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1 Základní údaje o škole 

 
Název školy:   Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice 

 

Sídlo:     1. máje 234, 798 26 Nezamyslice 

Zřizovatel:   Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, 79826 Nezamyslice 

Právní forma:    příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 1995 

IČO:     47922214 

IZO:    600120619 

 

Jméno ředitele:  Mgr. Petr Jordán 

Zástupce ředitele pro I. st:  Mgr. Daria Ječmínková 

Zástupce ředitele pro II. st:  Mgr. Jarmila Krupičková 

 

Kontakt - telefon:  582 388 120 

e-mail:    posta@zsnezamyslice.cz 

web:    www.zsnezamyslice.cz 

datová schránka (ID):  6xqkwyy 

 

Datum zahájení činnosti:  1. 9. 1931 

Datum vzniku právní subjektivity: 1. 1. 1995 

Datum zápisu školy do rejstříku:  1. 1. 2005 

 

 

Celková kapacita školy a jejich součástí: 

• Mateřská škola 65 dětí 

• Základní škola 450 žáků (od 1.9.2017) 

• Školní družina 224 žáků (od 1.9.2015) 

• Školní jídelna  500 jídel (ZŠ 400 + MŠ 100 - od 1.9.2015) 

 
 
„a“ – Údaj vztahující se k 30.6.předchozího školního roku      „b“ – Údaj vztahující se k 30.6.2020 

 Počet tříd 

 

Celkový počet 

žáků 

Počet žáků 

 na jednu třídu 

 

Počet žáků  

na učitele 

Počet všech 

pracovníků 

celkem 

(úvazky) 

Počet ped. 

pracovníků 

(úvazky - vč. 

asist. ped.) 

Šk. 

Rok 

a b a b a b a b a b a b 

20/21 18 18 335 343 18,61 19,05 14,42 13,80 47,53 49,46 35,60 38,42 

 

Studijní program, podle kterého škola vyučuje (více v oddíle 5):  

 

• ŠVP Naše škola  - č.j. ZS–NEZ-394/2009 - aktualizace 1.9.2009 

• dodatek k ŠVP ZV – č.1 – č.j. ZS-NEZ-382/2015 – 19.9.2013 

• dodatek k ŠVP ZV – č.2 – č.j. ZS-NEZ-367/2016 – 31.8.2016 

• dodatek k ŠVP ZV – č.3 – č.j. ZS-NEZ-373/2017 – 31.8.2017 

• dodatek k ŠVP ZV – č.4 – č.j. ZS-NEZ-346/2019 – 31.8.2019 
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2 Charakteristika školy 

2.1 Stručná charakteristika a zaměření školy 

Masarykova základní škola Nezamyslice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 

Reálná kapacita školy je 450 žáků (Od 1.9.2017 navýšena na 450 žáků). Školu navštěvují děti z 

těchto spádových obcí: Doloplazy, Dřevnovice, Víceměřice, Koválovice - Osíčany, Tištín, 

Mořice. V současnosti k nám dojíždějí také žáci z dalších obcí např. Dobromilice, Hradčany-

Kobeřice, Brodek u PV, Vřesovice. 

Naším hlavním cílem je proměnit školu v prostředí, kde se žákům s velmi 

různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale 

kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.  

MOTTO: „Kdo se dobře cítí, ten dosahuje lepších výsledků“ 

Základní škola poskytuje vzdělání, které směřuje k naplnění kompetencí stanovených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory 

znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům 

efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích. 

Za nejpodstatnější zaměření školy považujeme: 

• jazykovou vybavenost žáků,  

• osvojení základů matematiky, její aplikaci v praxi, 

• rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti přírodních věd a podpora environmentální 

výchovy, 

• osvojení práce s informačními technologiemi, 

• pohybovou a sportovní výchovu, 

• integraci žáků se speciálními potřebami, 

• naplnění volného času dětí širokou nabídkou nepovinných předmětů a zájmových 

kroužků. 

 

 

 

 

 

 

 
Foto: Výtvarné práce žáků 1. stupně 
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Jazykovou vybaveností nemyslíme jen studium cizích jazyků, ale také dokonalé 

zvládnutí jazyka mateřského. Od 1. třídy je realizován nepovinný předmět výuky anglického 

jazyka a od 3. třídy je výuka anglického jazyka již povinná. Od 7. ročníku je od šk. roku 2013-

2014 povinná výuka i druhého cizího jazyka – na naší škole se učí žáci německému jazyku či 

jazyku ruskému. Ve všech ročnících již začíná naše škola zkoušet rozvíjet anglický jazyk v rámci 

běžných předmětů metodou CLIL - tedy integrované používání cizího jazyka s výukou daného 

nejazykového předmětu (v matematice, hudební výchově pod. – v rámci aktivit projektu EU). A 

také již přímou interakcí s rodilým mluvčím, který do školy dochází či se připojuje do 

distančního vzdělávání i na dálku. 

Matematika jako jeden ze základů praktického života, logiky a metodologie patří mezi 

stěžejní předměty ve škole. Posílení zájmu žáků o tento předmět patří k našim prioritám. 

Schopnost porozumět přírodě a umět žít v souladu s ní je hlavní náplní environmentální 

výchovy, kterou uskutečňujeme napříč všemi předměty jak školními aktivitami (sběr papíru, 

separace odpadu, přednášky, projektové dny, výuka v přírodní učebně), tak i mimoškolními 

aktivitami (exkurze, výlety). Znalosti z oblasti přírodních věd by měl žák využívat v 

každodenních činnostech, v osobním životě, v zaměstnání a v komunitě tomu, aby dosáhl svých 

cílů, rozvinul svoje znalosti a potenciál. 

V rámci školního vzdělávacího programu jsme zařadili tzv. průřezová témata – 

multikulturní výchovu, osobnostní a sociální výchovu, výchovu demokratického občana, 

výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, environmentální výchovu a 

mediální výchovu. 

Bez informačních technologií již dnešní život není možný. Proto již od prvního ročníku 

učíme děti základ jejich obsluhy a využívání. S technikou pracují i v rámci ostatních předmětů – 

zejména díky mobilní učebně tabletů. 

Foto: Vybavení multimediální jazykové a počítačové učebny na budově B 
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Ke sportu vedeme žáky nejen v tělesné výchově, ale i při dalších akcích pořádaných naší 

školou, např. školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky, sportovní dny a další. 

 

Foto: Závod na 60 m na celorepublikovém finále OVOV 

 

Velká péče je věnována žákům se speciálními potřebami. Naše škola jim to plně 

umožňuje svým individuálním výukovým plánem. S těmito žáky pracují asistentky pedagoga a 

dyslektické asistentky. Navíc ve škole působí ŠPP – školní poradenské pracoviště se speciálním 

pedagogem, výchovným poradcem, školním psychologem a metodikem prevence. Mezi priority 

školy patří také vyhledávání talentovaných a mimořádně nadaných žáků. S těmito žáky dále 

pracují učitelé nad rámec běžné výuky. Zejména je poskytována podpora pro účast 

v nejrůznějších soutěžích. 

