Případné obtíže v učení i problémy v chování se projednají v pedagogické radě. 
Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou, aktivní a přínosnou. Seznamujeme rodiče s 
výchovně vzdělávacím procesem, aktuálně a pravidelně je informujeme. Využíváme k tomu 
třídní schůzky, hovorové hodiny, individuální konzultace osobní i telefonické, 
upřednostňujeme pravidelný kontakt prostřednictvím vzájemných vzkazů, dotazů či přání 
v deníčcích nebo žákovských knížkách žáků. Nevyhýbáme se ani nepříjemným tématům a 
využíváme společného jednání a řešení na výchovných setkáních v širším obsazení rodiče – 
pedagog – členové školního poradenského pracoviště. 
            Výborně funguje školní poradenské pracoviště. Žákům s podpůrnými opatřeními a 
dalšími obtížemi se nadstandardně věnuje speciální pedagog, jehož činnost je finančně 
zajištěna částečně ze státního rozpočtu (NFN) a částečně z projektu Šablony II. 
 Osvědčila se také pomoc asistentů pedagoga (NFN) a školního asistenta (Šablony II.). 
Výchovný poradce zajišťuje ve spolupráci s třídními učiteli vyšetření ve školských 
poradenských zařízeních, všichni zainteresovaní pedagogové se průběžně seznamují 
s doporučeními psychologických vyšetření, která mají vztah ke způsobu hodnocení a 
klasifikace žáků. 

V letošním roce byla otevřena přípravná třída pro 11 žáků. Bylo zde zařazeno 9 dětí, 
kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a 2 děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, u kterých byl předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná 
jejich vývoj. Hlavním úkolem bylo připravit děti na první ročník základní školy, což se díky 
nízkému počtu žáků, důslednému vedení, spolupráci s rodinou a přátelskému prostředí 
podařilo. Obsah vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu, který vychází z 
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Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti měly možnost 
navštěvovat v odpoledních hodinách školní družinu. 

 

6.2 Sebehodnocení žáků 

V průběhu druhého pololetí školního roku běžně provádíme evaluační šetření za 
účelem získání informací a dat týkajících se klimatu jednotlivých tříd. Z důvodu uzavření 
školy kvůli Mimořádnému opatření důvodu šíření nemoci COVID – 19 ve druhém pololetí a 
kvůli následujícím změnám v organizaci vzdělávání jsme evaluační šetření neprovedli.  
 
 

6. 3 Dosahování dílčích výstupů  

Výuka je v souladu s cíli základního vzdělávání (školním vzdělávacím programem), 
stanovené cíle výuky jsou vhodné a přiměřené k aktuálnímu stavu tříd, jsou respektovány 
individuální vzdělávací potřeby žáků. Dochází ke konkretizaci cílů ve sledované výuce. Je 
zajištěna návaznost probíraného učiva na předcházející témata.         

Kladně je hodnocena práce asistentů pedagoga, v letošním roce ve třech třídách 
(přípravná, 3., 4.). Jejich výchovně vzdělávací činnost se zaměřila na tyto cíle: speciální 
vzdělávací potřeby dětí; zabezpečení plné individuální práce; struktura vzdělávacích a 
výchovných úkolů spolu s přímým individuálním podílem formou bezprostředního kontaktu, 
asistence zabezpečením skupiny při individuální práci pedagoga s dítětem; v rámci 
skupinového vyučování participace na aktivaci a procesu práce skupiny, ve které je dítě 
zařazeno, zajištění kontaktu školy a rodiny v případě absence. 

Postup dle ŠVP je efektivní, obecně se daří naplňovat cílové kompetence vzdělávání. 
Převážná většina žáků zvládá očekávané výstupy, děti poměrně dobře spolupracují a 
komunikují. Zaujímání postojů a další uplatnění je limitováno nízkým věkem žáků (první 
stupeň). Úroveň disciplíny a morálky žáků je uspokojivá; míra individuálního přístupu a 
schopnost PP reagovat na speciální potřeby konkrétních dětí je vysoká (včetně podpory žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami). Systém hodnocení je propracovaný a zahrnuje i 
zpětnou vazbu, kontrolu nápravy zjištěných nedostatků, případné kázeňské postihy jsou 
odůvodněné.  

           Naši žáci se zapojili do různých projektů a soutěží.   

Škola pracuje s výsledky vzdělávání, zabývá se jimi i celým průběhem vzdělávání na 
pravidelných poradách (kontrola naplnění očekávaných výstupů, Kalibro, v omezené míře 
také Mapy učebního pokroku). Pravidelně provádíme průběžné zjišťování klimatu ve třídách, 
jak se děti ve škole cítí, co mají rády, co jim dělá problém, ptáme se na vzájemné vztahy se 
spolužáky i se zaměstnanci školy, během celého školního roku je toto zjišťování nezbytnou 
součástí výchovného procesu (letos celoplošně neproběhlo). 
           Jednotlivá hodnocení jsou podložena výstupy z prací žáků, sebehodnotícím dotazníkem 
žáků a podklady z pedagogických rad od vyučujících.  
           Hodnocení žáků je věcné, konkrétní, respektuje individuálních schopností žáků. Daří 
se učit děti hodnocení jejich vlastní práce, vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků je ve 
výuce využíváno. Je oceňován pokrok, učitelé zdůvodňují hodnocení žáků a využívají vhodné 
metody hodnocení žáků v souladu s klasifikačním řádem. Daří se hodnocení žáků se 
specifickými poruchami, vyučující využívají pomoc a konzultace se školskými poradenskými 
zařízeními a pracovníky školního poradenského pracoviště, zejména speciálním pedagogem. 
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6.4 Úroveň klíčových kompetencí žáků  
Hodnocení očekávaných výstupů (na konci 1. období - 3. ročník a na konci 2. období - 

5. ročník) provádí vyučující daných předmětů, zaznamenají ho a tím i garantují a osobně za 
jejich naplnění zodpovídají. Je součástí dokumentu Autoevaluace školy. 

