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Výroční zpráva 

Školní rok 2020/2021 

 

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín, 

příspěvková organizace 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

   Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace  

 

 

1.2. Zřizovatel školy: 

     Obec Nenkovice, 696 37 Nenkovice č. 37, okres Hodonín 

 

 

1.3 Ředitel školy: PaedDr. Roman Liebiger 

 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

 Úplná ZŠ – 1. a 2. stupeň  
 Školní druţina při ZŠ Nenkovice 
 MŠ Nenkovice a MŠ Ţeletice 
 Školní jídelna 
  
 

1.5 Kontakty: 

 telefon: škola: 518 622 632                           šk. jídelna: 773 536 912 
 e-mail: reditel@nenkovice.cz                               hospodarka@nenkovice.cz 

Roman.Liebiger@zs-nenkovice.cz          Ivana.Valova@zs-nenkovice.cz  
 http: www.zs-nenkovice.cz 
 

 

mailto:reditel@nenkovice.cz
mailto:hospodarka@nenkovice.cz
mailto:Roman.Liebiger@zs-nenkovice.cz
mailto:Ivana.Valova@zs-nenkovice.cz
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1.6 Úplná škola   stav k 30.9.2020 

Školní rok  201/2019 
Počet tříd Celkový počet žáků 

Průměrný počet žáků na 

jednu třídu 

Celkem  běžnou 

1. stupeň 3 50 16,7 

2. stupeň 4 34 8,5 

Celkem 7 84 12,0 

 

 

1.7. Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 8.12.2005 

Předseda a členové ŠR: Mgr. Radka Seďová – předseda (zaměstnanec školy) 
 Petr Zálešák – místopředseda (starosta obce) 
 Petr Jež (rodič) 

Ing. Marek Seďa (člen zastupitelstva, místostarosta obce) 
 Mgr. Petra Liebigerová (zaměstnanec školy) 
 Jana Svozilová (rodič) 
  
Nové volby do školské rady proběhly 22.4.2021. 

 

1.8. Školní vzdělávací program 

 
Název vzdělávacích programů 

 
Číslo jednací 

 
Ročník 

 
ŠVP pro ZV ZŠ Nenkovice 

 
128/2020 

 
1. – 9. roč. 
       

   
 

Jiné specializace, zaměření: - výuka angličtiny od 1. ročníku  
 - výuka čtenářské gramotnosti 3. aţ 6. ročník  
 - výuka němčiny od 7. ročníku  
 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny dle výkazu Z17- 
01 

Počet Počet strávníků 

děti a 
ţáci 

Zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

Ostatní* 

ŠJ - úplná 1 131 27 0 

ŠJ - vývařovna 1 - - - 

ŠJ - výdejna 1 15 3 0 

Náhradní stravování 0 0 0 0 
* Ostatní: cizí strávníci - doplňková činnost (cizí strávníci nekonzumují obědy ve školní jídelně, odnáší si je domů) 
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1.10 Počet pracovníků školního stravování 

Fyzické osoby      4 

Přepočtení na plně zaměstnané     3,1 

 

 

1.11 Školní druţina, která je součástí základní školy 

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů  Kapacita 

celkem 2 46 Fyz. 2 / přepoč. 1,33 55 

 

Z činnosti  školní druţiny: 

 při školní druţině je zřízen keramický krouţek 

 celoroční program je obohacen sportovními aktivitami a soutěţemi, nácvikem 

pohádek 

 pravidelná rekreační činnost – malování, relaxace, práce na PC 

 příleţitostná činnost – návštěva výstav na obecním úřadě a ZŠ, soutěţe 

 příprava na vyučování 

 podíl na výzdobě ŠD a chodeb 

 vánoční dílny, zvyky, tradice, obyčeje 

 moţnost koupání v bazénu 

 

 

 

1.12  Mateřské školky 

místo MŠ počet oddělení počet dětí 
počet učitelek 

aprobovaných neaprobovaných 

Nenkovice 2 35 celodenních 

 
Fyz.4/přepoč. 2,86 0.86 

Želetice 1 18 celodenních 

 
Fyz.2/přepoč. 1,83 0 

 