Volnočasové aktivity jsou naplňovány nejen v zájmových útvarech a kroužcích, ale též 

se realizují prostřednictvím činností a akcí školní družiny, jako jsou například: práce s 

keramikou, výtvarné činnosti, sportovní činnosti, práce s PC a internetem, spolupráce s místními 

hasiči atd. Školní družina pořádá tzv. „Motivační dny“, kdy se žáci zábavnou formou zapojují 

nejen do činnosti školy, ale také do života v obci.  
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2.2 Materiální, prostorové a technické vybavení 

 

Budovu školy je možné rozdělit na čtyři propojené části v ulici 1. máje 234: 

 

• část A – stará budova -  

zejména pro 1. stupeň, 

(slavnostně otevřena  

1. 9. 1931) 

 

• část B -  přístavba - zejména 

pro 2. stupeň, 

(po kompletní rekonstrukci 

slavnostně otevřeno 28.8.2019) 

  

• část C - pro 1. stupeň,  

slavnostně otevřena 1.9.2017 

 

• část D – spojovací krček.  

 

 

Ve škole je vybudován výtah a schodolez pro handicapované žáky. 

Současná prostorová kapacita školy je podstatně lepší. K dispozici je již 25 učeben 

(budova A – 6 učeben, budova B – 12 učeben, budova C – 7 učeben). Škola disponuje 

odbornými učebnami fyziky, přírodopisu, chemie, zeměpisu, pracovních činností/výtvarné 

výchovy, školních dílen, školní cvičné kuchyňky, dvěma učebnami ICT a učebnami jazyků. 

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí. Výraznou změnou již dříve prošly šatny, kde 

se nachází kvalitní dřevěné šatní skříňky. Žáci již mají důstojné, hygienické (dobře odvětrávané a 

čisté) a zabezpečené prostory pro své oblečení a obuv v nové budově C. 

Ve volném čase žákům slouží školní knihovna, školní kuchyňka a keramická dílna s pecí. 

Okolí školy (škola „v zahradě“, lesopark, fotbalové a dětské hřiště) poskytuje velmi dobré 

možnosti také pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu, která je také realizována 

zejména v nové sportovní hale. Pro venkovní aktivity bylo v minulosti vybudováno venkovní 

víceúčelové hřiště u fotbalového hřiště díky dotacím firmy ČEZ - tzv. Oranžové hřiště se 

spoluúčastí městyse Nezamyslice. Bohužel se již několik let nedaří realizovat vybudování 

venkovního atletického oválu pro další rozvoj sportovních disciplín. Návrh je každoročně 

projednáván se zřizovatelem. Vybudování nebrání finance, nýbrž problémy s majiteli pozemků. 

Snad se to podaří v dalších letech.  
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Čipový systém pro vstup do školy již od roku 2014 zajišťuje vyšší bezpečnost pro žáky i 

pro zabezpečení majetku školy. Bylo provedeno rozšíření zabezpečovací jednotky EZS na další 

budovy školy. Systém byl rozšířen i kamerový systém pro zabezpečení vchodů do budovy. Tím 

se zvýšila bezpečnost osob, zejména žáků, ale i majetku školy. Další funkce systémů jsou 

implementovány postupně. 

 Dřívějším vybudováním nové školní stravovny se zlepšila i její kapacita, jídelna 

vyhovuje všem požadovaným hygienickým normám. I přesto zájem o kvalitní stravování 

vyžaduje přesný rozpis stravování žáků tak, aby byl provoz plynulejší a čekání žáků se 

omezovalo na nejnutnější minimum.  

 Zateplení pláště budov a výměna oken přináší tepelnou pohodu ve škole a úspory na 

vytápění. Provoz modernizované kotelny také zajišťuje větší komfort pro regulaci teploty a vyšší 

úspory energie.  Úsporu energií vhodně doplňuje solární systém na ohřev teplé užitkové vody 

instalovaný v předchozích letech na střeše budovy A. V budově C byly již instalovány 

rekuperační jednotky a v budovách B i C řídící topný systém na regulaci topení. 

Je v provozu speciální elektrický přístroj na regulaci vstupního napětí, který by měl 

optimalizovat výkyvy při odběru a zároveň přinášet úspory elektrické energie v celé budově 

školy. Provoz zařízení zajišťuje přímo zřizovatel v rámci komplexní smlouvy na více odběrných 

místech v městysi.  

Jak se škola zapojuje do projektů je podrobně uvedeno v části 10. 

Ve spolupráci s městysem Nezamyslice je připraven projekt na úpravu venkovního 

prostranství před školou. Kromě estetického hlediska a užitých materiálů byla jedna z podmínek 

návrhu i bezpečnost dětí a vytvoření relaxačních ploch. Z důvodu pozastavení dotačních titulů 

bude projekt řešen pravděpodobně až v následujícím období. 
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3 Popis personálního zabezpečení školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy (pedagogové i nepedagogové) 

 

Počet pracovníků celkem:   52 + 3 externí 

Počet pedagogických pracovníků:  40 + 3 externí 

Počet nepedagogických zaměstnanců: 12 
 

Jmenovitý seznam zaměstnanců 

 

Pedagogové ZŠ 

Příjmení a jméno funkce Pozn. 

Balážiová Jarmila, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
koordinátorka ICT 

 

Benešová  Marie, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
výchovná poradkyně pro volbu povolání 

 

Bosáková Kateřina, Mgr. učitelka ZŠ  

Čáp Ondřej, Mgr. 
učitel ZŠ, 
koordinátor ICT 

 

Dragonová Iveta, Mgr. učitelka ZŠ  

Franzová Aneta, Mgr. učitelka ZŠ  

Horáková Marcela, Mgr. učitelka ZŠ  

Indráková Tereza, Mgr. učitelka ZŠ  

Jakoubek Vladimír  učitel ZŠ  

Ječmínková Daria, Mgr. zástupkyně ředitele pro I. st., koordinátorka ŠVP  

Jordán Petr, Mgr. ředitel školy  

Krupičkova Jarmila, Mgr. zástupkyně ředitele pro II. st., koordinátorka ŠVP  

Kubíková Hana, Mgr. učitelka ZŠ  

Kurejová Jaroslava, Ing. učitelka ZŠ, metodik prevence rizikového chování  

Lovichová Anna, Mgr. učitelka ZŠ  

Muchová Hana, Mgr. učitelka ZŠ  

Oralová Miloslava, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
vedoucí metod. 1. st. 

 

Sedláková Pavlína, Mgr. učitelka ZŠ  

Slouka Petr, Mgr. učitel ZŠ  

Svobodová Dana, Mgr. 
učitelka ZŠ, 
koordinátorka EVVO 

 

Šinálová Lucie, Bc. učitelka ZŠ  

Vlčová Eva, Mgr. učitelka ZŠ  

Vystavělová Eva, Mgr. učitelka ZŠ  

Vránová Zuzana, Mgr. učitelka ZŠ  

Weiss Jiří, Mgr. učitel ZŠ  

Burová Marcela, Mgr. 
speciální pedagog,  
asistentka pedagoga 

 

Čapka Pavel, PhDr. školní psycholog externí pracovník 
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Dočkalová Carmen 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Dostálíková Kateřina 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Fialová Jana 
vedoucí vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Friedbergová Iva, DiS 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Jiráková Monika 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Kocourková Jana asistentka pedagoga  

Kroupová Jana asistentka pedagoga  

Kvintová Zuzana 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Kyseláková Renata 
vychovatelka ŠD, 
asistentka pedagoga 

 

Přibylíková Julie asistentka pedagoga  

Sovadinová Alice, DiS. 
školní asistentka, 
asistentka pedagoga 

 

Stojanová Dobromila, Bc. asistentka pedagoga  

Vlčková Anna asistentka pedagoga  

Čecháčková Emilie, Mgr. učitelka ZŠ mateřská dovolená 

Glac Marek výuka náboženství externí pracovník 

Košárková Alice, Mgr. výuka náboženství externí pracovník 

 

 

 

Technicko-hospodářský úsek ZŠ 

Příjmení a jméno funkce Pozn. 

