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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 

6 5 116 19,33 140 8/ 7,636 3/1,5 5/ 2,37 1/0,3 

 
 
 
1.2 Součásti školy 

 

 Počet 
oddělení 

Celkový 
počet 
dětí 

Kapacita Pedagogičtí 
zaměstnanci 

Provozní 
zaměstnanci 

Mateřská 
škola 

2 34 34 4/ 3,1032 1/ 0,85 

 
 

 Počet oddělení Počet dětí Počet 
vychovatelů 

Kapacita 

Školní 
družina 

3 67 4/ 1,69 90 

 
 

 Celkový počet 
strávníků 

Žáci a děti Školní 
pracovníci 

Počet 
zaměstnanců 

Kapacita/výr. 
kapacita 

Školní 
jídelna 

163 147 16 3/ 2,39 200/200 

 
 
) Personální podpora z projektu Šablony Viničné Šumice III (reg. č. projektu 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017890 
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2. Personální údaje za všechny součásti školy 
 
2.1 Členění zaměstnanců – včetně součástí školy 
 

 muži ženy celkem 
celkem 0 25 25 

 
 
 
2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace (stav k 31. 8. 2021) 
 
odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci/ 
úvazek 

Nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 

učitel prvního stupně ZŠ 7 (7,0) 1 (0,636) 8 (7,636) 
učitel v mateřské škole 3 (2,7)       1 (0,4032) 4 (3,1032) 
vychovatel 4 (1,69) - 4 (1,69) 
asistent pedagoga 3 (1,5)             -       3 (1,5) 
speciální pedagog ) 1 (0,3) -       1 (0,3) 

 
 
2.3 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – včetně součástí školy 

 
věk muži ženy celkem 

21 – 30 let 0 1 1 
31 – 40 let 0 6 6 
41 – 50 let 0 3 3 
51 – 60 let 0 12 12 
nad 60 let 0 3 3 
celkem 0 25 25 

(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 24 
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4. Třídy, počty žáků 
 
4.1 Třídy, třídní učitelé 
 
1. A   Mgr. Martina Havlíčková  
I. B    Mgr. Lenka Soukupová  
II. tř.    Mgr. Klára Konečná 
III. tř.    PhDr. Miriam Lerchová  
IV. tř.   Mgr. Kateřina Haičmanová / Mgr. Alice Růžičková (zástup za MD) 
V. tř.   Mgr. Hana Kleisová  
 
 
 
4.2 Počty žáků školy (k datu uzavření klasifikace) 
 
 

třída počet žáků z toho 
chlapců 

z toho dívek 

1. A 15 7 8 
1. B 15 10 5 
2. 20 8 12 
3. 19 6 13 
4. 25 15 10 
5. 24 13 11 

celkem 118 59 59 
 
 
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 

2021/22 

počet žáků pro šk. 
rok s odkladem 

v předešlém roce 

počet žáků – 
opak. 1. 
ročník 

celkový počet 
ž. v 1. r. 
2021/22 

1 24 8 6 0 16 
 
 
 
4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium 1 

 
 
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. A (17/15) 17/15 0/0 0/0 1,0; 1,0 

1. B (15/15) 15/15 0/0 0/0 1,0;1,0 

2. (20/20) 20/20 0/0 0/0 1,00;1,032 

3. (22/19) 22/18 0/1 0/0 1,082; 1,038 

4. (25/25) 24/24 1/1 0/0 1,095; 1,095 

5. (24/24) 23/22 1/2 0/0 1,083;1,083  

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, jeden žák 4. ročníku byl v 
obou pololetích v pěti předmětech hodnocen slovně. 
 
 
5.4 Výchovná opatření – pochvaly 
- 
 
5.5 Výchovná opatření – napomenutí a důtky (I. pol./II. pol.) 
napomenutí třídního učitele: 5. ročník - 2/1 
důtka třídního učitele:  4. ročník – 1/0 
 
 
5.6 Komisionální přezkoušení žáků – 0 žáků 

 
5.7 Opakování ročníku – 0 žáků 

 

 
5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin (I. pololetí / II. pol.)  
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třída počet 
omluvených 
hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 
hodin 

průměr na 
žáka třídy 

1. A 681;297 40,06;19,8 0 0 
1. B 393;298 26,2;19,87 0 0 
2. 266;214 13,3;10,7 0 0 
3. 430;298 19,55;15,68 0 0 
4. 543;292 21,72;11,68 0 0 
5. 332;358 13,8;15,44 0 0 
celkem 440,83;292,83 22,44;15,53 0 0 

 
      
 
6. Průběh a výsledky vzdělávání  

6. 1 Průběh vzdělávání - zhodnocení distanční formy vzdělávání 

V tomto školním roce byla z důvodu pandemie onemocnění Covid – 19 a nařízení 
protiepidemických opatření několikrát měněna organizace výuky, provozu školní družiny i 
školního stravování. 
Zaměstnanci školy se velmi dobře vypořádali se všemi novými požadavky na organizaci 
výuky, stejně tak i se stále se měnícími podmínkami danými příslušnými opatřeními. Všichni 
pedagogičtí zaměstnanci pracovali v obrovském nasazení a pod velkým, nečekaným tlakem. 
Rodiče byli nuceni přijmout zcela nové role, stali se přímými účastníky a zprostředkovateli 
vzdělávání.  Většina rodin se snažila věnovat svůj čas svým dětem, žáky i vyučující 
podporovali a spolupracovali s vyučujícími. 
Zřizovatel školy napomáhal s organizací v nových, nelehkých podmínkách. 
Komunikace s rodiči probíhala převážně e-mailovou komunikací, dále telefonicky, hovorové 
hodiny online proběhly v lednu a květnu v aplikaci Teams, individuálně.  
Opatření, zejména dodržování homogenity, přinesla provozní komplikace (obědy, společné 
prostory, družiny, do toho nemoci zaměstnanců, změny), byla nutná flexibilita. 
Podařilo se zapojit všechny děti do online výuky. Dětem, kterým chybělo technické vybavení, 
jsme zapůjčili školní notebooky, také nám vypomohli dárci z řad rodičů. Škola 
zprostředkovala datové karty zdarma od mobilního operátora. Online vyučování jsme 
nastavili v aplikaci Teams, do které se děti přihlašovaly denně v daný čas na dané předměty. 
Zvolili jsme si cestu individuálního přístupu, kdy byly děti rozděleny do malých skupinek, 
nejčastěji po čtyřech až šesti žácích. Paní učitelky pak dopolední blok věnovaly práci s těmito 
malými skupinkami, kdy jedna následovala druhou, dokud se nevystřídala celá třída. Děti se 
díky malým skupinám během výuky častěji dostaly ke slovu, byly neustále zapojené, byl 
dostatečný prostor pro individuální práci, přímá vazba zaručovala maximální možné 
soustředění a využití online času naplno. Odpoledne pak bylo věnováno konzultacím. Děti si 
vyzvedávaly pracovní listy a úkoly v krabicích před školou a také je vyučující zasílali 
rodičům na e-mail. S dětmi, které mají nastavená podpůrná opatření, online pracovala také 
speciální pedagožka. 
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Zasílání úkolů, forma, frekvence, rozsah:  
 