 
 
6. 5 Výsledky vzdělávání – ověřování objektivními metodami 
 

6.5.1 Kalibro 
 
V letošním školním roce dopadly testy Kalibro velmi dobře, i vzhledem k rozložení 

vzdělávacích specifik v této třídě (6 žáků s SPU nebo CH). Jako důležité pozitivum vidíme i 
dosažení nejlepších výsledků různými žáky, tj. nejedná se o jednoho či dva nadané žáky, ale 
zhruba o třetinu celé třídy, která dosáhla výrazně nadprůměrných výsledků. Testy potvrdily 
školní výkony žáků a jsou v souladu s nastavením klasifikace. V neposlední řadě stojí za 
zmínku dosažené výsledky právě žáků s SPU, jejichž hodnocení nebylo zadavatelem testu 
upraveno, a přesto dosahovali nadprůměrných výkonů.  
 
 Český  

jazyk 
Matematika  Humanitní 

základ 
Přírodovědný 
základ 

Anglický jazyk 

Celostátní 
průměr 

66,2 50,5 68,3 69,6 68,0 

Naše třída 
průměr 

70,3 58,3 75,1 74,0 68,5 

Naše třída 
nejvyšší 
výsledek 

85,6 85,4 93,1 85,1 89,8 

Naše třída 
nejnižší 
výsledek 

50,4 14,6 52,5 62,1 55,7 

 
 
 
 

6.5.2 MUP – Mapy učebního pokroku 
 
První ročník se neúčastnil. Mapa učebního pokroku nám pomáhala sledovat 

individuální pokrok v učení v šesti vzdělávacích oblastech: český jazyk, matematická 
gramotnost, čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, angličtina a společenské vědy. 
Každá vzdělávací oblast je rozdělena ještě na několik částí (vláken), v nichž jsme mohli 
sledovat rozvoj každého dítěte odděleně. Mapu vzdělávací oblasti tvořilo vždy šest úrovní, 
postupných kroků. Pracovali jsme na nich v průběhu celého školního roku, děti dosahovaly 
různých úrovní, na práci se těšily, zajímaly se o testy a rády je vypracovávaly. Testy jsou 
vypracované z roku 2014, bohužel nedošlo k žádné inovaci, proto zůstává ke zvážení, zda 
budeme v testech pokračovat i nadále.  
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6. 6 Výuka v době uzavření školy  
 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR byla od 11. března do 24. 5. 
2020 uzavřena škola z důvodu prevence šíření nemoci COVID – 19. Děti obdržely zadání 
práce na příští dny s odkazem na webové stránky školy, emaily pedagogů a ředitelky školy. 
Rodiče byli průběžně informováni o výuce a aktuální situaci.  

Velká část odpovědnosti za vzdělávání dětí se kvůli MO přesunula na rodiče. 
Rozběhla se komunikace, vysvětlování a odpovídání na dotazy k výuce převážně 
elektronickou poštou. Začal fungovat emailový kontakt přes rodiče dětí, přes zprávy na 
webových stránkách školy, někde přes telefon, později online výuka. Rodičům byly zasílány 
úkoly, zadání, návody, připomínky. Rodiče zasílali dětmi vypracované úkoly zpět, někdy se 
využila „krabice“ na úkoly před školou, jindy osobní „hygienické“ předání balíčku. Potěšilo 
nás, když občas rodiče přidali i fotografie, zaměstnanci školy a školky natočili pro děti 
pozdravy a „poslali“ je prostřednictvím odkazu na Youtube.  
 Žáci, vyučující i rodiče si přivykali na jiný styl práce, jiný systém zadávání a kontroly, 
byla nutná podpora ze strany rodičů, bez kterých by distanční výuka u tak malých dětí 
nemohla probíhat.  
 Učitelé se setkávali online na telekonferenčních poradách (Skype byl brzy nahrazen 
MS Teams), připravovalo se online vyučování v aplikaci Microsoft Office Teams.  

Na začátku dubna se podařilo rozjet online výuku v aplikaci Teams pro nejstarší žáky 
4. a 5. ročníku, kde jsme předpokládali nejlepší vybavení dětí (notebooky, chytré telefony, 
tablety). Děti pracovaly se svými třídními učiteli, s učiteli anglického jazyka i asistentkami. 
Zapojení nejstarších dětí bylo stoprocentní. 

Dále následoval úspěšný pokus zapojení velké části prvňáčků do online výuky a 
vytvoření účtů a zapojení většiny zbývajících z ostatních nižších tříd. I když i nadále 
pokračovalo zadávání práce a posílání zpětné vazby pomocí emailové komunikace, online 
výuka posunula distanční vzdělávání o kus kupředu a dětem přinesla tolik chybějící kontakt se 
spolužáky i učiteli a možnost přímého prověření, jak se nám práce z domu daří.  

Na konci května jsme se mohli vrátit do školy, ovšem za přísných opatření a 
omezujících nařízení. Některé děti zůstaly doma na distanční výuce, přes sto dětí se přihlásilo 
k dobrovolným aktivitám ve škole. Snažili jsme se vrátit do normálu, doladit s dětmi učivo, 
zkrátka znovu „být spolu“. Organizace provozu v souladu s hygienickými nařízeními pro nás 
nebyla jednoduchá. Ne všichni učitelé se mohli vrátit, ne všechny děti spolu mohly zůstat ve 
svojí třídě a svojí paní učitelkou, ne všem jsme mohli vyhovět s umístěním do odpoledních 
skupin, ne všem jsme mohli uvařit oběd (místo oběda byl dětem odcházejícím v poledne 
domů nabídnutý obědový balíček).  

Pedagogové získali novou dovednost - vedení dětí na dálku, mnohdy s omezením 
kvůli výkonnosti počítače nebo rychlosti internetu (v jejich domácích podmínkách). 

Obrovský podíl měli rodiče žáků, bez kterých by naše „dálkové spojení“ s dětmi 
nefungovalo.  

 
 

6. 7 Úspěchy žáků 
Příležitostí ověřit si své znalosti a dovednosti z matematiky měli žáci v matematické 

olympiádě. Ostatní matematické soutěže z důvodu uzavření škol neproběhly. V okresním kole 
se jeden z našich účastníků umístil na 8. místě.  

V rámci literární a výtvarné soutěže pořádané MAS Slavkovské bojiště vyhrála dívka 
ze čtvrté třídy 2. místo. Ve fotografické soutěži z doby uzavření školy pak dvojice našich žáků 
získala 3. místo. 
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Žáci 4. ročníku se celoročně účastnili aktivity v rámci Program Les ve škole, 
vzdělávací centrum Tereza, získali mezinárodní certifikát Lesní třídy a patronaci na 10 m2 
Nového pralesa na Ještědském hřebeni. Společně s dalšími třídami z celé České republiky se 
na jeden rok stali patrony 35 hektarů Nového pralesa pod Ještědem.  
 