 

 

1.13  Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 Zápis do 1. třídy na školní rok 2020/2021 se konal 15. dubna 2021 

 Zápisu ze zúčastnilo 9 ţáků 

 O odklad povinné školní docházky poţádali rodiče 0 ţáků 

 1 ţák byl přijat k základnímu vzdělávání po ročním odkladu  
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2.0 Údaje o pracovnících školy základní školy 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

Pedagogičtí pracovníci školy: Přepočtený/fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků* 9,00 / 10 100/100 

Z toho odborně kvalifikovaných 8,77 / 9 97.4% 
*Pedagogický pracovník: učitel/ka, vychovatelka, asistent pedagoga 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce nastoupili do školy:     0 

 

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce nastoupili do školy:            0 

 

2.1.3.  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce odešli ze školy:                 0  

 

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci – počet přepočtený / fyzický:    6/ 6 

 

2.2  Věkové sloţení učitelů 

 
Věk 

Učitelé 

Muţi Ţeny 

do 35 let 1 3 

36-50 let 0 1 

51 a více let 2 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 3 7 

Rodičovská a mateřská dovolená 0 1 

 

2.3 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení   

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

 Pedagogika, psychologie 7 

Cizí jazyky 0 

Umění, estetika  

Český jazyk, komunikace 1 

Informatika, interaktivní výuka 1 

Společenské vědy  

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika  

Výchovné poradenství, prevence 
sociálně patologických jevů 

1 

Studium pro asistenty padagoga  

Přírodní vědy 0 

Matematika  

Environmentální výchova  

Technické vědy  

Zdravotnictví, BOZP, PO 10 

ŠVP  

Školní druţina 1 

MŠ 2 

Společné vzdělávání  

GDPR Noví zaměstnanci 
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2.4  Asistenti pedeagoga 

        Počet celkem (přepočtený/fyzický)    ………. 2,79 / 6 

        z toho a) romský asistent                    …….... 0    

                   b) jiný (pedagogický, osobní)  ….…….0 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání     

 

3.1  Celkové hodnocení a klasifikace ţáků    

 
 

Ročník 
 
 

 
 

Počet 
ţáků 

 
Prospělo 

s vyznamená- 
ním 

 
 

Prospělo 

 
 

Neprospělo, 
nehodnoceni 

 

 
 

Opakuje 

1. 11 11 0 0 0 

2. 13 13 0 0 0 

3. 9 8 1 0 0 

4. 9 8 1 0 0 

5. 8 6 2 0 0 

Celkem za I. stupeň 50 46 4 0 0 

6. 8 2 6 0 0 

7. 10 5 5 0 0 

8. 8 4 4 0 1* 

9. 7 3 4 0 0 

Celkem za II.stupeň 33 14 19 0 0 

 
  Celkem za školu 

 
83 

 
60 

 
23 

 
0 

 
1* 

*1 ţákyně opakuje ze zdravotních důvodů 

 

3.2  Sníţený stupeň z chování: 

Stupeň z chování Počet % z počtu všech ţáků školy 

2 0 0,00% 

3 0 0,00% 

 

 

3.3  Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0  

       průměr na jednoho ţáka:   0.00 

 

3.4  Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: V průběhu školního roku nebyl ţádný 

mimořádně nadaný ţák na škole diagnostikován.  

 

3.5  Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

 
Počty přijatých ţáků 

 
1 0 0 5 1 

 
   

konzervatoř  

0 
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3.6  Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet ţáků % 

9. ročník 7 100% 

8. ročník 0 0% 

niţší ročník/5. ročník 0/0 0/0 

Celkem 7 - 

 

 

3.7 Přestupy ţáků mezi ZŠ 

Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: ……………1 ţák 

Důvody: změna bydliště (1); speciální škola (0); výběr jiné školy (0);  dodatečný odklad (0) 

               

Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ ………………….0 ţáků 

Důvody: změna bydliště (0); výběr naší školy (0) 

 

Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1 

 

 Českou školní inspekcí byla provedena třídenní kontrola distanční výuky formou        

on line připojení do hodin všech pedagogů. 