Žáci dostávali týdenní plány s podrobným rozepsáním úkolů pro každý den a 
vyučovací hodinu (strany a cvičení v učebnicích a pracovních sešitech, pracovní listy, 
projekty), pro žáky s SPU v individuálním rozsahu. 

 
Kontrola žáků, poskytování zpětné vazby: 
 

Žáci posílali vypracované úkoly elektronicky nebo je dávali do krabice před školou, 
případně je nosili do poštovní schránky tř. učitelky. Úkoly byly kontrolovány s různou 
frekvencí, osvědčila se přímá konzultace v online hodině.  
Procentuální zapojení žáků:  
- 100% (škola zajistila s pomocí dárců IT vybavení pro žáky se špatnou či žádnou výbavou IT 
techniky, byly zakoupeny karty od telefonních operátorů. 
 
Popis online výuky, rozdělení do skupin, frekvence: 
 

Výuka přes TEAMS probíhala každý den, pro čtyři – šest skupin žáků v rozsahu 60 
min, 90, 120 minut na jednu skupinu, dle věku žáků, každý den byl kromě českého jazyka, 
matematiky a anglického jazyka také věnován dalším předmětům. Výuka probíhala 
v dopoledních hodinách. Souběžně s výukou on-line žáci vypracovávali domácí úkoly a 
projekty, které posílali nebo odevzdávali. 
 
Komunikace ředitelky školy a pedagogů: 
 

- e-mailová, telefonická a online komunikace 
- ředitelce školy byla zasílána náplň pracovní doby (viz příloha)  
- zasílány náhledy zadání distanční práce žákům 
- ukázky zpětné vazby, kterou poskytovali žákům 
- aktivní řešení zapojení asistentů pedagoga i školních asistentů po celou dobu období 

distančního vzdělávání 
- dotazníková šetření v aplikaci Forms 
- e-porady. 

 
Sdělování informací od vedení školy rodičům: 
 

Všichni byli v posledním vzkazu v žákovských knížkách odkázáni na dálkový způsob 
komunikace. V používaných kanálech bylo jasně a srozumitelně vysvětleno, jak je výuka v 
distanční podobě organizována, co se očekává od žáků, co od rodičů, co škola nabízí a jakou 
formou. 
Komunikace prostřednictvím:  

- webové stránky školy – pravidelné info provozní, informace k online procvičování 
- e-mailová komunikace 
- telefonický kontakt 
- dotazníková šetření v aplikaci Forms. 
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Koordinace ve výuce: 
 

Třídní učitelky koordinovaly výuku s učiteli ostatních předmětů, zejména anglického 
jazyka a přírodovědy. Probíhal důsledné kontaktování i těch, kteří komunikovali nepravidelně 
a zpětná vazba u nich byla na nízké úrovni. 

 
Způsob hodnocení: 
 
V souladu s novou vyhláškou byl mimořádnost situace zohledněna v hodnocení. Žákům byl 
dán dostatečný čas na adaptaci po návratu do škol. V polovině období po nastoupení do školy 
a dostatečné aklimatizaci obdrželi žáci návrh závěrečného hodnocení, s tím, že některé 
předměty je nyní stále možno konzultovat a opravovat. 
 
Kritéria hodnocení: 
 

1. formativní hodnocení – poskytované v průběhu online vzdělávání a také po návratu do 
školy 

2. známky z období prezenčního vzdělávání 
3. podklady získané během online výuky 
4. odevzdávané úkoly, úroveň vypracování 
5. podpůrně: přístup k online distančnímu vzdělávání 
6. možnost opravy v době nástupu do školy. 

 

Zápis do 1. ročníku byl proveden dálkovým způsobem. 
 
Kontrolní a hospitační činnost 
 

Probíhala na dálku, komunikace se zaměstnanci i rodiči telefonicky, e-mailem, online. 
Ředitelka školy byla v aplikaci Teams zapojena při prvotním spuštění, osobně vedla zaučení s 
aplikací (pedagogové, rodiče, žáci), včetně dopomoci při instalaci. Protože byla vždy přizvána 
jako účastník konzultace, využívala možnosti účastnit se vyučování, sledovat, jak se daří 
žákům zapojit v online výuce, měla bezprostřední kontakt s vyučujícími. 
Záznamy o jednotlivých vstupech z důvodu jejich velkého počtu a pravidelnosti nebyly 
vedeny. S výsledkem byla ředitelka školy maximálně spokojená, oceňuje obrovské nasazení 
všech pedagogů, také vstřícný postoj našich rodičů a, co je hlavní, spokojenost našich žáků. 
Měli radost jak ze spojení se svými spolužáky, tak s vyučujícími. Poměrně rychle si zvykli na 
systém online výuky. Popis v jednotlivých třídách je součástí dokumentu Třídní evaluace. 
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Propočet dnů strávených prezenčně a distančně: 

Počet dnů strávených ve škole 2020/21 SS, prázdniny (prac. 
dny) 

  1. A 1. B 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. MŠ       

1. 9. - 13. 
10.2020 

31 31 31 31 31 31 31 
  

  
  

14.10.-17.11. 21 21 21 21 21 21 
23 

  
28.,29.,30. 
10. 3 

18. 11. -29.11. 
8 8 8 

8 8 8 
8 

  
17.11. 