 

6.8 Autoevaluace školy  
 

Celková autoevaluace je každoročně prováděna a ukládána jako samostatný dokument 
pro potřeby školy. Jeho součástí je podrobný přehled výsledků vzdělávání a jednotlivých 
šetření. 
 
 
6. 9 Kontroly provedené ČŠI  
 

V tomto roce nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce. 
 
 
6.10 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány 

 
Proběhly pravidelné kontroly hospodaření ze strany zřizovatele školy. V protokolu o 

kontrole nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
7.1 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 
Kvalifikovanost se daří plnit z 90%. 
 
7.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, včetně MŠ 
 

Zaměření kurzů Počet účastníků 
Čtenářská gramotnost a 
pregramotnost 

2 

Matematika 3 
EVVO 8 
Polytechnická výchova, 
rukodělné čin. 

2 

Pedagogika 1 
Psychologie 2 
Setkání metodiků prevence 1 
Spec. ped. 8 
Aktuální novely právních 
předpisů  

5 

Sdílení dobré praxe 1 
Nadaní žáci 3 
Setkání vých. poradců 1 
Jazyky 2 
Komunikace s rodiči 1 
Hudební 1 
Deskové hry 1 
  
(Celkový počet seminářů 
32) 

Celkový počet 
účastníků 42 

 
 
 
7.3 Samostudium 
 
Prázdniny Počet dnů 
Podzimní prázdniny 1 
Vánoční prázdniny 6 
Pololetní prázdniny 1 
Jarní prázdniny 4 
Celkem 12 
 
Přehled samostudia je součástí interního dokumentu Autoevaluace školy 2019/2020. 
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8. ICT  
Celá škola je pokryta internetovým připojením, nově splňuje standard konektivity, byl 

zprovozněn nový server.  
V rámci výuky je žákům k dispozici nová počítačová učebna vybavená interaktivním 

LCD monitorem a 29 stanicemi PC. K efektivnější organizaci výuky v učebně IT slouží 
prostředí ROBOTEL. Využíváme výukový software pro výuku jazyků, software pro žáky 
s SPU (Včelka, Dyscom), vše jako multilicence pro celou školu. Učebna je využívána i 
v dalších předmětech. 

Pedagogové mají k dispozici počítače a notebooky umístěné v kabinetech v obou 
patrech, počítače umístěné v každé třídě, tiskárny, kopírky, tablety. V každé kmenové třídě je 
interaktivní tabule. V přírodovědné učebně je PC a interaktivní ultrakrátký dataprojektor. 

Škola využívá platformu Microsoft Office 365, všichni pedagogové i žáci mají zřízený 
účet. Nástroje MS Office 365 jsou využívány jak pro práci ve škole (např. v předmětu 
Informatika), tak pro domácí využití. Zejména v době distanční výuky se osvědčil nástroj 
Teams pro online výuku žáků.  
 
 
 
9. Zájmové vzdělávání: školní družina 
 
9.1 Školní družina 
 
Oddělení Počet žáků – 

pravidelná docházka 
Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 25  1 
2 30  1 
3 23  1 
celkem 78  3 
 
  Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a zejména k odpočinku dětí před a po 
vyučovacím dni. Pestré a bohaté, skupinové nebo individuální činnosti jsou nabízeny tak, aby 
přinášely radost, uspokojení a odpočinek. Cílem práce vychovatelky je přispět ke schopnosti 
dítěte zapojit se do společnosti, být soběstačné, zdravě sebevědomé a empatické. Principem 
práce v ŠD je hra a zážitek. Děti mají možnost výběru činností, do kterých se chtějí zapojit, 
nejsou nuceny ke kolektivním hrám, mohou dle svých potřeb odpočívat. 

Klademe důraz na důležitý pohyb venku k obnovení duševních a fyzický sil. 
Pořádáme též příležitostné akce – besedy, karnevaly, soutěže, sportovní klání, návštěvy aj. 

 
9.2 Materiálně technické vybavení ŠD 
 
 
Prostory školní družiny ŠD využívá tři kmenové učebny v přízemí školy, 

přírodovědnou a počítačovou učebnu, školní 
knihovnu, čtenářský koutek, školní hřiště, 
sokolovnu, obecní hřiště, obecní knihovnu 

Vybavení školní družiny školní knihovna, interaktivní tabule, počítače, 
hry, knihy, stavebnice, pomůcky a výtvarný 
materiál pro tvůrčí činnosti žáků, sportovní 
náčiní a ostatní vybavení školy 
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10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 
 

V rámci činnosti školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/2020 byly 
na začátku roku pedagožky informovány o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Stejně jako v předešlých letech jsme se nejvíce věnovaly žákům, jejichž péče spočívala v 
nápravě specifických poruch učení. Na činnosti pracoviště se podílí výchovná poradkyně, 
metodik prevence a speciální pedagog. 
            S příslušnými poradnami se nám daří udržovat dobrá spolupráce, pro žáky s 
nejrůznějšími obtížemi hledáme možnosti, jak jejich výuku vést efektivněji a přizýváme ke 
spolupráci další odborníky, např. ortoptiky, neurology. 

 

10. 1 Školní poradenské pracoviště 
 

Nejen žáci s výukovými obtížemi mají možnost po dohodě s rodiči se individuálně 
rozvíjet ve "školním poradenském pracovišti". Tento školní rok 2019/2020 bylo, v rámci již 
pátým rokem fungujícího školního pracoviště, v péči 23 dětí. Bylo provedeno celkem 10 
šetření, 2 diagnostická a 8 rediagnostických. 
 Reedukace probíhají pod individuálním či skupinovým vedením za úzké spolupráce s 
rodiči. Hlavní důraz klademe především na samotný přístup žáka, na jeho "vnitřní motivaci".       
           Snažíme se zajistit zkvalitnění výuky i mimořádně nadaným žákům, hledáme různé 
alternativy v projektech, které mimo jiné zajišťují i větší přehled o práci s nadanými žáky. 
 