Pavlíková Dagmar hospodářka  

Burgetová Jana, Bc. administrativní pracovnice   

Pukl Stanislav školník   

Brázdová Marie uklízečka   

Frainšicová Simona uklízečka  

Pinová Magdalena uklízečka   

Říhošková Renata uklízečka   

Šteflovičová Irena vedoucí jídelny ZŠ  

Dostálíková Petra kuchařka   

Koutská Kateřina kuchařka   

Moudrá Michaela kuchařka   

Zlámalová Jarmila kuchařka  
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3.2 Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy: 

 

 

Příjmení a jméno Termín Název kurzu, školení 

Jordán Petr, Mgr. 6. 10. 2020 Online konference - Klima školy (SYPO) 

  7. 10. 2020 Skupinová konzultace: Řešení problémů v krizových situacích (SYPO) 

  1. 10. 2020 Skupinová konzultace: Jak se z toho ve škole nezbláznit (SYPO) 

  13. 1 . 2021 Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu 

  10. 11. 2020 Legislativní novinky školního roku 2020/2021 

  
8. 10. 2020 

Začínající učitel III - První zkušenosti s adaptací začínajících učitelů ve 
školách 

  23. 3. 2021 Webinář - Zápis k povinné škoIní docházce v kontextu správního řízení 

  3. 2. 2021 O obsahu Vividbooks s autorem učebnic  Františkem Cábem 

  26.3.2021 Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení 

  
27. 5. 2021 

Úvodní metodické setkání ředitelů ZŠ a SŠ s pracovníkem Krajského centra 
prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) 

Ječmínková Daria, Mgr. 10.11.2020 Hodnocení a sebehodnocení žáka v dnešní škole 

Krupičková Jarmila, Mgr. 
8. 3. 2021 RVP v nové informatice a digitální klíčová kompetence (SYPO) 

  9. 3. 2021 Filozofie změn v informatice v RVP ZV (SYPO) 

  16. 3. 2021 Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické informace (SYPO) 

  24. 3. 2021 Třídní učitel jako iniciátor změn ve škole (KVIC) 

  6. 4. 2021 Záznamy z žákovské četby (SYPO) 

  7. 4. 2021 Společenství praxe - ČJ a literatura (Digitální gramotnost) (NPI ČR) 

  
1.-2. 6., 15.-16. 6. Profesní průprava zástupců ředitele 

Balážiová Jarmila, Mgr. 1.12.2020 Seminář - Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga 

  9.12.2020 Seminář - Kooperativní a párové metody učení v matematice (NPI ČR) 

  11.1.2021 Webinář SYPO - Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech 

  28.1.2021 Webinář SYPO - Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím 

  26.4.2021 Webinář - „Kyberšikana – Nebuď oběť“ 

  13.5.2021 Webinář SYPO - Zlomky beze strachu na 2. stupni ZŠ 

Benešová Marie, Mgr. 18.3. 2021 Webinář: Společenství praxe vzdělávací oblasti Člověk a společnost 

  

27. 5. 2021 
Úvodní metodické setkání výchovných poradců ZŠ a SŠ s pracovníkem 
Krajského centra prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (KCPPO) 

Čáp Ondřej, Mgr. 6. 10. 2020 Seminář - AsC - Změny a pokročilé funkce v systému Edupage 

  20. 1. 2021 Seminář - Da Vinci - Aktivizační metody ve výuce dějepisu na ZŠ a SŠ 

  8. 3. 2021 Seminář - SYPO - Začínáme s 3D modelováním (záznam) 

  9. 4. 2021 Webinář - Únikové hry ve školství 

Kubíková Hana, Mgr. 
září 2019 - únor 2021 

Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, 
vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování 

  9.4.2021 Horniny a související geologické procesy 

  28.4.2021 Sebepoškozování - proč děti dobrovolně volí bolest. (Otevřeno Brno) 

  28.4.2021 Badatelsky orientované vyučování (SYPO) 

  12.5.2021 Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové (SYPO) 

  14.5.2021 Hranice (ne)možné biologie (SYPO) 

  18.5.2021 Hry na procvičení a zopakování učiva 

  26.5.2021 Návrat dětí ke sportu pohledem fyzioterapeuta (Brno) 

  
28.5.2021 

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově 
ceně (SYPO) 
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Lovichová Anna, Mgr. 
září 2019 - únor 2021 

Pedagogické studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, 
vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování 

  
8.4.,14.4.,22.4.,28.4. LETEC - Učební úlohy ve výuce chemie 

  12.5. SYPO - Biologie a přírodopis prakticky - nejen v době koronavirové 

  14. 5 SYPO - Hranice (ne)možného v biologii 

  20.5. Madio - Třídním v klidu - Supervize pro učitele - 2.st ZŠ 

  
27. 5 

SYPO - Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k 
Nobelově ceně 

Přidálková Anna, Mgr. 7.10.2020 Práce s chybou v procesu učení 1. díl 

Šinálová Lucie, Mgr. 
leden - únor 2021 English in early childhood - British Council 

  
30.3. 

Využití audiovizuálních materiálů s rodilým mluvčím 1. stupeň ZŠ - 
WattsEnglish 

  27.4. Minecraft: helping young learners build their language skills Cambridge UP 

  8.6. Engaging the youngest - putting a smile on children´s faces Oxford UP 

Vlčová Eva, Mgr. 3.3. Hodnocení při online výuce 

  
19.4. - 30.4. 2021 Seminář "Amos - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník" 

  12.5. 2021 Webinář - "Vykročte do 1. ročníku" 

Vránová Zuzana, Mgr. 10. 3. Webinář - aplikace Mooveez 

  27. 3. Webinář Learn and Explore 

Vystavělová Eva, Mgr. 
17.2. + 19.2. 2021 EDUPRAXE Práce s diferencovanou třídou v AJ 

  
25.2. + 1.3. 2021 EDUPRAXE Rozvoj čtenářské gramotnosti v ČJ 

  
říjen 2020 - březen 21 SYPO Uvádějící učitel 

  7. 4. 2021 Společenství praxe - ČJ a literatura (Digitální gramotnost) (NPI ČR) 

  
23. + 24.4.2021 CŽV UP OL Psychoanalytická psychosomatika  

  30.4 LINKA BEZPEČÍ Jak budovat dobrý kontakt s klientem 

  28.5. LINKA BEZPEČÍ Práce s klientem v akutní krizi 

Burová Marcela, Mgr. 26.1.2021 Předmět spec. ped. péče jako PO pro žáky se SVP 

  1. 3. 2021 Strategickým plánováním ke kvalitním školám 

Fialová Jana 19.-23.4. 2021 5-denní kurz : Nadchněte dětí pro tvoření I 

  
31.5 a 11.6 2021 Seminář: Učíme se venku pro vychovatele ŠD 

  
30.8. - 3.9. 2021 5- denní kurz: Nadchněte děti pro tvoření II 

Kyseláková Renata 19.-23.4.2021 5-denní kurz: Nadchněte děti pro tvoření I 

  
31.5. a 11.6. 2021 Seminář: Učíme se venku pro vychovatele ŠD 

  
30.8. - 3.9. 2021 5- denní kurz: Nadchněte děti pro tvoření II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 13 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2020-2021 

4 Údaje o Školské radě a Klubu přátel školy 
 

4.1  Školská rada 

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách 

zřizuje Školská rada. 