1 

30. 11.-20.12. 
15 15 15 15 15 15 15 

  
  

  

21.12.-22.12. 2 2 2 2 2 2 
2 

  
23. 12. - 
3. 1. 2021 8 

4. 1.- 19. 2. 
34 34 34 

34 34 34 
40 (jarní, 

pol.) 
29.01. 

1 

1. 3.-12. 4. 28 28 28 28 28 28 28   
22. - 26. 
2. 2021 5 

rotace 12.4.-
16.4. 5 

5 
5 5 

5 5 5 
jen 
posl. 
r. 

1. - 2. 4. 
2021 

2 

19. 4. - 23. 4. 
5 

5 
5 5 

5 5 
5 

jen 
posl. 
r. 

  
  

26. - 30.4. 5 
5 

5 5 
5 5 5 

jen 
posl. 
r. 

  
  

3.-7.5. 
5 

5 
5 5 

5 5 
5 

jen 
posl. 
r. 

  
  

10. 5. - 14. 5. 5 
5 

5 5 
5 5 5 

  
  

  

od 17. 5. - 30. 
6. 

33 33 33 33 33 33 33 
  

  
20 

                      

prezenčně 
131 136 131 89 94 94 177 

  
1. 7. - 31. 
8. 2021 44 

distančně 66 61 66 108 103 103 28       

  197 197 197 197 197 197 205       
SS, prázdn., 
volno 

20 20 20 20 20 20 11 
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  1. - 2. 3. - 5.    1. - 2. 3. - 5. 

 
 

 

 prezenčně 
61,52% 42,55%  

prezenčně 
67,34% 46,87% 

 

 

 

 distančně 
29,26% 48,23%  

distančně 
32,66% 53,13% 

 

 

 

 

SS, 
prázdn., 
volno 

9,22% 9,22%     

 

 

 
 
 

6. 2 Výsledky vzdělávání – ověřování objektivními metodami 

 
Kalibro: 
 

 Český  
jazyk 
2019/20 

Český  jaz. 
2020/21 

Mate- 
matika       
2019/20 

Matemati-
ka   
2020/21 

Anglický 
jazyk 
2019/20 

Anglický 
jazyk 
2020/21 

Celostátní průměr 
– 2019/2020 

66,2 Není 
k disp. 

50,5 Není k 
dispozici 

68,0 Není k 
dispozici 

Naše třída 
průměr  

70,3 
 

67,6 
5. desetina 
tříd 

58,3 63,5 
2. desetina 
tříd 

68,5 74 
3. desetina 
tříd 

 
Společnost Kalibro nabídla vzhledem k dlouhé distanční výuce stejné testy jako 

v loňském roce. Naskytla se nám tak možnost pověřit si, v jaké míře se distanční výuka 
projevila v procesu vzdělávání v našem pátém ročníku. Testování se, stejně jako v loňském 
roce, zúčastnili všichni žáci, tedy i s podpůrnými opatřeními. Z uvedených výsledků vyplývá, 
že v poklesu nedošlo, ve výsledcích je vidět mírně vzrůstající tendence.  

 

6. 3 Klima školy – souhrnná evaluační zpráva – výsledky dotazníkového šetření 
 
V průběhu II. pololetí školního roku 2020/2021 bylo v naší škole provedeno evaluační 

šetření za účelem získání informací a dat týkajících se klimatu školy. 

Šetření bylo provedeno formou dotazníku, jehož účelem bylo zjistit, jak se děti cítí ve škole, 
kterou navštěvují a jaká je ve škole či třídě pracovní atmosféra.  

Všechny informace získané z daného dotazníku měly důvěrný charakter a byly získány 
formou anonymní ankety. Děti se tedy nemusely obávat, že by za své názory či postoje 
uvedené v šetření byly jakýmkoli způsobem znevýhodněny.  

Dotazník obsahoval celkem 22 výroků. Výroky byly formulovány stručněji. Odpovědi 
v dotazníku nebyly považovány za správné či špatné. Děti odpovídaly pouze podle toho, jak 
na ně život ve škole působí. U všech výroků v dotazníku odpovídali žáci tak, že zvolili jednu 
ze dvou možných odpovědí z jednoduchého typu škály škále: ano – ne. Tuto podobu 
evaluačního dotazníku jsme zvolili záměrně s ohledem na věk dětí navštěvujících 1. stupeň 
základní školy.  

Dotazníky byly vyhodnoceny vždy za každý ročník (1. – 5. ročník) a následně  
i komplexně za celý první stupeň.  
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Přestože položky v dotazníku byly řazeny náhodně, při vyhodnocování byly rozděleny do tří 
základních oblastí.  

První dvě oblasti postihují vztah učitel a žák. Každá z nich je však svým způsobem specifická. 
V první oblasti žáci posuzovali učitelovu schopnost naslouchat, porozumět a respektovat.  

Druhá oblast umožnila žákům posoudit, do jaké míry jsou učitelé spravedliví při jejich 
hodnocení a jak reagují na jejich úspěchy či přestupky.  

Třetí oblast šetření se týkala žákova pohledu na atmosféru ve škole i při distanční výuce,          
a zároveň poukazovala na vztahy s ostatními spolužáky.  

Výzkum zahrnoval 120 respondentů. První ročník A byl zastoupen 17 žáky, první ročník B 
čítal 15 žáků, druhý byl zastoupen 20 žáky, třetí ročník čítal 19 žáků, čtvrtý 25 žáků a pátý 
ročník byl zastoupen 24 žáky. 