10. 2 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami - péče o žáky s podpůrnými opatřeními 
 

Poskytování PO 1. stupně bylo průběžně yyhodnocováno, v případě nutnosti posoudit 
zvýšení stupně PO byli žáci po konzultaci rodiči objednáni na vyšetření v PPP. Na základě 
vyšetření ve školských poradenských zařízeních byla přiznána péče i ve vyšších stupních, 
přiznán asistent pedagoga, speciálně pedagogická péče a pedagogická intervence (viz 
tabulka). 

 
 počet 

žáků 
IVP časová 

dotace 
podpůrná opatření 1. stupně 4 0 x 
podpůrná opatření 2. stupně 9 9 x 
podpůrná opatření 3. stupně 
(žáci s asistentem pedagoga) 

3         4 x 

Poskytovaná pedagogická intervence 2  x 2 h 
Speciálně pedagogická péče 9  x 9h 
 

10. 3 Mimořádně nadaní žáci  
 
V letošním roce jsme neměli žáky s diagnostikovaným mimořádným nadáním.  
 
 
 
 



Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

16 
 

11. Projekty a akce školy - přehled uskutečněných projektů a akcí 
 

Probíhají formou celoškolních projektů a v rámci výuky jednotlivých tříd (třídní 
projekty (podrobně rozebrány v dokumentu autoevaluace) v souladu se Školním vzdělávacím 
programem, často je kdy organizována napříč tématy i předměty. 

 
11. 1 Šablony 
 
Druhým rokem jsme zapojeni do projektu Šablony II. Využili jsme následujících šablon: 
 

- školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ a ŠD,  
- školní asistent, 
- tandemová výuka, 
- Klub pro žáky – čtenářský klub, 
- Klub logiky a deskových her, 
- Projektový den ve škole, 
- vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
11. 2 Spolupráce s MAS  
 
Zapojili jsme se do Místního akčního plánu (MAP Šlapanice), který je realizován místními 
akčními skupinami Bobrava a Slavkovské bojiště. Z pestrého souboru aktivit jsme si vybrali 
následující aktivity: 
 
Pro mateřskou školu:  
 

- rozvoj znalostních kapacit rodičů – Workshop na téma logopedické prevence pro 
rodiče v prostorách MŠ. 

 
Pro ZŠ a MŠ:  
 

- zvýšení zájmu žáků ZŠ a MŠ o EVVO – výjezdy do středisek EVVO, celodenní 
programy na půdě středisek ekologické výchovy v blízkém okolí. Dvě naplánované 
aktivity nemohly být uskutečněny. 

- literární a výtvarná soutěž, tři různá témata, např. na téma můj nejkrásnější zážitek 
z prázdnin (2. místo žákyně 4. r.). 

 
Pro ZŠ:  
 

- podpora přímého používání jazyka v reálných situacích – sdílený rodilý mluvčí. 
V plánu bylo 30 vyučovacích jednotek, pro žáky 3., 4. a 5. ročníku (nešlo naplnit 
z důvodu uzavření školy), 

- podpora odborných kapacit škol – setkávání ředitelů škol nad tématy legislativních 
změn 
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- sdílení dobré praxe, rozvoj logického a strategického myšlení žáků – turnaj 
v logických a deskových hrách. Ačkoli se žáci na tuto soutěž připravovali, kvůli 
omezení výuky se nemohl turnaj uskutečnit.  

- síťování aktérů v sociální oblasti – setkávání s PPP, OSPOD a dalšími aktéry 
v sociálních otázkách. 

 
Pro ŠD: 

- podpora školních družin – sdílení dobré praxe 2x ročně. 

 

11. 3 Přehled školních akcí a aktivit 
 
Veřejná kulturní vystoupení: 

- vítání občánků ve Viničných Šumicích 
- setkání jubilantů ve Viničných Šumicích, v Kovalovicích 
- rozsvěcení vánočního stromu 

Výstavy, besedy: 
- návštěvy šumické knihovny 1.- 5. r. 
- prvňáčci v knihovně - pasování na rytíře a první dámy knihy 
- beseda v šumické knihovně – Nebojte se divadla – 1. – 5. r. 

 
Tradiční akce, udržování starých obyčejů: 

- slavnostní zahájení šk. roku – za účasti hostů z obce Viničné Šumice a Kovalovice 
- Mikulášská nadílka (starší žáci mladším) 
- poslední školní den před vánočními svátky – společné zpívání, třídní nadílka a besídky 

 
Výchovně vzdělávací akce, výlety: 

- návštěva technického muzea 3. + 4. roč.  
- výukový program Trkmanka 2. + 5. roč. 
- výlet do Brna 5. roč. 
- výlet do skanzenu ve Strážnici 1. – 5. roč. 
- hvězdárna - přípravný ročník 
- programování 5. roč. 
- Věda nás baví 
- Lesní patra (Stromík) – 4. r. 

 
Divadelní a filmová představení, hudební koncerty: 

- Kouzelný kolotoč pohádek (v MŠ) – přípravný ročník 
- divadlo Polárka 3. + 4. roč. 
- Divadlo B. Polívky Lotrando a Zubejda 
- Divadélko Hradec Králové – ve škole 
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Tvořivé dny: 
- celoškolní vánoční akce – dílny pro děti, rodiče a přátele školy 
- keramika - vánoční téma 
- pečení perníčků 
- tvorba vánočních věnců 

 
Sportovní akce: 

- plavecký výcvik v plavecké škole Vyškov 1. + 2. roč. 
- bruslení u Olympie 
- cvičení s lektory New Park Gym Brno 
- Bruno Brno – 5. r. 

 

Výstavky prací, prezentace školy:  
- pravidelné příspěvky o životě školy ve zpravodajích obcí Vin. Šumice a Kovalovice 
- návštěva předškoláků z MŠ Viničné Šumice a MŠ Kovalovice v 1. ročníku 

 
Akce k prevenci sociálně patologických jevů: 

- prevence 5. roč. - Šikana a týrání (OSPOD Šlapanice) 
- prevence 5. roč. - Bacha v síti (OSPOD Šlapanice) 
- prevence 4. roč - Kyberšikana. (OSPOD Šlapanice) 

 
Výchova ke zdraví: 

- Ovoce a zelenina do škol, celoročně 
- Mléko do škol, celoročně 

 
Akce k environmentální výchově: 

- třídění a sběr papíru – 2 x ročně 
- sběr pomerančové kůry 

 
Schůzky s rodiči: 

- 3 x třídní schůzky, 
- 2 x hovorové hodiny 
 

Škola v přírodě, výukové pobyty: 
- ŠVP Horní Bečva 1. – 4. roč. 
- Výukový program Jezírko 4. roč. 