Kompetence školské rady 

Činnost školské rady dle § 168 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon): 

• vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému 

uskutečňování 

• schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 

• schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny 

• schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

• podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 

• projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a 

navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 

• projednává inspekční zprávy České školní inspekce 

• podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní 

správu ve školství a dalším orgánům státní správy 

 

 Zástupci  Městyse Nezamyslice: JUDr. Dana Račanská 

      Bc. Alena Večerková 

 

 Zástupci rodičů:   Bc. Jana Nosková 

      Ing. Daniel Přecechtěl (předseda) 

 

 Zástupci pedagogů:   Mgr. Marie Benešová  

      Bc. Ondřej Čáp  

  

 

Přehled zasedání školské rady za školní rok 2020-2021: 

• zasedání ŠR dne 15. 10. 2020 – schůze ŠR 

• zasedání ŠR dne 17. 6. 2021 – schůze ŠR a setkání s ředitelem ZŠ 
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4.2 Klub přátel školy 

 

Posláním klubu je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, 

popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáků školy 

osvětovou pedagogickou činností. Podporuje zájmovou činnost žáků finančně i odbornou 

pomocí, podporuje talentované žáky školy při jejich účasti v soutěžích a na odborných 

soustředěních. 

Jako každý řádně registrovaný spolek má své stanovy, účetnictví a další dokumenty. 

Členství i činnost jsou dobrovolné a řídí se Stanovami klubu přátel ZŠ Nezamyslice. Členem 

klubu se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami klubu, 

uhradí stanovený finanční příspěvek a je přijata výborem klubu. 

 

Předseda:  Mgr. Hana Muchová 

Místopředseda: Mgr. Miroslav Hrubý 

Jednatel:  Kateřina Koutská 

Revizor:  Ing. Zuzana Bartolšic 

 

 

Ve školním roce 2020-2021 pokračoval druhým rokem projekt: „Příměstské tábory ZŠ 

Nezamyslice“. Hlavním žadatelem projektu je právě sdružení rodičů. Podrobnosti o projektu 

jsou v části o projektech školy. 

 

 
Foto: Nové koloběžky pořízené díky dotaci na příměstské tábory 
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Příjmy a výdaje KPŠ ve školním roce 2020/2021:  

 

Příjmy:   

příspěvek KPŠ 72 500,00 Kč 

úrok 0,38 Kč 

sběr 6 135,00 Kč 

celkem příjmy: 78 635,38 Kč 

    

Výdaje:   

doprava na dopravní hřiště 476,00 Kč 

potisk triček (9.A, 9.B) 3 750,00 Kč 

knižní odměny 834,00 Kč 

zápis do 1. třídy 1 178,00 Kč 

nákup knih do knihovny 967,00 Kč 

poplatky za vedení účtu 2 032,00 Kč 

odměny za soutěže 8 458,00 Kč 

mikuláš 1 000,00 Kč 

příspěvek AŠSK 400,00 Kč 

šerpy pro 9.A, 9.B 3 814,00 Kč 

příspěvek na nákup sedacích vaků 90,00 Kč 

příspěvek na nákup kahanů 2 151,00 Kč 

celkem výdaje: 25 150,00 Kč 

rozdíl: 53 485,38 Kč 

 

 

 
 

 

Na bankovním účtu zůstává k 31.8.2021 ...................................... 147.500,97Kč 

Na pokladně zůstává k 31.8.2021 ............................................................ 0,00 Kč 

 

Celkem zůstatek k 31.8.2021 ......................................................... 147.500,97Kč 
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5 Hodnocení průběhu a výsledků výchovy a vzdělávání 
 

Škola průběžně zjišťuje a hodnotí výsledky vzdělávání žáků s využitím vlastních i 

externích hodnoticích nástrojů. Metodické sdružení vyučujících 1. stupně a předmětové komise 

na 2. stupni pravidelně vyhodnocují realizované akce i výsledky vzdělávání žáků. Celkové 

výsledky vzdělávání jsou čtvrtletně vyhodnocovány na úrovni jednotlivců a tříd v rámci jednání 

metodických orgánů a pedagogické rady. Zpravidla jsou přijímána opatření k eliminaci 

problémů, větší pozornost je třeba věnovat vyhodnocení účinnosti přijímaných opatření. Škola 

věnuje péči žákům se SVP, žákům s rizikem školního neúspěchu i žákům nadaným. Klade důraz 

na prevenci rizikových jevů. Větší pozornost je potřeba zacílit na evaluaci účinnosti opatření 

přijímaných na podporu méně úspěšných žáků. Také je třeba podněcovat nadání náročnějšími 

úkoly nadané žáky již během vyučování. Je nutné přijmout další opatření k minimalizaci 

negativního působení problémových žáků na kvalitu poskytovaného vzdělávání a klima třídy.  

Při hodnocení a klasifikaci žáků postupuje ZŠ podle pravidel pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků. Zákonní zástupci jsou o prospěchu a chování žáků informováni prostřednictvím 

zápisů v žákovských knížkách, a to písemnou nebo elektronickou formou. Osobní jednání 

vyučujících a zákonných zástupců probíhají pravidelně v rámci třídních schůzek a konzultací,  

v případě potřeby mohou zákonní zástupci školu navštívit po předchozí domluvě i v jiném 

termínu. Výrazným zjednodušením je možnost komunikace a přístup zákonných zástupců  

k důležitým informacím prostřednictvím informačního systému Edupage. Jeho využití je stěžejní 

pro kontrolu a předávání informací. Integruje v sobě veškerou agendu až po externí webové 

stránky školy. Každoročně se zvyšuje počet využívaných modulů systému. Jeho postupné 

zavádění a dobré ovládání zejména pedagogy se stalo stěžejní při distanční výuce. Elektronický 

systém EDUPAGE zásadním způsobem napomohl ke zdárnému naplňování distanční 

výuky během pandemie v daném školním roce! , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 17 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2020-2021 

a) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. (dodatky viz kapitola. 1) 

 

Školní vzdělávací program   

Název Číslo jednací V ročníku 

ŠVP Naše škola ZS–Nez-394/2009 1.- 5.,    6. - 9. 