 

Shrnutí první oblasti 
Ze získaných dat za první oblast, která se zaměřila na vztah učitele a žáka z hlediska 

míry empatie a porozumění, lze usoudit, že jednotlivé výroky byly hodnoceny žáky vesměs 
pozitivně.  

Když byli žáci pátého ročníku po dotazníkovém šetření dotazováni, jak vnímají podrobněji 
otázku č. 1, kladli důraz na slovo "vždy". Vyjádřili se zcela jednoznačně, že by to nebylo ani 
možné, pokud by se vždy vyhovělo v každý moment všem, celý vyučovací proces by neměl 
řád a strukturu. 

Z šetření je zřejmé, že se daří podchytit důležitý faktor, který je hlavním předpokladem pro 
spolupráci, hodnocení a celkové vnímání vztahu učitel - žák z pohledu jednotlivce - důvěra, 
sebereflexe a schopnost orientace v sociálních vztazích ve škole. 

 

Shrnutí druhé oblasti 
Ve druhé oblasti posuzovali žáci učitelovu spravedlivost při hodnocení a také do jaké 

míry spolupracuje pedagog s rodiči v souvislosti s přestupky či úspěchy žáka. Výsledky 
šetření ukazují, že děti pozitivně oceňují spravedlivost učitelů při jejich hodnocení a 
známkování.  

Zároveň ze získaných údajů vyplynulo, že v případě přestupku učitel v některých případech 
kontaktuje rodiče žáka nebo se daří dané situace řešit v rámci školy v oblasti průřezového 
tématu osobnostně sociální výchovy. I školní úspěchy jsou schopni přenést do rodinného 
klimatu a rodiče jsou prostřednictvím dětí dostatečně informováni formou formativního 
hodnocení.  

Právě v tomto ohledu se získaná data u vyšších ročníků poněkud odlišují od dotazníkového 
šetření z předešlých školních let.  

 

Shrnutí třetí oblasti 
Třetí oblast se soustřeďovala již na samotné žáky. Ti v ní posuzovali svůj vztah  

k ostatním spolužákům a také ke svým školním výsledkům. Získaná data nám mnohé 
napověděla o tom, jaký význam vzdělání a svým kamarádům děti přikládají.  

Za jistě pozitivní okolnost můžeme považovat fakt, že většina žáků uvádí, že si rozumí se 
svými spolužáky a že vyjadřují téměř 100% spokojenost s tím, jak se jim ve škole daří 
pracovat. Vzhledem k dotazům k distanční výuce by více jak polovina dětí dala přednost práci 
ve škole. 
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7. Projekty, akce a aktivity školy, školní úspěchy 
 

Probíhají formou celoškolních projektů a v rámci výuky jednotlivých tříd, v souladu se 
Školním vzdělávacím programem, často je kdy organizována napříč tématy i předměty. 

 

7. 1 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 MŠ:  

- rozvoj znalostních kapacit rodičů – Workshop na téma logopedické prevence pro 
rodiče MŠ (online) 

- besedy na odborná témata s odborníky (online) 
- Literární a výtvarná soutěž 

Pro ZŠ:  
- Venkovní učení spojené s kolegiální podporou učitelů 
- Kabinet pro matematiku Hejného 
- Turnaj v deskových hrách 
- Rodilý mluvčí 
- Síťování sociálních aktérů 
- Literární a výtvarná soutěž 
- podpora odborných kapacit škol – setkávání ředitelů škol nad tématy legislativních 

změn (online) 
 

Pro ŠD: 
- podpora školních družin – sdílení dobré praxe 2x ročně (online). 

 

7. 2 Další aktivity 

Řada akcí a aktivit, které měla škola původně naplánované, nemohly proběhnout 
z důvodu uzavření školy (Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví z důvodu 
prevence šíření nemoci COVID – 19) a nebo kvůli omezením a nařízením vlády a MŠMT. 

 
Soutěže: 

- Matematický klokan 5. ročník 

- Celostátně organizované soutěže: Matematická olympiáda pro 5. ročník 

Žáci pátého ročníku se účastnili matematické olympiády, dvě děti postoupily do okresního 
kola (umístění do 12. místa z devadesáti účastníků, Hana Horáková, Lukáš Otych – 5. r.). 

 

- Evropa ve škole – literární a výtvarná soutěž - 5. ročník 

Lukáš Otych se v krajském kole soutěže v literárním oboru umístil na 3. místě. 

 

- Kniha Voděnka (Odbor životního prostředí JMK) 
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Spolupodíleli jsme se příspěvky na tvorbě literární publikace Voděnka a těšíme se na 
slavnostní předání ocenění autorům na JMK, až nám to současná situace dovolí (T. Kleisová – 
5. r.). 

- Literárně-výtvarná soutěž Tvořím, tedy jsem (MAP Šlapanice) 

Děti naší školy získaly první místo a speciální cenu poroty (Kateřina Skřivánková, Tereza 
Kleisová -5. r.) 

 

- Soutěž MAP Šlapanice 

Některé naše děti se v době distančního vzdělávání s pomocí rodičů zapojily do soutěže Jarní 
prázdniny s Tondou Tyčkou a za svoje zaslané práce byli oceněni. 

 

- Olympijský víceboj 5. ročník 

 
 
Výstavy, besedy: 

- návštěvy šumické knihovny. 
- prvňáčci v knihovně - pasování na rytíře a první dámy knihy 

Tradiční akce, udržování starých obyčejů: 
- slavnostní zahájení šk. roku – za účasti hostů z obce Viničné Šumice a Kovalovice 
- Mikulášská nadílka (starší žáci mladším) – v omezené formě (a s rouškami) 
- poslední školní den před vánočními svátky – společné zpívání (nebylo – zákaz zpěvu), 

třídní nadílka a besídky 
- pasování na čtenáře 1. ročníky 

Výchovně vzdělávací akce, výlety: 
- návštěva prvňáčků v knihovně 
- Dotkni se pravěku – výukový program 4. ročník  
- Brno gotika 4., 5. ročník 
- rodinné muzeum starožitností Sivice – postupně celá škola 
- celodenní výlet Eden 1. – 3. ročník 
- celodenní výlet 4., 5. ročník 
- rodilý mluvčí 3. – 5. ročník 

 

Tvořivé dny: 
- keramika – vánoční a velikonoční téma 
- pečení perníčků 
- tvorba vánočních dekorací – stromeček – Tvoření se Zuzkou 

Sportovní akce: 
- Sazka olympijský víceboj  

Každoročně se účastníme a plníme sportovní aktivity, nyní komise složená ze zástupců 
Českého olympijského výboru, ambasadorů Sazka Olympijského a víceboje a Hervis 
vybrala naši školu mezi padesát škol, která obdržela balíček sportovního vybavení. 
 