 
 

Řada akcí a aktivit, které měla škola naplánované, nemohly proběhnout z důvodu uzavření 
školy (Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z důvodu prevence šíření nemoci 
COVID – 19). 
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12. Doplňková činnost 
 
V rámci doplňkové činnosti škola organizuje kroužky pro žáky školy v odpoledních 

hodinách, zpravidla bezprostředně po vyučování. Lektoři jsou z řad pedagogů školy nebo 
odborně způsobilí externisté. Kurzovné hradí rodiče žáků, je určeno na odměnu z DPP 
lektorům, na pronájem prostoru školy, spotřebovanou energii a na nákup materiálu do 
kroužků. Jsou využívány kmenové i odborné učebny školy, knihovna, venkovní klubovna 
s úly (klubovnu zřídila a o údržbu se stará zřizovatel školy), školní hřiště, sokolovna.  

Přehled kroužků: flétna (tři stupně pokročilosti), keramika (dva kurzy dle věku žáků), 
anglický jazyk (1. – 5.), Věda nás baví, Včelaříci (probíhá v klubovně, kterou pořídila obec a 
také pomáhá s údržbou), Sportovní kroužek. 
 
 

13. Prevence rizikového chování u žáků 

 
13. 1 Hodnocení minimální preventivní strategie 
 

Personální zajištění: 

- Školní metodik prevence: PhDr. M. Lerchová – bez potřebného vzdělání, běžné kurzy, 
setkání metodiků prevence v PPP Brno, Sládkova (2x za rok).  
- Výchovný poradce –Mgr. Olga Růžičková – setkání vých. poradců v PPP Brno, Hybešova, 
účast na seminářích. 
- Speciální pedagog Mgr. Hana Kleisová, účast na seminářích, diagnostické nástroje. 

Školní vzdělávací program - organizace prevence 

Preventivní výchova je zařazována ve výuce jednotlivých předmětů, abychom 
předcházeli rizikovým jevům v chování žáků (drogové závislosti, alkoholismu, kouření, 
šikanování a ubližování, kyberšikaně, vandalismu, záškoláctví, krádežím osobních věcí, 
rizikovým sportům. Výchova ke zdravému životnímu stylu probíhá v rámci prvouky, 
přírodovědy, tělesné výchovy a dalších předmětů.  
    Poradenská služba školního metodika prevence je prováděna neformálně, 
individuálně, vždy podle konkrétních potřeb. 
   Podle potřeb jsou využívána speciální pracoviště a preventivní zařízení: PPP, SPC, 
předávání kontaktů dle individuálních potřeb rodičů. 

Formy a metody působení na žáky:  

- zaměřené na osobnostní rozvoj a sociální chování, 
- umožňující včasné zachycení ohrožených dětí, 
- preventivní programy celotřídní, skupinové, s náplní podle věku, 
- projekty na preventivní téma. 

 
Aktivní sociální učení 

Využíváme: výklad (informace), samostatné práce, přednášky, besedy (s učit.,             
s odborníky), diskuse (vyjadřování a obhajoba vlastního názoru), vytváření příznivého 
psychosociálního klimatu, dramatická výchova, hry na sebepoznání, situační hry, hraní rolí, 
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sociální hry, komunitní kruhy, vytvoření vlastních pravidel žáků pro soužití ve třídě, 
vytvoření důvěry mezi žáky a mezi žáky a učiteli, umožňovat žákům zažívat úspěch, radost, 
vítězství. 

 Využití volného času žáků 

Zájmové aktivity ve škole – činnost školní družiny, široká nabídka kroužků, dále v 
ZUŠ Pozořice, místních organizacích sokola a sportovních klubů, sbor dobrovolných hasiči, 
skaut. 

 
13. 2 Hodnocení Minimálního preventivního programu pro školní rok 2019/2020 
 
Zaměření MPP pro tento školní rok: 

1. Kyberšikana. Bezpečnost dětí v kyberprostoru je stále aktuálnější téma. V naší škole 
se zaměřujeme především na žáky 4. a 5. ročníku. Žáci obou ročníků se zúčastnili programu 
připraveného OSPOD Šlapanice. Této problematice se vyučující věnují i v rámci OSV a 
hodin informatiky. Byla připravena i beseda s pracovníky policie ČR pro rodiče a veřejnost. 

2. Zdravý životní styl a bezpečnost dětí. Aktivity a programy zaměřené na zdraví a 
bezpečnost dětí mohly proběhnout pouze v prvním pololetí, takže naplánované programy 
(Den bez úrazu, Dopravní výchova) jsme letos nemohli uskutečnit 

3. Vztahy mezi dětmi a klima třídy jsou dlouhodobé priority naší školy. V letošním 
roce se nám podařilo ve spolupráci se Školním poradenským centrem a rodiči najít cestu 
k řešení konfliktů mezi žáky a předejít nežádoucímu chování dětí. 

4. Kulturní rozvoj dětí. Všeobecný přehled a kulturní rozvoj žáků je podporován řadou 
akcí, jako jsou návštěvy divadelních představení, besedy, programy v místní knihovně. Na 
těchto programech se významnou měrou podílí i vedení obce. Dále se žáci zúčastňují soutěží 
s regionální tematikou, v nichž se umísťují na předních místech. 

Psychosociální klima ve škole odpovídá typu školy, tj. škola pro první stupeň. Nižší 
počet žáků ve škole dává pedagogům možnost účinně ovlivňovat jejich chování a preventivně 
působit proti vzniku sociálně-patologického chování. Dalším důležitým faktorem je dobrá 
znalost rodinného prostředí každého žáka a spolupráce školy s rodiči, která přináší pozitivní 
výsledky. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu se pedagogové snažili zlepšit komunikaci mezi 
žáky, aby děti dokázaly popsat své pocity, ukázat na problémy a najít řešení.  