 

b) Údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí 

- viz Problematika výchovného poradenství – kapitola 7 

 

c) Výkon státní správy 
 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 139/1995 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3, odst. 2), písm. a) až l)., 

event. počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 11 0 

Rozhodnutí o přestupu žáka z jiné školy 17 0 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 33 0 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 0 

 

d) Přehled výsledků žáků dle tříd 

 

Viz tabulky na následujících stranách 

Pozn.: 2 žáci na 1. st. hodnoceni slovně - hodnocení převedeno na známky, další 2 žáci 

plní povinnou školní docházku v zahraničí dle par. 38 školského zákona (nezapočteni do 

statistiky). Někteří žáci neměli v den ukončení pololetí uzavřenou klasifikaci – posunuto 

klasifikační období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Učebny v budově B 
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6 Školní poradenské pracoviště 

 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Marie Benešová – výchovný poradce  

Členové školního poradenského pracoviště: 

Ing. Jaroslava Kurejová – školní metodik prevence 

PhDr. Pavel Čapka – školní psycholog 

            Mgr. Marcela Burová – školní speciální pedagog 

     

      Školní poradenské pracoviště zahájilo na Masarykově ZŠ a MŠ v Nezamyslicích 

činnost 4. 9. 2017. Hlavní cíl naší práce – poskytování kvalitní poradenské služby učitelům, 

žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

 
➢ Viz kap. 6.1 - zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

➢ Viz kap. 6.2 - péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

➢ Viz kap. 6.3 - problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

➢ Viz kap. 6.4 - kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

➢ Viz kap. 6.5 - prevence rizikového a závadového chování  

➢ Viz kap. 6.6 - další aktivity školního psychologa a školního speciálního pedagoga 

 

6.1 Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

• Péče o žáky se SVP se realizovala ve formě:  

o Individuálního přístupu (přímo ve vyučovacích hodinách jak 

prezenčních, tak i při on-line výuce) 

o Pedagogické intervence (při prezenční výuce přímo ve škole nejčastěji 

s vyučujícími českého jazyka a matematiky; v době distanční výuky se tato 

forma podpory realizovala formou on-line vysílání s konkrétním žákem) 

o Předmětu speciálně-pedagogické péče (u žáků, jimiž bylo toto 

doporučeno jejich PPP) – se speciální pedagožkou. Při distanční výuce ve 

formě on-line. 

 

Zodpovídají: Marie Benešová, Marcela Burová, Pavel Čapka 

 

 

Statistika: 

➢  V uplynulém školním roce jsme měli evidováno celkem 41 žáků s SVP (s podpůrným 

opatřením 2. – 4. stupně). Tito žáci jsou vzděláváni dle IVP (individuální vzdělávací 

plán) – 34 žáků či PLPP (plán pedagogické podpory) – 15 žáků s podpůrným opatřením 

1. stupně, z nich 5 má PLPP. Plány vypracovali jejich třídní učitelé. 

➢ Ve škole působilo rovněž 13 asistentek pedagoga. 

➢ Spolupracujeme s těmito poradenskými pracovišti: PPP a SPC Prostějov, SPC 

Olomouc, KPPP Kroměříž, PPP Vyškov. 
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6.2 Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

 

• Ve školním roce 2020/2021 u nás ve škole nebyl žádný mimořádně nadaný žák. 

• O nadané žáky je postaráno přímo ve vyučování – formou úkolů navíc a 

rozšiřujících cvičení. Žáci mají možnost navštěvovat také různé zájmové útvary 

(školní časopis – Písařík, sportovní kroužky, rukodělné kroužky…) 

• Žákům ohroženým neprospěchem byla poskytována podpora ve formě 

individuálního i skupinového doučování. V době distanční výuky se u některých 

žáků projevilo slabá motivace k přípravě na vyučování v podobě neplnění úkolů, 

nebo nepřítomnosti na on-line hodinách, příp. nepozornost při on-line výuce. Tito 

žáci byli podchyceni a byly pro ně vytvořeny doučovací skupiny přímo ve škole 

v rozsahu minimálně jednoho vyučovacího dopoledne. Někteří žáci docházeli i 

individuálně (zejména žáci sociálně znevýhodnění).  

• Žáci s IVP také docházeli do školy na „doučování“, aby se předešlo prohlubování 

jejich potíží v oblasti specifických poruch učení. 

Zodpovídají: Marcela Burová, Marie Benešová    

Statistika: 

➢ Viz bod 6.1. 

 

 

 

 

6.3 Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

 

• Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence 

neomluvených hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů 

z jednání třídních učitelů s rodiči a z jednání výchovných komisí 

• Zajištění vhodného klimatu školy – jako faktoru ovlivňujícího záškoláctví. 

Důslednost, humánní přístup, kompetentní komunikace s rodiči 

•  Zajištění individuální poradenské péče - pro rodiče žáků s neomluvenou a 

zvýšenou absencí 

• Spolupráce se sociálním odborem – při MěÚ Prostějov a kurátorem pro mládež, 

případně s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence a dodržování 

postupů dle zákona č.359/1999Sb. 

• Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci 

zameškali více než 100 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními 

učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a 

návrhy opatření  

• Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů 

– možnost zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + 

individuální přezkoušení 

• Sledování žáků s vysokou absencí v době povinné distanční výuky – projednání 

případů, kdy se žáci neúčastnili povinné distanční výuky zprostředkované online 

výukou – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, hledání příčin 

vysoké absence na online hodinách a návrh opatření. 
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• Povinné konzultace ve škole v době povinné distanční výuky pro žáky bez přístupu 

k internetu - jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka, domluva 

termínů, kdy žáci budou navštěvovat školu, aby nedošlo k jejich vyřazení ze 

vzdělávacího procesu poskytovaného školou v období povinné distanční výuky. 

 

Zodpovídají: Jaroslava Kurejová a Pavel Čapka    

Statistika: 

➢ Viz kap. 5 

6.4 Kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

 

• Prezentace SŠ u nás ve škole – díky covidové situaci jsme „stihli“ přivítat pouze 

jednu střední školu, a to SŠ automobilní z Prostějova 

• Schůzka výchovné poradkyně s rodiči vycházejících žáků – proběhly ještě před 

uzavřením škol v řádném termínu. 

• Burza práce a vzdělávání a přehlídka středních škol Scholaris byla pořadateli 

zrušena. Tudíž se zrealizovala s žáky přehlídku SŠ v on-line podobě – 

www.burzaskol.online.cz 

• Beseda deváťáků s pracovníkem IPS při Úřadu práce Prostějov sice nemohla 

proběhnout prezenčně, ale zorganizovala ji výchovná poradkyně v on-line podobě. 

Žáci měli možnost kromě přednášky klást i otázky a zkusit si krátký profesně 

orientační test. 

• Dny otevřených dveří na středních školách sice neproběhly prezenčně, ale žáci 

většinou mohli navštívit vybrané školy virtuálně. Po návratu k prezenční výuce 

některé střední školy po domluvě poskytovaly zájemcům o studium i individuální 

prohlídku. 

• Propagační materiály, letáky a další informace o SŠ – byly poskytovány (pokud to 

šlo) tak osobně. Pokud ne, všechny materiály a informace posílala výchovná 

poradkyně žákům i jejich zákonným zástupcům přes Edupage, příp. e-mail. 