Výstavky prací, prezentace školy:  
- pravidelné příspěvky o životě školy ve zpravodajích obcí Vin. Šumice a Kovalovice 
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Akce k prevenci sociálně patologických jevů: 
- dopravní výchova Vyškov 5. ročník 

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 
- Den dětí – vycházka do lesa, učení v přírodě, kooperace starších ročníků s mladšími 
- Globe 5. ročník, zapojení pedagogů do DVPP 

Nově jsme se zapojili i do mezinárodního projektu GLOBE, v rámci kterého máme 
možnost pracovat na mezinárodní úrovni. Oba projekty podporují ve výuce badatelské 
prvky. 

-  Mezinárodní program Les ve škole 5. ročník (mezinárodní výukový program o lese 
fungující v 28 zemích světa)   

- Již čtvrtým rokem jsme zapojeni do projektu environmentálního vzdělávání. Děti z 5. 
ročníku jsou patrony Ještědského pralesa. Naše kolegyně H. Kleisová odvedla kvalitní 
práci, a proto mohl pro její třídu být v letošním roce vystaven prestižní mezinárodní 
„Certifikát Lesní třídy“, který žákům naší školy zajišťuje roční patronaci nad 10 m2 
Nového pralesa na Ještědském hřebeni. 

 
Schůzky s rodiči 

- 1 x třídní schůzky, 
- 2 x hovorové hodiny – online 
- nabídnuty individuální konzultace online kdykoli po domluvě, jinak převážně bohatá 

e-mailová komunikace 

 

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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8. Třídní evaluace  
 

V žádné třídě nebylo třeba změn ve vzdělávacím obsahu, výuka proběhla bez nutnosti 
úprav ŠVP. 

 

8. 1 Sebehodnocení žáků, klima školy 

Sebehodnocení žáků se stalo součástí vzdělávacího procesu, pedagogové s ním pracují 
průběžně po celý školní rok. 

Na konci druhého pololetí školního roku jsme provedli celoškolní evaluační šetření za 
účelem získání informací a dat týkajících se klimatu jednotlivých tříd a vnímání celkového 
školního klimatu, letos doplněné o otázky týkající se distančního vzdělávání.  
 
 
9. Kontroly 
 
9. 1 Kontrola provedená ČŠI 
 
V tomto roce nebyla provedena kontrola ze strany České školní inspekce. 
 
9. 2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány 

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

kontrole nebyla uložena žádná opatření k nápravě. 
 
 
  



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

18 
 

10. Kvalifikace, další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
10.1 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 
 
Kvalifikovanost se daří plnit z 90%. 
 
10.2 Studium k prohlubování odborné kvalifikace, včetně MŠ 
 

Zaměstnanci se zúčastnili seminářů převážně formou webinářů, různé délky, 
v přehledu o DVPP je  stokjedenkrát školení pro pedagogické pracovníky a pětkrát pro 
provozní zaměstnance.  
Přehled kurzů:  
Píšeme, povídáme, prostě stylistika nás baví 
Podpora ředitelů 
Venkovní učení 
Poruchy chování 
Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování 
Aktivizační metody 
Reflexe na konec hodiny 
Prevence kriminality a sociálně patologických jevů 
Problémy při čtení a psaní způsobené očními pohyby 
Základy aplikované behaviorální analýzy 
Jak na formativní hodnocení v praxi 
Dokumentace v MŠ 
Pohyb organizované skupiny dětí 
Budování předmatematických představ dětí (3-6) Hejného metodou 
Emoční a sociální zralost 
Zkušenost zprostředkovaného učení v praxi 
Zápisy online 
Úvod do školní robotiky 
Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému InspIS ŠVP 
Odemykání dětského potenciálu aneb rodina jako tým 
Rozvíjení čtenářské gramotnosti napříč předměty 
Matematická gramotnost v počátečním vzdělávání 
Vady zraku promítající se do předškolního a školního vzdělávání 
Konference pro učitele 1.st. 
Krajský workshop ICT 
Současná literatura pro děti ve věku 1. st. ZŠ 
Nadchněte děti pro tvoření 
Jak na čtení a dyslexii prakticky 
Sdílení dobré praxe ŠD 
Faktory ovlivňující výsledky ve škole 
Jak na nový RVP ZV ve škole 
Kompenzační postavení hlavy, poruchy barvocitu a kazuistiky 
Vykročte do 1. r. s vydavatelstvím TAKTIK 
Úvod do formativního hodnocení  
Cvičení pro správný neuromotorický rozvoj dětí, Irlen syndrom, Správné oční pohyby 
Oblastní workshop I. ZS jak hodnotit formativně 
Formativní hodnocení v praxi 
Online kurzy na téma kritické myšlení 
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Jak na podnětné prostředí pro učení 
Formativní hodnocení ve škole s Janou Kratochvílovou 
Hry na procvičení a zopakování učiva 
Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování 
Badatelský seminář programu GLOBE 
Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu 
Specif. poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortogr. u žáků 1. st. 
Hry na procvičování učiva 
Komunikace v rodině a sociální zralost 
Problematika pravopisu  na 1. st.  ZŠ 
Hry v hodinách M 
Role písmen v M 1. st. ZŠ-rozumí žáci písmenům v M ? 
Změny v obs. výuky ČJ na 1. st.,  
Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků, 
Specific. poruchy učení a výuka M na ZŠ, 
Záznamy z žákovské četby 
Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ? 
Můžeme vést žáky na 1.stupni ZŠ  ke zobecňování M vztahů? 
Diferenciace a individualizace 
ve výuce M, 
Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro ČJ, 
Akviziční korpusy a jejich využití pro jazykové vyučování 
Slovní úlohy na 1.stupni,ZŠ, 
Hlasování a online aplikace ve výuce M, 
Nápady do hodin finanční M na ZŠ, 
Tréning jazykových schopností podle Elkonina-předgrafémová a grafémová etapa, 
18.konference Duševní zdraví mládeže 
Jak na podnětné prostředí pro učení 
Formativní hodnocení ve škole s Janou Kratochvílovou 
Hry na procvičení a zopakování učiva 
Základy algoritmizace a programování. 
Badatelský seminář programu GLOBE 
Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu 
Specif. poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortogr. u žáků 1. st. 
Hry na procvičování učiva 
Komunikace v rodině a sociální zralost. 
Dokument o DVPP tvoří samostatnou přílohu celkové evaluace školy. 
 