Cíle letošního MPP se nám dařilo splnit v prvním pololetí, specifická situace druhého 
pololetí posunula některé programy a aktivity na příští školní rok. 
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13. 3 Hodnocení Strategie prevence školní neúspěšnosti žáků 

Škola vypracovala strategii na základě rozboru stávajícího stavu, vyzdvihla silné 
stránky, odkryla slabé stránky, dále konkrétně pojmenovala problémové oblasti a stanovila 
podpůrný systém žáků ohrožených školním neúspěchem. Po celý školní rok se škola snažila 
uplatňovat opatření, kterými lze tuto problematiku řešit. Konkrétní úkoly byly vytyčeny jak 
jednotlivým učitelům tak škole jako celku. Hodnotíme strategii jako úspěšnou a navážeme na 
ni v následujícím školním roce. 

  

14.  Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

 
Ve škole není zřízena samostatná pozice školního metodika environmentálního 

vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci školy čerpají informace v rámci samostudia z literatury a 
ze zkušeností z jiných škol. Škola nemá zpracovaný program environmentálního vzdělávání, 
je však zapracován do školního vzdělávacího programu v jednotlivých předmětech. 

Aktuální témata EVVO, zejména vztah člověka k prostředí a udržitelný rozvoj, jsou 
zakomponovány do aktivit během roku, některá jsou pojata jako celoškolní, jiná jako třídní. 
Čtvrtá třída je zapojena do projektu Les ve škole a získala certifikát Patronů Ještědského 
pralesa. 
Využíváme členění do bloku ve výuce nebo vícedenní aktivity ve spolupráci s místními 
organizacemi a subjekty, s neziskovými organizacemi i rodinami žáků, vyhledáváme střediska 
a centra ekologické výchovy. Atraktivní jsou výlety do okolí, učení v přírodě i výlety do 
vzdálenějších oblastí.  

Na environmentální vzdělávání je také zaměřeno vzdělávání a výchova ve školní 
družině. Škola se snaží o ekologizaci provozu (šetření energií, třídění odpadů). 
 
 
15. Prevence rizik a školní úrazy 
 
15.1 Počet úrazů  
 
 
Počet záznamů v knize úrazů 1 
Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 
 
 
 
15.2 Vyhodnocení úrazů 
 
 
Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 0 
V ostatních vyučovacích předmětech 0 
Přestávky ve škole, přesuny na hodiny 0 
Školní družina 1 
Vycházky, exkurze, škola v přírodě 0 
Kroužky 0 
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15.3 Prevence rizik 
 
 
Opatření, které škola přijala pro posílení prevence rizik 
Důsledné dodržování dohledů pedagogů na chodbách, ve třídách, ve školní jídelně, průběžná 
poučení žáků o bezpečnosti a chování před jednotlivými akcemi, činnostmi i hodinami, 
v nichž hrozí riziko zvýšení počtu úrazů a v době prázdnin. 
Nácvik poplachu v případě požáru – 1x ročně 
 
 
16. Spolupráce školy  

16. 1 Prezentace školy 

Škola se prezentuje zejména v rámci obce Viničné Šumice, Kovalovice, dále v účasti 
na aktivitách sousedních škol. Jsou organizovány akce pro rodiče a veřejnost.  

Děti se prezentují na různých akcích, zejména obecních, vystupují u vánočního 
stromu, na setkání jubilantů, při vítání občánků.  Ze všech akcí a aktivit školy je pořizována 
bohatá fotodokumentace, která je všem žákům i rodičům přístupná ve fotoalbech. 

Škola má zřízeny internetové stránky. Na jejich tvorbě se podílí všichni vyučující na 
základě rozdělení úkolů ředitelkou školy.  

Škola má své místo rovněž na stránkách místního šumického zpravodaje, ve všech 
vydáních se prezentuje na několika stránkách. Dále publikujeme v kovalovickém zpravodaji a 
Učitelských novinách. 

 

16. 2 Spolupráce s partnery 

 

Formy spolupráce komentář 

Zřizovatel Obec Viničné Šumice oblast financování školy, zajišťování oprav, 
rekonstrukce, pomoc s údržbou, škola 
nacvičuje kulturní vystoupení na akcích 
obce, návštěva OÚ v rámci výuky a činnosti 
školní družiny 

Školská rada setkání min. 2x ročně 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 5 x ročně, indiv. po domluvě, e-mailem, 
písemný a telefonický kontakt 

Školní akce pro rodiče školní akademie (letos z důvodu uzavření 
školy neproběhla), návštěva v 1. ročníku, 
neformální setkání – školní dílny, prezentace 
dětí 

Poradenství, prevence PPP Brno, SPC Brno, Křesťanská PP Brno, 
Policie ČR, Sociální odbor MÚ Šlapanice 

MAS Slavkovské bojiště konzultační činnost (Šablony II.), účast 
v MAP  

Okolní školy konzultace, návštěvy, výměna zkušeností, 
spolupráce s MŠ Kovalovice, ZŠ Tvarožná, 
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ZŠ Sivice, ZŠ Pozořice, ZUŠ Pozořice 

Další subjekty Obecní úřad Kovalovice, HZS VŠ, Vyškov, 
Pozořice, Obecní knihovna VŠ, Sokol VŠ,  

Mateřské centrum VŠ, Plavecká škola 
Vyškov, CVČ  Lipka, Lužánky, divadla 
Brno, Stromík Pozořice, 

Místní občané besedy ve výuce 

 
 
17. Vyřizování stížností, oznámení podnětů  
 

Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, nebyla podána písemná 
stížnost na průběh vzdělávání. Individuálně jsou řešeny konkrétní dotazy a podněty 
zákonných zástupců konzultacemi s učiteli, příp. i ředitelkou školy, dle potřeb též za účasti 
žáků, dále prostřednictvím školního poradenského pracoviště, zhotovené zápisy jsou uloženy 
v archivu školy. 
 
 
18. Granty, účast v projektech 
 

Škola druhým rokem čerpá dotaci v projektu s názvem Šablony II, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010792 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání.  

Škola využila rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ 
pod MŠMT a výrazně tak snížila výdaje rodičů za autobusovou dopravu na povinný plavecký 
výcvik.  
 
 
 
19. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 

 

Ve škole se nachází pět kmenových tříd, tři odborné učebny (IT, přírodovědná učebna 
a odborná přírodovědná učebna), prostor školního poradenského pracoviště, výdejna obědů, 
jídelna, dva kabinety vyučujících ve dvou patrech, ředitelna, šatna žáků, v každém patře 
sociální zařízení žáků a zaměstnanců a úklidové místnosti a dva nové sklady na pomůcky a 
další potřeby, nové úložiště serveru školy a školního rozhlasu.  