• Přihlášky na SŠ – s žáky i rodiči komunikovala výchovná poradkyně on-line, 

telefonicky, prostřednictvím Edupage či e-mailu. Poté došlo k vyplnění, tisku a  

potvrzení panu řediteli. Žáci či jejich rodiče si pro potvrzené přihlášky a zápisové 

lístky přišli osobně po předchozí domluvě. 

• Přijímací zkoušky se konaly v odloženém termínu, naštěstí formou prezenční. 

Téměř všichni žáci byli přijati již v 1. kole přijímacího řízení (viz přehled přijatých 

žáků 9. ročníku na maturitní obory a učební obory) 
 

Statistika: 

➢ Žáci 9. ročníku měli jen omezenou možnost navštívit i přehlídky středních škol okresů 

Prostějov, Vyškov, Olomouc a Brno. 

➢ Od října též probíhaly na naší škole pro žáky 9. ročníku prezentace různých středních 

škol. 

➢ Ve dnech 1. – 15 dubna 2020 se konal zápis do prvního ročníku – distanční formou. 

Přihlášku podalo celkem 46 dětí. Z toho 11 dětí bylo vyšetřeno v PPP kvůli odkladu 

školní docházky či předčasnému nastoupení PŠD. Odklad má 11 dětí. Zapsáno 33 

dětí. 

http://www.burzaskol.online.cz/
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➢ Další žáci opakovali 1. ročník nebo přestoupili z jiné školy či se rozhodli nastoupit na 

jinou školu. Takže v příštím školním roce bude 1. třídu navštěvovat celkem 28 žáků. 

➢ Ze ZŠ Tištín přejdou do naší školy celkem 6 žáků do 5. ročníku, a 1 žák do 4. ročníku. A 

další 1 žák do 6. ročníku z Vřesovic. 

➢ Žáci 5., 7. a 9. ročníku podávali přihlášky na střední školy (resp. víceletá gymnázia). Žáci 

mohli podat 2 přihlášky. 

➢ Z 5. ročníku: byli přijat 1 žák na osmileté gymnázium. 

➢ Ze 7. ročníku:  bylo přijato 5 žáků na na šestileté gymnázium. 

➢ Z  9. ročníku: všichni žáci byli přijati ke studiu: někteří v 1. kole PZ (PZ měli jen 1 kolo), 

někteří již dříve na umělecké školy s talentovou zkouškou (2) a někteří až na odvolání – 

celkem 25 žáků: 18 žáků na SŠ a gymnázia a 7 žáků na učební obor. 

Povinnou školní docházku letos ukončilo v nižším ročníku:  1 žák ze 7. ročníku 

 
 

6.5 Prevence rizikového a závadového chování  

 

• Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány 

v Minimálním preventivním programu školy. Minimální preventivní program s názvem 

„Jen společnou prací vyřešíme všechny problémy“ byl vytvořen školním metodikem 
prevence a na jeho realizaci se podílí všichni pedagogičtí pracovníci školy. Jeho cílem je 

předat informace o sociálně patologických jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují 

ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, 

toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se problematikou životního stylu, xenofobie a 

rasové nesnášenlivosti. 

• Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ 

Nezamyslice a byl realizován ve 4 oblastech: 

1) součást výuky v 1. - 9. ročníku ve třídnických hodinách s daným obsahem (v 

období distanční výuky probíhající online) 

  2) volnočasové aktivity:  a) dlouhodobého charakteru 

                                                b) jednorázové akce 

      c) celoroční projekty třídních učitelů 

 

3) spolupráce s rodiči  

4) Celoškolní hra probíhající celý školní rok pro zlepšení klimatu tříd a školy. 

Nazvaná „Kamarádství je to, na čem záleží“. 

 

Statistika: 

➢ podrobně popsána v rámci Minimálního preventivního programu školy 
 

 

 

 



 - 24 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2020-2021 

6.6 Další aktivity školního psychologa a školního speciálního pedagoga  

 
Projekt Školního metodika prevence (ŠMP) zaměřený na zvládání změny způsobené 

distanční výukou, izolací od školního kolektivu „Společně to zvládneme“.  

• Vytvoření koláží třídním učitelem z fotografií pořízené dětmi u činností, 

které jim pomáhali při zvládání stresu a samoty v období odloučení od 

třídního kolektivu v distanční výuce 

• Výstava těchto koláží v prostorách školy 

 

Podpora školního psychologa novým učitelům ve škole 

Práce se žáky s podpůrnými opatřeními 

Situace ve třídách 1. - 3. na 1. st. ZŠ 

 

Spolupráce s rodiči a žáky současných a budoucích 1. tříd 

 

Statistika: 

➢ uskutečnila se jen část plánovaných aktivit z důvodu uzavření provozu škol  
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7  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

(kompletní statistika v příloze výroční zprávy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 26 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2020-2021 

8 Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
 Dne 3. 6. 2021 byla provedena inspekce (resp. šetření), jejímž předmětem bylo : 

získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po 

návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle par. 174 odst. 2 písm. a) školského 

zákona. ON-LINE formou - řízeným pohovorem a prezentací výsledků práce a použitých 

metod s ředitelem školy a dotazníkovým šetřením pro vyučující. 

Výsledek: během distanční výuky škola výborně nastavila pravidla komunikace a 

využívala efektivně zejména školní elektronický systém EDUPAGE. V případě potřeby 

bylo použito dalších metod a nástrojů vč. konzultací s žáky a rodiči. 

 

 

 
Foto: Mobilní aplikace EDUPAGE 

 
Prověrky  BOZP  a  PO - 31. 8. 2021 
 

Prověrka PO: 
Výsledek: bez závažných připomínek.Výrazně lepší parametry požárních dveří a 

únikových cest po rekonstrukci budov. 

Prověrka BOZP: 
Výsledek: bez závažných připomínek. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny. 

 
 

Kontrola účetnictví – 25. 9. 2020 
 
Dne 25. 9. 2020 byla provedena kontrola auditorem Ing. Karlem Ondráškem z pověření 

Městyse Nezamyslice. 

Výsledek: bez závažných připomínek. Zjištěné drobné nedostatky odstraněny. 

 
Kontrola OSSZ 
 
Nebyla ve sledovaném období provedena. 
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9 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

 

Projekt – „Příměstské tábory ZŠ Nezamyslice“ (ve spolupráci s KPŠ ZŠ 
Nezamyslice, z.s.) 

(realizace: zahájení od 1. 6. 2020 do 30. 10. 2022) 

 

Naše škola uspořádala již druhým rokem během uplynulých letních prázdnin vlastní 

příměstské tábory. Stalo se tak díky výborné spolupráci se spolkem založeným rodiči - Klub 

přátel ZŠ Nezamyslice, z.s. a spolkem Místní akční skupina MAS Hanácký venkov, z. s.  

Projekt se zaměřuje na rozšíření péče o děti navštěvující 1. stupeň základní školy na 

Masarykově základní škole a mateřské škole Nezamyslice formou organizace příměstských 

táborů. Díky zavedení této aktivity se budou moci rodiče dětí plně věnovat pracovním 

povinnostem a budou je moci skloubit s rodinným životem. 