10.3 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů 
Podzimní prázdniny 2 
Vánoční prázdniny 5 
Pololetní prázdniny 1 
Jarní prázdniny 4 
Celkem 12 

 
Přehled samostudia je součástí interního dokumentu Autoevaluace školy 2020/2021. 
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11. ICT  
 

Celá škola je pokryta internetovým připojením, splňuje standard konektivity,   
V rámci výuky je žákům k dispozici 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. 

Z dotace MŠMT byly zakoupeny notebooky pro 7 pedagogů. 
Škola má možnost zapůjčit několika žákům tablety nebo notebooky v případě 

přechodu na distanční formu vzdělávání. 
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. V době distanční výuky byl využívána aplikace Teams 
pro online výuku žáků.  
 
 
12. Zájmové vzdělávání 
 
12.1 Školní družina 

 
Školní družina má tři oddělení, do kterých ve školním roce 2020/21 docházelo 72 žáků 

z 1. až 5. ročníku. Děti mají možnost výběru činností, do kterých se chtějí zapojit, mohou dle 
svých potřeb odpočívat. Klademe důraz na pohyb venku k obnovení duševních a fyzický sil. 
Pořádáme též příležitostné akce – besedy, karnevaly, soutěže, sportovní klání, návštěvy aj. 
 
 
12.2 Materiálně technické vybavení ŠD 
 

Materiální podmínky: ŠD je součástí ZŠ, je vybavená pro uložení materiálů 
potřebných k práci v ŠD. Využívá tři kmenové učebny v přízemí školy, přírodovědnou a 
počítačovou učebnu, školní knihovnu, čtenářský koutek, školní hřiště, sokolovnu, obecní 
hřiště, obecní knihovnu, interaktivní tabule, počítače, hry, knihy, stavebnice, pomůcky a 
výtvarný materiál pro tvůrčí činnosti žáků, sportovní náčiní a ostatní vybavení školy. 
 
12.3 Evaluace ŠD 
 

Dokument evaluace ŠD tvoří samostatnou přílohu celkové autoevaluace školy. Cílem 
bylo bylo hodnocení, ověřování a zlepšování kvality činností ve školní družině.  
Vnitřní evaluace probíhá na úrovni individuální, týmové a vedení školy. 
Vnější evaluace pracuje se: zpětnou vazbou od rodičů, od žáků, informace od zřizovatele, od  
ČŠI. 
V naší ŠD je vstřícný a partnerský vztah, ve kterém převažuje důvěra, duševní pohoda pro 
všechny, respekt k potřebám jedince, úcta, přímá komunikace, osobní svoboda, pozitivní a 
zdravé prostředí. 
Důležitý je respekt, tolerance, předcházení šikaně a násilí, pochvala, věková přiměřenost, 
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motivující hodnocení. 
Daří se nám zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pomocí vhodná struktura režimu, 
dostupnosti prostředků první pomoci, pravidelné kontroly využívaných prostor, pitného 
režimu, neustálého dohledu a pravidelného opakování bezpečnostních a hygienických 
pravidel. 
Na chodu družiny se podílí i děti, motivace, dodržování zásad pedagogiky volného času, 
vedení předepsané dokumentace 
Naši pedagogové jsou kvalifikovaní, sebevzdělávají se, vzájemně spolupracují. Snaží se o 
respektování osobnosti dítěte, individuální přístup, dostatečné zpětné vazby, je pro ně důležitá 
spoluúčast dětí na životě v ŠD, spravedlnost, pestrost, společné řešení problémů. Na místě je 
kooperace s vedením školy, třídními učiteli a výchovným poradcem. 
Projekty ŠD často probíhají napříč všemi třemi odděleními (např. Záložka do knihy spojuje 
školy, Jak se u nás hovoří – nářečí, Od pupene ke květu, Talentmánie, tradice: Navštívil nás 
Mikuláš, Vánoční besídka, Masopustní veselice, Čarodějnice v plamenech, Návštěva 
knihovny, Zimní olympijské hry v ŠD, Den mateřského jazyka, Nákup a nakupování. 
 
 
13.  Školní poradenské pracoviště 
 
13. 1 Popis činností speciální pedagožky 
 

V rámci činnosti školního poradenského pracoviště ve školním roce 2020/2021 jako 
každým rokem proběhla porada, kde jsme společně s kolegyněmi probraly strategie práce s 
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
S příslušnými poradnami udržujeme spolupráci, která stojí na intenzivnější komunikaci. Pro 
žáky s nejrůznějšími obtížemi hledáme možnosti, jak jejich výuku vést efektivněji a 
přizýváme ke spolupráci další odborníky, např. ortoptiky, neurology, fyzioterapeuty. 
 