Školní družina nemá vlastní prostory, jsou využívány kmenové třídy. Škola nemá 
vlastní tělocvičnu, využívá místní sokolovnu. V areálu školy je již zmiňované školní hřiště. V 
přízemí školy je školní kuchyně a prostory mateřské školy. Základní škola je nyní 
bezbariérová. 

Kvalita pracovního prostředí je nyní na vynikající úrovni. Interiér i okolí budovy jsou 
dobře udržovány a uklízeny. Veškeré materiální vybavení je dobře přístupné a dostupné. 

Materiální vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Škola je poměrně dobře 
vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které neustále dokupuje, hrazeny jsou převážně 
ze státního rozpočtu, také z projektu „Šablony“. Materiální vybavení a nábytek je hrazen 
převážně z prostředků zřizovatele, v malé míře z darů a doplňkové činnosti.  

Učitelská i žákovská knihovna, která je nově umístěna v prostorách školního 
poradenského pracoviště, je průběžně doplňována o nejnovější literaturu, ve třídách fungují 
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třídní knihovničky. Učitelská knihovna je rozdělena na speciálně pedagogickou a běžnou. 
Pedagogové vytvořili fond výukových pomůcek ze zakoupených elektronických podkladů, 
díky zalaminování a rozmnožení do více kopií jsou využitelné jak pro individuální a skupinou 
práci v hodinách, tak při reedukaci SPU a při práci se žáky s podpůrnými opatřeními. 

Učitelé přicházejí sami s návrhy na nákup nové literatury i didaktických pomůcek, 
funguje kontrola před nákupem a systém předběžného limitovaného příslibu a interní 
konzultace s ředitelkou a ostatními pedagogy o potřebě nákupu pomůcky či dalšího vybavení. 

Oba kabinety vyučujících jsou vybaveny počítači se společným úložištěm na školním 
serveru, jsou propojeny se síťovými tiskárnami. Vyučujícím jsou k dispozici pracovní 
notebooky, kopírky a tiskárny. 

Učitelé využívají fond knihovny ve výuce, dále při výuce využívají interaktivní tabule, 
počítače, tvoří vlastní prezentace a digitální učební materiály, vedou žáky k tomu, aby si sami 
vyhledávali informace. Žáci si mohou vypůjčit veškerou literaturu, kterou potřebují, 
zpracovávají referáty od vyhledávání informací až po vlastní realizaci a prezentaci ve třídě. 

Kmenové i odborné učebny jsou vhodně vybaveny a uspořádány vzhledem k cílům 
výuky a k činnostem, jsou účelně využívány pomůcky, učebnice a didaktická technika, 
vyučující aktivně vytváří vlastní pomůcky. Ve třídách jsou funkční nástěnky a tabule vhodně 
připravené pro výuku a určené na výstavu prací žáků. Na chodbách jsou umístěny informační 
nástěnky, které souží k propagaci materiálů ze života školy nebo jako prostor pro výstavku 
prací žáků.  

Žákům je v rámci výuky k dispozici nová počítačová učebna, s nejnovějším 
hardwarovým i softwarovým vybavením. Využíváme softwaru pro výuku v běžných 
předmětech, software pro žáky s SPU (Včelka, Dyscom), k lepší organizaci výuky v IT 
učebně slouží prostředí ROBOTEL. 

Didaktická a estetická podnětnost učeben je na dobré úrovni, v každé třídě je vidět 
osobní vklad konkrétní třídní učitelky. 

Pokračuje obnova školního prostředí financovaná zřizovatelem. Zřizovatel financuje 
celkový provoz školy, zabezpečuje větší plánované opravy a investice, vytváří vhodné 
podmínky pro zkvalitňování a modernizaci školy, je vstřícný k mimořádným požadavkům na 
opravy.  

Realizací nástavby základní školy, financované jak ze zdrojů obce, tak velkou částí ze 
zdrojů dotačního titulu IROP, škola získala tři nové odborné učebny (z toho jedna ICT), 
sociální zázemí, kabinet a další zázemí pro pedagogy, další úložné prostory, prostor pro práci 
školního poradenského pracoviště a prostor pro komunikaci s rodiči a individuální práci se 
žáky. 

Díky novým záhonům a truhlíkům s bylinkami škola získala prostor pro výuku 
pracovních činností ve venkovním prostředí.  

  Škola, družina i sportovní kroužky školy využívají zrekonstruované školní hřiště. Pro 
výuku tělesné výchovy využíváme místní sokolovnu. 

I nadále pokračují opravy objektu školy, v tomto roce proběhla sanace vlhkého zdiva 
ve starší zástavbě školy, rekonstrukce chodníků a okolních prostor školy, zpevnění svahu na 
severní straně budovy, osázení pozemku školy okrasnými keři a rostlinami.  

Důležitá také byla oprava krovu původní budovy.  
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20. Základní údaje o hospodaření školy 
 
20.1 Výsledky inventarizace majetku  
 
Účetní stav majetku pořízeného PO ke dni 31. 12. 
2019     
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)     276943,00 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)     1453152,69 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM uč. 
pom.)   538958,10 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
(DDNM)     28211 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM uč. 
pom.)   20475 

Celkem     

 
2317739,79 

 
 
 
 
 
Majetek předaný zřizovatelem k 31. 12. 
2019       

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)     21245,00 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)   365175,50 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM)   0 
Celkem     386420,50 
 
 
 
20.2 Hospodaření školy 
 
Hlavní činnost: 
Výnosy celkem (do 31. 12. 2019)                     12 935 174,84 
 - neinvestiční příspěvky a dotace                      11 921 001,81 
- neinvestiční příspěvky od obce                   750 000,00 
- ostatní výnosy z činnosti /příspěvky na                100 843,24 

materiál, dopravu dětí/ 

- čerpání fondů                  163 329,79  
 
 
 
 
 
Náklady celkem (do 31. 12. 2019)            12 954 775,36 
- spotřeba materiálu (i potraviny)      1 224 349,07 
- spotřeba energií           240 121,00   
- opravy a udržování                                                        96 263,70      
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- mzdové náklady     10 831 323,08 
- odpisy dlouhodobého majetku               17 406,00 
- Drobný DHM               219 451,90 
- ostatní /poplatky bance, telefony, nájem,     325 860,61   
pojištění, daně, cestovné, reprezentace, služby za SW, právní  apod./ 

 