Trvání projektu bude 3 roky. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou ve výši: 

1.018.000,- Kč. Mimo jiné bude dětem za finance pořízeno další potřebné vybavení pro sport, 

vzdělání a relaxaci ve škole, které budou moci využívat i po ukončení projektu. Rodiče v každém 

turnusu platili část nákladů, a to zejména stravu a nutné výdaje na výlety či aktivity. Ostatní 

náklady byly hrazeny z projektu. 
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Např. se podařilo takto vylepšit vozový park – 4 koloběžky, pro relaxaci dětí 6 sedacích 

vaků, kahany a mikroskopy do laboratoře na pokusy, 2 nové koberce do školní družiny, balanční 

prvky a frisbee pro sportování, pomůcky pro keramiku, závodní dresy pro soutěže a herní prvky 

kolem altánu na školní zahradu. 

Druhý ročník táborů byl také částečně ovlivněn epidemiologickými opatřeními. Naštěstí 

se vše podařilo zvládnout a celkem se uskutečnilo 7 turnusů pro celkem 100 dětí (z toho některé 

byly i na třech táborech). Tematické zaměření bylo různé – od zábavné výuky angličtiny přes 

poznávání přírody a přírodních zákonů včetně provádění vědeckých pokusů až po výrobu 

keramiky, putování vesmírem a sportovně zaměřené florbalové tábory. Součástí každého tábora 

je mimo jiné i výlet a také animační program – děti tak byly např. v ZOO, vědecko-technickém 

centru, hvězdárně, ale také na vodě na raftech nebo nás navštívili se svým programem vojáci či 

hasiči a také umělec či vědec. 

Věříme, že náplň programu každého tábora byla zajímavá a děti se rozhodně nenudily. 

Poděkování patří opět i rodičům za vstřícnost a důvěru svěřit děti právě nám! 

Na tyto prázdniny budeme vzpomínat jako na „táborové“, plné zážitků se spoustou 

kamarádů. 
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Projekt „Vzdělávací dny ASŠK“  

(realizace: od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021) 
 

Naše škola se zapojila do projektu Asociace školních sportovních klubů ve spolupráci 

s MŠMT. Exkluzivně jako jedna z mála škol v republice jsme využili možnosti zapojit děti do 

zábavného vzdělávání během letních prázdnin. Téměř všechny náklady byly hrazeny z projektu. 

Díky tomu byl uspořádán 1 výlet spojený s pohybem a vzděláváním. Ze spokojených tváří 

dětí na fotografiích ve fotogalerii na webu je jasné, že se akce povedla a pedagogům patří dík za 

to, že i o prázdninách se dětem věnovali. 

 

Projekt „Sportuj ve škole (ASŠK)“  

(realizace: od 1. 9. 2020, každoročně) 

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen 

tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po 

skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či 

fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. 

Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných 

sportovních aktivit. Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. 

ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a 

nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či vychovatelky ŠD. Na naší škole 

jsou to pohybové hry navíc pro žáky 1. ročníku a pro 3. – 5 . ročník florbal.Projekt „Sportuj ve 

škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které 

probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého 

ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 

projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky 

sportem. Ve školním roce 2020-2021 se bohužel z důvodu protiepidemických omezení téměř 

necvičilo. 

Projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“  – podpůrná opatření  

(realizace: projekt každoročně realizován) 

 

Naše škola je zapojena do projektu na podporu zdravé výživy žáků. Podpořeni jsou žáci 

1. a 2. stupně, kteří dostávají 1 x za týden balíček ovoce a zeleniny a mléka díky dotaci 

z ESF a SZIF. V rámci projektu je podporován zdravý životní styl a vyvážená strava.  Oba 

projekty probíhají souběžně a byly od školního roku 2017/2018 rozšířeny na všechny žáky. 

V tomto školním roce byl bohužel i tento program omezen z důvodu omezení provozu školy 

v jarním období (šíření infekce nemoci COVID-19). V dalším školním roce dojde již  ke změně 

dodavatele na žádost školy – pro změnu kvality dodávaného sortimentu. Bohužel nasmlouvaná 

firma nebyla schopna dodržet všechny parametry k naší spokojenosti, proto bude v dalším období 

hledán jiný dodavatel. Nyní dodává firma BOVYS, s.r.o. v roce příštím pravděpodobně MK 

FRUIT Šumperk. 
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Projekt – „Společně pro rozvoj školství – MAP II ORP Prostějov“  

(realizace: zahájení od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2021) 

 

I v tomto školním roce projekt pokračoval i přesto, že byl také ovlivněn 

epidemiologickou situací. Hlavním cílem projektu MAP II (místní akční plán) je zlepšit kvalitu 

vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou spolupráce zřizovatelů, škol a 

ostatních aktérů ve vzdělávání. To znamená společné informování, vzdělávání a plánování 

partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a 

vyhodnocování přínosů spolupráce. Tento cíl bude realizován prostřednictvím Rozvoje a 

aktualizace MAP, evaluace a monitoringu MAP a Implementace MAP a plněním dílčích cílů 

MAP. Dílčími cíli jsou systémové zlepšení řízení ZŠ a MŠ, orientace na kvalitní inkluzivní 

vzdělávání, nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území (dostupnost 

kvalitního inkluzivního vzdělávání každého žáka v inkluzivní škole) a zkvalitnění spolupráce 

škol s rodiči, zřizovateli a veřejností (využití místních mimoškolních zdrojů a rozvoj vzdělávání 

dětí a žáků). Naplnění cíle projektu bude dosaženo kvalitním řízením procesu rozvoje a 

aktualizace MAP. Dále také důslednou informovaností cílových skupin o průběhu a realizaci 

projektu, využitím potenciálu především povinných pracovních skupin a spoluprací s projektem 

SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v území), IKAPem (Implementace Krajského 

akčního plánu) prostřednictvím pracovní skupiny Vzdělávání, Regionální stálé konference pro 

území Olomouckého kraje. Rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a 

příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a 

odborníků ze Science center.  

Konkrétně se naše škola aktivně zapojila prostřednictvím svých 3 pedagogů do pracovní 

skupiny: polytechnika, cizí jazyky a čtenářská gramotnost. Ředitel školy i další učitel je 

zapojen také do evaluace aplikovaných výstupů. Díky projektu se mohou naši pedagogové dále 

vzdělávat (úspora času  a prostředků na další vzdělávání – workshopy se konají v rámci regionu a 

zdarma). Velkým přínosem je zejména osobní setkávání pedagogů a sdílení zkušeností. V daném 

období probíhaly schůzky formou webinářů. 

 

Projekt – „Didaktika – Člověk a příroda A“  

(realizace: zahájení od 2. 1. 2017 – trvání 36 měsíců) 

 

Projekt byl v daném školním roce ukončen. Vznikla i publikace s výsledky projektu pro 

potřeby škol zařazených do projektu, ale i pro širokou pedagogickou veřejnost. Hlavním cílem 

projektu byl rozvoj kompetencí učitelů ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda 

prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků ze 

Science center.  

Na projektu se podílely tyto subjekty: 4 univerzity (ZČU v Plzni, UJEP, UPOL a UHK), 

dvě Science Centra (SC) – iQLANDIA (v Liberci) a Svět Techniky (v Ostravě) a 74 základních 

škol (do 10 % víceletých gymnázií). Řízení projektu bylo umístěno na ZČU v Plzni. 

V projektu pracovala čtyři dílčí oborová společenství praxe, organizovaná po 

jednotlivých oborech – biologie, fyzika, geografie a chemie. Z naší školy byli zapojeni do 

projektu 3 pedagogové. 