Probíhající činnost speciálního pedagoga: 

- diagnostika a depistáž 
- vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a zařazení do vhodného preventivního, 
intervenčního programu, či speciálně pedagogické péče 
- spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání 
 

- metodická podpora 
- poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek při zapojení žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
- metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům - podpůrné materiály, informace, 
pomůcky, možnosti dalšího vzdělávání 
- konzultace s asistentkami pedagoga  
 

- konzultační, poradenské a intervenční práce 
- koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
- individuální či skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami – pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče, prevence školního 
neúspěchu 
- zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, zapůjčování pomůcek 
- individuální konzultace pro žáky a rodiče v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb. 
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13. 2 Diagnostické prostředky 
 

- Diagnosticko - intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami - Jiřina Bednářová a tým PPP Brno 
Diagnostika matematických schopností a dovedností  
Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní 

- Diagnostická metoda k zjišťování deficitů dílčích funkcí u školních dětí - B. Sindelar 
- Skrínink dětí ve věku 5-8 roků - P. Kline, C. Gram 
- ROPRATEM - rozvoj pracovního tempa - Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Žeňková 
- Feuersteinova metoda - instrumenty FIE vstupní, základní I. + základní II. 
- Handle 
- Neurovýjová terapie p. Volemanové 
- Metoda prof. Elkonina 

 
 
 
13. 3 Reedukace 
 

Nejen žáci s výukovými obtížemi mají možnost po dohodě s rodiči se individuálně 
rozvíjet ve "školním poradenském pracovišti". Tento školní rok bylo, v rámci již šestým 
rokem fungujícího školního pracoviště, v péči 18 dětí. Bylo provedeno celkem 12 šetření, 4 
diagnostická a 8 rediagnostických. 
Reedukace probíhaly pod individuálním či skupinovým vedením za úzké spolupráce s rodiči i 
v rámci online výuky. 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. 
 

14. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

14. 1 Péče o žáky s podpůrnými opatřeními 
 

Škola stanovila, kterým žákům poskytovat podpůrná opatření 1. stupně. Ta byla 
průběžně yyhodnocována, 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 – do ledna 2021, od února 2021 PI již 
probíhá na úrovni školy. 

 
 počet 

žáků 
IVP časová 

dotace 
podpůrná opatření 1. stupně 7 0 x 
podpůrná opatření 2. stupně 5 3 x 
podpůrná opatření 3. stupně 
(žáci s asistentem pedagoga) 

3         3 x 

Poskytovaná pedagogická intervence 2  x 2 h 
Speciálně pedagogická péče 6 x 6h 
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14. 2 Nadaní žáci  
 

V letošním roce jsme pracovali s jednou žákyní s identifikovaným nadáním s potřebou 
podpůrných opatření. 
 
 
15. Prevence rizikového chování u žáků 
 
15.1 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. 

 
15. 2 Hodnocení Minimálního preventivního programu pro školní rok 2020/2021 
 

Naše škola neměla příležitost naplňovat preventivní program v rozsahu tak, jak ho 
měla k začátku školního roku 2020/21 navržený a schválený.  
Preventivní program školy pro toto období je zacílený na zrekapitulování a naplňování všech 
typů prevence rizikového chování pro zajištění bezpečí a podpory pro hlavní cílové skupiny 
žáků, pedagogů a rodičů. 
Vycházeli jsme z možností dané situace a zaměřili se především na monitoring, individuální 
konzultace a on-line schůzky. Školní poradenské pracoviště zabezpečovalo prevenci a 
podporu školní neúspěšnosti žáků. Vedení školy předávalo informace, stanovilo postupy, 
pravidla a opatření, která vedla k řešení problémů. Zabezpečilo přístup všech žáků k on-line 
výuce, monitorovalo a řešilo vzniklé technické problémy. Speciální pedagog poskytoval 
podporu znevýhodněným žákům on-line formou i individuálními konzultacemi. Třídní učitelé 
monitorovali školní neúspěšnost žáků a výskyt rizikových projevů chování.  
MPP jsme realizovali v rámci distanční výuky v jednotlivých předmětech, zaměřili jsme se na 
domácí klima žáků a individuální řešení v rámci telefonických, on-line i osobních konzultací. 
Pedagogové absolvovali webináře na podporu osobnostního rozvoje žáků, zlepšení klimatu 
třídy, zdraví a bezpečnosti dětí. Zaměřili jsme se na prevenci v oblasti kyberšikany a 
zpracovali strategii pro program Bezpečné září, kdy v řadě akcí zaměřených na zdravotní, 
bezpečnostní a sociální rizika pomůžeme žákům i rodičům předcházet výskytu rizikového 
chování. 
 
15. 3 Hodnocení Strategie prevence školní neúspěšnosti žáků 

Škola konkrétně pojmenovala problémové oblasti a stanovila podpůrný systém žáků 
ohrožených školním neúspěchem v rámci jednotlivých tříd. 

Po identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem byla věnována pozornost těmto 
oblastem: 

- dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost, 
- nízká motivace ke vzdělávání, 
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- nedůslednost ve školní přípravě, 
- kázeňské přestupky, 
- nedůsledné rodičovské vedení, 
- socio-kulturně znevýhodněné prostředí. 

 
Problematice se pedagogové věnovali na poradách či online poradách, probíhala vzájemná 
komunikace mezi vyučujícími. Individuálně bylo řešeno s rodiči, často dálkovou formou. 
 
 
 
16. 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 zřídil 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. Sportovní kroužek. 
Kvůli omezením a opatřením vlády ČR byly kroužky anglického jazyka přesunuty do online 
prostředí MS TEAMS, keramika probíhala v oddělených skupinách pro nižší věkové skupiny 
1. – 3. ročníku, které se mohly ve škole vzdělávat častěji než žáci 4. a 5. r.  
Z důvodu zákazu zpěvu, cvičení, nutnosti dodržování homogenity a povinnosti mít při 
vzdělávání ochranu nosu a úst neprobíhaly kroužky flétny, Sportík, Včelaříci a Věda nás baví. 
 