 V průběhu kontroly nebyly zjištěny ţádné nedostatky. 

4.2  Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  - 

 

4.3  Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - 

4.4  Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

 Nedostatky, zjištěné při shora uvedených kontrolách, byly v  dané časové 

lhůtě odstraněny. 

 

 

 

5.1.  Rozhodnutí ředitele školy 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání 15 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 10 0 

O přestupu do základní školy 3 0 

O odkladu povinné školní docházky 1 0 

O dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 0 

Integrace ţáků s IVP 9 0 

Osvobození od úplaty v MŠ 0 0 

Slovní hodnocení 0 0 

Uvolnění z TV 1 0 

Celkem 39 0 
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6.0  Další údaje o škole 

6.1   Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

Název projektu  ZŠMŠ Nenkovice Šablony II 
Délka trvání projektu 1.9.2019 – 31.8.2021 
Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
ZŠ jako ţadatel 
Celková výše dotace 965 118 Kč 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum 

Ano, 20.6.2019 

Stručný popis projektu Poskytnutí přímé nepedagogické podpory dětem 
předškolního a školního věku. 
Vzdělávání učitelů ZŠ v oblastech osobnostně 
sociálního rozvoje 
Vzdělávání učitelů v oblasti sdílení zkušeností 
pedagogů z různých školských zařízení. 

 

 

6.2  Srovnávání výsledků ve vzdělávání: 

 Škola prováděla srovnávání výsledků ve vzdělávání za pomocí srovnávacích testů 

SCIO v šesté třídě a deváté třídě.  

6. třída: Výsledky našich ţáků jsou lepší neţ v polovině zúčastněných škol. Výsledky 

ţáků v matematice jsou lepší neţ u 80% zúčastněných škol. 

9. třída: Výsledky našich ţáků v českém jazyce byly lepší neţ u deseti procent 

zúčastněných škol. 60% škol mělo v matematice lepší výsledky neţ naše škola. 

 Škola prováděla srovnávání výsledků ve vzdělání rovněţ za pomoci vlastních metod, 

popř. standardizovanými testy. Jedná se např. o pravidelné čtvrtletní čtenářské 

prověrky na I. stupni a vyhodnocování pokroku u jednotlivých ţáků, čtvrtletní 

prověřování znalostí v českém jazyce, matematice a cizích jazycích, analýza 

průběţných výsledků, testy matematických znalostí pro ţáky 5. - 9. ročníku. 

 

6.3  Projektová výuka – krátkodobé projekty: 

 Vánoční dílny 

 Vánoční zpívání na schodech 

 Divadelní představení dramatického krouţku 

 Návštěva soudního přelíčení a jeho následný rozbor 

 Den dětí ve spolupráci s obcí Nenkovice 

 Celoroční průběţná vernisáţ výtvarných prací ţáků ZŠ a MŠ uspořádaná 

v prostorách školy  

 Tvorba a prezentace projektů žáků 9. třídy se letos nekonala 

 Karneval na zadané téma 

 Pravidelné setkání s dětmi z partnerské školy ze Slovenska se z důvodu Covid-19 

nekonalo. 

 Oslava Dne matek se nekonala 

 Slavnostní zakončení školního roku se nekonalo. 
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6.4  Dlouhodobé projekty: 

 „Recyklohraní“ – třídění odpadu zaměřené na sběr starého papíru a pouţitých 

elektrospotřebičů, článků a baterií. Akce probíhá formou průběţných mezitřídních 

soutěţí. Bohuţel v letošním školním roce nemohlo v plné míře proběhnout z důvodu 

COVID 19. 

 

 

Zapojení do projektů EU dotovaných z ESF: 

 Ovoce do škol 

 Školní mléko 

 ZŠMŠ Nenkovice Šablony II – projekt EU z operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělání (tzv. šablony) 

 

6.5  Mimoškolní aktivity: 

Výuka v jednotlivých předmětech byla doplňována vzdělávacími pořady a výukovými 

programy: Návštěva divadelních představení, hvězdárny v Brně, spolupráce s Městskou 

knihovnou v Kyjově. V letošním roce probíhaly aktivity omezeně z důvodu COVID 19. 