 



 - 31 –  

Masarykova základní škola a mateřská škola Nezamyslice – Výroční zpráva o činnosti základní školy za období školního roku 2020-2021 

Hlavní cíle projektu byly konkrétně 2: 

Vytvořit společenství praxe pro vzdělávací oblast Člověk a příroda dle RVP ZV.  

Do společenství se zapojili 4 VŠ (oboroví didaktici), učitelé ZŠ a NNO v neformálním 

vzdělávání (science centra) napříč celou ČR. Navázána úspěšně spolupráce s pedagogy jiných 

škol – zejména sdílení dobré praxe. 

Zpracovat a zatraktivnit výuku 1. části učebního obsahu Člověk a příroda v rámci 

projektu „Didaktika – Člověk a příroda A“. Výstupem je dobře použitelná publikace 

s metodikou výuky – náměty se již aplikují do výuky na naší škole. 

 

 

Projekt – „Výuka bez překážek III“ – tzv. šablony (pro ZŠ i MŠ) 

(realizace: projekt úspěšně zahájen 1. 9. 2020, bude ukončen 31. 8. 2022 - délka 

trvání 24 měsíců) 

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 

základní školy, podpora extrakurikulárních (mimoškolních) aktivit, spolupráce s rodiči dětí a 

žáků. 

V rámci projektu vybrány následující aktivity: (pro MŠ, ZŠ) 

➢ Chůva - personální podpora MŠ 

➢ Školní asistent - personální podpora ZŠ 

➢ Školní psycholog - personální podpora ZŠ 

➢ Klub zábavné robotiky a programování 

➢ Projektové dny v MŠ i ZŠ 

 

 

 
Foto: Klub zábavné robotiky a programování 
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10 Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola při plnění úkolů ve vzdělávání  spolupracovala s následujícími partnery:  

 

- Městys Nezamyslice a spádové obce školy 

- Klub přátel školy při ZŠ Nezamyslice 

- Policie ČR – obvodní odd. Němčice nad Hanou a dopravní inspektorát PV 

- OSPOD Prostějov  

- ZŠ a MŠ Tištín, MŠ Dololazy, MŠ Mořice, MŠ Víceměřice, MŠ Dřevnovice 

- SPC Prostějov  

- PPP Prostějov 

- SVČ Orion Němčice nad Hanou 

- Sportcentrum - dům dětí a mládeže Prostějov  

- Základní umělecká škola Němčice nad Hanou 

- Středisko výchovné péče Tršice u Olomouce 

- nezisková organizace Člověk v tísni, SOS 

vesničky 

- MONGU, s.r.o. 

- Agrodružstvo Tištín 

- KMP Prostějov 

- ERA engeering 

- Respono Vyškov, a.s. 

- BULLMEAT FOOD s.r.o. 

- Stavbros, s.r.o. 

 

Od některých soukromých subjektů a fyzických osob se úspěšně dařilo získávat malé i významné 

sponzorské dary pro jednotlivé třídy či akce, za což jim patří poděkování. 

 

Nebo jsme se také snažili charitativně podpořit dočasnou adopcí zvíře v ZOO Zlín či vybrat 

peníze na podporu boje proti některé těžké nemoci či vrozené vadě (rakovina, downův syndrom 

apod.) 
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11 Základní údaje o hospodaření školy 

  

Účetní rozvaha a výkaz zisku a ztrát jsou uvedeny v příloze dokumentu a také vyvěšeny na 

webu zřizovatele (závěrečný účet) – za rok 2020.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Výukové pomůcky na schodech 
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12 Zhodnocení a závěr 

 

Nyní již většina budov školy září novotou a poskytují podnětné prostředí pro všechny 
žáky, i žáky se zdravotním postižením, i žákům nadaným. Napomáhají tomu nejen příznivé 

personální a materiální podmínky, ale také realizace projektů, vysoká účast a úspěšnost žáků  

v soutěžích a velmi dobrá spolupráce se zřizovatelem. Po náročných rekonstrukcích budov školy 
a záplavě v suterénu by nás již nemělo nic překvapit. Přesto nás i ve školním roce 2020-2021 
čekalo opětovně a v daleko větší míře těžké období - distanční výuka žáků. 

Byli jsme jako jedna z mála škol sice připraveni technicky, ale řekl bych, že psychologie 

v tomto ohledu hrála daleko větší roli. Duševně na to už nebyl připravován nikdo, ani učitel, ani 

rodič a dítě už vůbec ne. Byla to příležitost pro vzájemnou komunikaci, kdy jsme nestáli proti 

sobě, ba naopak. Bylo důležité v té situaci zachovat klid a snažit se vypracovat systém a návyky, 

neboť bylo jasné, že to není krátkodobá záležitost v řádu dnů. V té chvíli nejde o získání 

maximálního množství vědomostí, jde především o zachování základního pravidelného režimu 

výuky. 

Dnes již víme, že to bylo pro rodiče velmi obtížné, obzvláště pro stále pracující. Proto 

jsme byli rádi, že se na nás s čímkoliv rodiče obraceli, a to i přímo na daného učitele. Nejtěžší to 

v dané chvíli měli žáci 9. ročníku (a na středních školách zároveň maturanti), kteří by zvýšené 

úsilí před přijímacími zkouškami museli vyvinout i kdyby nebyla nouzová situace. V jarním 

období byla odpovědnost ještě více na nich samotných, ale určitě si to uvědomovali. Ale i rodiče 

prvňáků a dalších mladších žáků měli nelehkou úlohu. Dnes se to zdá až neuvěřitelné, kolik toho 

rodiče s dětmi doma museli zvládnout. Stejně tak i učitelé, kteří díky technologiím byli 

v podstatě téměř většinu dne a mnohdy i noci vtaženi do vzdělávacího procesu.  

Od spousty rodičů jsme dostávali zpětnou vazbu. Na začátku druhého pololetí i formou 

dotazníku. S učiteli jsme dále upravovali systém zasílání úkolů a komunikaci s rodinami. 

V některých třídách se spousta činností osvědčila a fungovala, proto si tato vylepšení učitelé 

mezi sebou sdíleli. 

Věřím v to, že nám tato životní zkušenost všem více dala, než vzala! 

 
V závěru výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2020/2021 bych chtěl 

poděkovat Úřadu městyse Nezamyslice, zvláště panu starostovi Ing. Vlastimilu Michlíčkovi  

a také zastupitelům Nezamyslic za péči, kterou věnovali požadavkům na vybavení a modernizaci 

budovy školy – ale zejména za podporu a finanční i materiálovou výpomoc v těžkém 

COVIDovém období. 

 

 

 

V Nezamyslicích dne 15. 10. 2021 

 

 

Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 
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13  Seznam příloh 
 

a) Zpráva o výsledcích vzdělávací činnosti v mateřské škole – školní rok 2020-2021 

(zpracovala Mgr. Veronika Remešová) 

b) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 celé organizace (ZŠ + MŠ) 

c) Statistické údaje o aktivitách a prezentaci základní školy na veřejnosti (soutěže, 

olympiády) 

 

 

 

 
 

Foto: Rozloučení s absolventy školy 

 

 

 