 

 17.  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.  
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). 
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18. Prevence rizik a školní úrazy 
 
18.1 Počet úrazů  
 
Počet záznamů v knize úrazů 8 
Počet odeslaných záznamů o úrazech 2 

 
 
18.2 Vyhodnocení úrazů 
 
Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 
tělocvična/hřiště 

0/3 

V ostatních vyučovacích předmětech 0 
Přestávky ve škole, přesuny na hodiny 3 
Školní družina 2 
Vycházky, exkurze, škola v přírodě 0 
Kroužky 0 

 
 
18.3 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 

 
 
19. Spolupráce školy  

19. 1 Prezentace školy 

V letošním školním roce jsme neměli možnost se veřejně prezentovat z důvodu 
pandemie onemocnění COVID-19 a kvůli vládním nařízením a omezením.  

Škola má zřízeny internetové stránky. Na jejich tvorbě se podílí všichni vyučující na základě 
rozdělení úkolů ředitelkou školy. Nově jsou upraveny a splňují pravidla přístupnosti. 

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

 

19. 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 
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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 –  letos neproběhly 

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

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

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

 
 
20. Vyřizování stížností, oznámení podnětů  
 

Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, byla řešena písemná stížnost 
zákonného zástupce 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. 
 
 
21. Granty, účast v projektech 
 
21. 1 Šablony  
(projekt pod MŠMT, spolufinancovaný Evropskou unií Šablony Viničné Šumice III (reg. 
č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017890) 
 

Na podzim 2020 se podařilo rozběhnout celoškolní projekt Šablony III, navázali jsme 
na předchozí Šablony I. a II. a můžeme tak pokračovat v dobře zaběhnutém systému podpory 
dětí v mateřské a základní škole prostřednictvím šablon: školní speciální pedagog, projektové 
dny ve škole i mimo školu a další vzdělávání pedagogů. Z důvodu mimořádných opatření 
jsme mohli realizovat pouze šablonu školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ. 
Tato pozice je financována z projektu Šablony III. a umožňuje mít ve škole speciální 
pedagožku, která umí dětem a rodičům ve spolupráci s ostatními učiteli pomoct, poradit a 
ukázat cestu nastaveným systémem podpůrných opatření. Propracovaný systém diagnostiky, 
který jsme vybudovali v naší škole, je ojedinělý a pomáhá jak dětem s různými obtížemi tak 
žákům nadaným. 
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21. 2 Projekt Příroda na dosah (dotace z JMK na EVVO) 
 

Uspěli jsme se žádostí o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje v oblasti 
environmentálního vzdělávání a výchovy s projektem „Příroda na dosah“. Téma přírody je 
nám blízké, zabýváme se lesem jako ekosystémem, zaměřujeme se na otázku ochrany přírody, 
věnujeme se problematice vody v krajině a hospodaření vodou. Dotaci jsme využili na nákup 
nových učebních a studijních pomůcek a část finanční podpory do konce roku využijeme také 
na výukové programy v osvědčených zařízeních pro EVVO a autobusovou dopravu do těchto 
míst. 

 
 
 
22. 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 školní hřiště. V přízemí školy 
je školní kuchyně a prostory mateřské školy. Základní škola je 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 
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 
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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.  

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

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

I nadále pokračují opravy objektu školy, v tomto roce proběhla úprava oplocení školy 
a výměna zahradního domku na venkovní hračky dětí z MŠ. 
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23. Základní údaje o hospodaření školy 
 
23.1 Výsledky inventarizace majetku  
 

Účetní stav majetku pořízeného PO ke dni 31. 12. 
2020     
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)     267943 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)     11545670,83 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM uč. 
pom.)   792881,51 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek 
(DDNM)     28211 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM uč. 
pom.)   20475 

Celkem     

 
2664181,34 

 
 
 
 
 

Majetek předaný zřizovatelem k 31. 12. 
2020       

    
Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)     95660,00 
Dlouhodobý drobný hmotný majetek (DDHM)   351800,00 
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM)   0 
Celkem     447460,00 

 
 
 
23.2 Hospodaření školy 
 
Hlavní činnost: 
Výnosy celkem (do 31. 12. 2020)                     14  163 897,82 
 - neinvestiční příspěvky a dotace                      12 735 611,17 
- neinvestiční příspěvky od obce                   850 000,00 
- ostatní výnosy z činnosti /příspěvky na                540 243,12 
materiál, dopravu dětí, stravné 
- čerpání fondů                     38 043,53  
 
 
 
 
 
Náklady celkem (do 31. 12. 2020            14 137 675,57 
- spotřeba materiálu (i potraviny)        789 353,35 
- spotřeba energií           219 469,99  
- opravy a udržování                                                       109 511,64      
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- mzdové náklady     12 225 846,88 
- odpisy dlouhodobého majetku              24 539,00 
- Drobný DHM                    440 095,15 
- ostatní /poplatky bance, telefony, nájem,                 328 859,56 
pojištění, daně, cestovné, reprezentace, služby za SW, právní apod./ 
 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti                          26 222,25 Kč            
 
 
 
 
Hospodářská činnost: 
Výnosy celkem (do 31. 12. 2020)      90 134,00 
- prodej služeb /kroužky – angličtina, flétna,../       85 834,00 
- výnosy z pronájmu               4 300,00      
  
Náklady celkem (do 31. 12. 2020)     76 697,00  
- spotřeba materiálu           8 767,00   
- spotřeba energií             4 760,00 
- ostatní služby                  48 100,00    
- mzdové náklady         11260,00 
- spotřeba drobného majetku                                         3 810,00 
 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti         13 437,00 Kč 
 
 
Výsledek hospodaření celkový                        39 659,25 Kč 
  
 
Finanční, majetkové a peněžní fondy celkem:   907 212,71 
- fond rezervní ze zlepšeného HV                                      896,66                          
-fond rezervní z ostatních titulů (nevyčerpané        
  dotace převedené do následujícího roku)                 637 884,42               
- fond kulturních a sociálních potřeb                             150 876,63 
- fond reprodukce majetku                     34 483,00 
- fond odměn                     83 072,00 
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24. 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 140 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. 
        

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 
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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, zřizovatel i škola spolupracují, 
společně plánují opravy. 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 vstřícná 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.  
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