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti                   - 19 600,52 Kč              
 
 
 
 
Hospodářská činnost: 
Výnosy celkem (do 31. 12. 2019)     152 120,00 
- prodej služeb /kroužky – angličtina, flétna,../      145 800,00 
- výnosy z pronájmu                6 320,00      
  
Náklady celkem (do 31. 12. 2019)     131 622,82  
- spotřeba materiálu          24 012,82   
- spotřeba energií           26 990,00 
- ostatní služby                  36 800,00    
- mzdové náklady        43 820,00 
 

Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti        20 497,18 Kč 
 
 

Výsledek hospodaření celkový                            896,66 Kč 
  
 
Finanční, majetkové a peněžní fondy celkem:   758 648,87 
- fond rezervní ze zlepšeného HV                                          0,00                          
-fond rezervní z ostatních titulů (nevyčerpané 
  dotace  převedené do následujícího roku)                 534 255,59               
- fond kulturních a sociálních potřeb                             131 377,28 
- fond reprodukce majetku                       9 944,00 
- fond odměn                     83 072,00 
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21. Závěr  
 

Základní škola je zřizována Obcí Viničné Šumice. Na základě dohody mezi obcemi 
Viničné Šumice a Kovalovice je spádovou školou pro obě obce. Kapacita školy k 31. 8. je 120 
žáků (od 1. 9. 2020 140 žáků). Škola měla 107 žáků v 1. -5. ročníku, v přípravné třídě 11 
žáků. Ve škole je pro žáky zřízena školní družina s kapacitou 90 dětí.  
           

Škola se důsledně snaží o budování rodinné atmosféry, záleží jí na její dobré pověsti, 
snaží se o pestrou nabídku vzdělávacích i mimoškolních aktivit. Naším cílem je, aby děti 
chodily rády do školy, snažíme se jim vytvářet podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a 
uspokojování vzdělávacích potřeb. Učíme žáky komunikovat s dospělými, vyjádřit 
kultivovanou formou svůj názor, učíme je vzájemné komunikaci, naslouchání jeden druhému, 
podporujeme v dětech pocit sounáležitosti s místem, kde žijí, učíme se vzájemné 
ohleduplnosti a empatii ke svému okolí. 
            

 Škola realizuje Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání ve svém 
Školním vzdělávacím programu. 
           

Funguje promyšlený a účinný systém podpory žáků se SVP, založený na úzké 
spolupráci speciálních pedagožek, třídních učitelek a asistentek pedagoga.  Všichni žáci mají 
možnost po dohodě s rodiči se individuálně rozvíjet ve Školním poradenském pracovišti. 
Se žádostí o konzultaci se na nás obrací i rodiče žáků okolních škol. Věnujeme se dětem s 
různými obtížemi ve výuce. Za nadstandardní považujeme péči speciálního pedagoga o žáky 
s různými obtížemi, reedukace probíhají většinou pod individuálním vedením speciálního 
pedagoga za úzké spolupráce s rodiči a dále prostřednictvím pedagogických intervencí po 
vyučování. Hlavní důraz klademe především na samotný přístup žáka, na jeho vnitřní 
motivaci. Snažíme se zajistit zkvalitnění výuky i mimořádně nadaným žákům, hledáme různé 
alternativy v projektech, které mimo jiné zajišťují i větší přehled o práci s nadanými žáky. 
Využíváme moderní informační technologie, obnovujeme fond učebnic a pomůcek. 

 
Škola vypracovala Minimální preventivní program a snaží se předcházet rizikovému 

chování žáků. Má vypracovanou Strategie prevence školní neúspěšnosti žáků, která staví na 
silných stránkách a důsledně se snaží řešit touto strategií naznačené slabé stránky. 
           

Škola pracuje s výsledky vzdělávání, zabývá se jimi i celým průběhem vzdělávání na 
pravidelných poradách. Provádíme vlastní zjišťování klimatu ve třídách, jak se děti ve škole 
cítí, co mají rády, co jim dělá problém, ptáme se na vzájemné vztahy se spolužáky i se 
zaměstnanci školy. 
          

Naši žáci dlouhodobě dosahují dobrých studijních výsledků, účastní se soutěží. 
          

Pedagogický sbor je stabilní a dobře sehraný, průběžně se účastní dalšího vzdělávání,  
navzájem sdílí své zkušenosti. Snažíme se neustále vzdělávat v tématech týkajících se 
speciálně pedagogických postupů a alternativních metod používaných ve vzdělávání - 
především v oblasti rozvíjení rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování 
sociální komunikace a dalších specifických dovedností žáků, nepodceňujeme rizikové 
chování žáků, obracíme se na odborníky z různých oblastí. 
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Škola je zřízena jako základní škola a mateřská škola. Úzce s naší mateřskou školou 
spolupracuje, využívá výhodné polohy umístění v jedné budově pro realizaci společných 
projektů, návštěv a akcí.  
          

Spolupracuje s jinými školami a subjekty v obci i mimo ni. 
         

Škola provozuje doplňkovou činnost, v rámci které zajišťuje zájmové kroužky. 
         

Vztahy se zřizovatelem jsou dlouhodobě pozitivní, spolupráce je efektivní a věcná. 
Obci Viničné Šumice se daří získávat finanční prostředky na rekonstrukci a revitalizaci školy. 
Financuje celkový provoz školy, zabezpečuje větší plánované opravy a investice, vytváří 
vhodné podmínky pro zkvalitňování a modernizaci školy, je vstřícný k mimořádným 
požadavkům na opravy, škola využívá pomoci obecních zaměstnanců. 

 
Spolupráci s rodiči hodnotíme jako velmi dobrou, aktivní a přínosnou. Naší snahou je 

vzájemně si naslouchat, být ochotný porozumět si a společně řešit problémy.  
 
Rodiče, žáci i veřejnost pozitivně vnímají proměnu materiálně-technického stavu 

školní budovy. Je zde jasná podpora ze strany obce, investice do oprav, důležitá je také 
vzájemná účast na akcích. 

 
Škola má své důležité místo v obci, účastní se jejího života i akcí v regionu. Má se čím 

navenek prezentovat, využívá k tomu místní zpravodaje, webové stránky. Jsme považováni za 
důležitého partnera při spolupráci s místními organizacemi, zapojujeme se do aktivit obce, 
pořádáme akce pro rodiče a veřejnost.  