 

6.6  Škola organizovala V letošním roce se mnoho akcí z důvodu COVID-19 nekonalo. 

 Filmová a divadelní představení v Brně, Kyjově, Uherském Hradišti a Zlíně  

 Informační den pro vycházející ţáky na Úřadu práce Hodonín, návštěva Veletrhu 

vzdělávání 

 Celoroční pravidelné schůzky ţákovského parlamentu 

 Průběţné návštěvy a účast na sportovních akcích a soutěţích 

 Pitný reţim – školní mléko, mléčné výrobky, ovocné nápoje 

 Ovoce do škol na prvním stupni 

 Soutěţ tříd ve sběru starého papíru se závěrečným vyhodnocením a odměněním 

nejlepších sběračů 

 Mikulášská obchůzka ţáků 8. tř. 

 Pasování prvňáčků spojené s táborovým ohněm 

 Veletrh vzdělávání středních škol v Hodoníně 

 Vánoční besídky v MŠ 

 Vánoční zpívání v kulturním domě obce 

 Oslavu Halloween – dýňová výzdoba 

 Maškarní karneval – 1.stupeň 

 Testování SCIO pro ţáky 6. a 9. ročníku  

 Výukový program v ZOO Hodonín pro ţáky 6. a 7. třídy  

 

6.7  Účast školy v soutěţích a olympiádách 

 

Učitelé organizovali pro ţáky předmětové olympiády a jiné soutěţe. 

 Pythagoriáda 7. a 8. ročník   

 Přírodovědný klokan 

 Školní a okresní kolo dějepisné olympiády 

Z důvodu COVID-19 se mnoho soutěţí nekonalo. 
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6.8. Spolupráce s obcí Nenkovice 

 

Kulturní vystoupení v obci – vánoční vystoupení 

Propagace práce školy ve zpravodaji obce 

Vydávání vlastního zpravodaje o činnosti školy 

Výuka a výukové programy se zaměřením na regionální tématiku  

Návštěva galerie při  obecním úřadu a výstava ţákovských prací 

 

 

 

6.9  Péče o zaostávající a problémové ţáky: 

 

Škola integruje ţáky se zdravotními postiţeními (řečové, tělesné) a specifickými 

poruchami učení. Při práci s těmito ţáky spolupracujeme s PPP a SPC. Ţákům integrovaným 

do běţných tříd je poskytována individuální péče.  Máme snahu zapojit do součinnosti i 

rodiče, coţ se však vţdy nedaří. 

 Pro zaostávající ţáky jsou zřizovány doučovací krouţky v jazyce českém  a 

matematice. V ostatních předmětech individuální konzultace v době mimo vyučování  při 

nepochopení učiva. 

 U ţáků s výchovnými problémy, popř. nepodnětným a problematickým rodinným 

prostředím postupujeme přísně individuálně. Problémy řešíme s pracovnicemi sociálních 

odborů, se středisky výchovné péče a Policií ČR.. 

 Při důsledné činnosti pedagogů, vedení školy a v součinnosti s příslušnými orgány 

však rodiče často nejsou ochotni spolupracovat a problematiku „vyřeší“ přestupem svého 

dítěte na jinou školu. 

 

6.10  Péče o talentované ţáky: 

 

Talentovaní ţáci mají moţnost od 1. ročníku rozvíjet své schopnosti v rámci krouţků, popř. 

nepovinných předmětů. Pod vedením vyučujících jsou zapojováni do soutěţí a olympiád. 

Většina talentovaných ţáků má snahu přecházet na víceletá gymnázia, takţe ve vyšších 

ročnících se tito ţáci vyskytují minimálně. 

 

Školské poradenské pracoviště: 

Na škole pracuje tým ve sloţení: výchovný a kariérový poradce, speciální pedagogové a 

metodik primární prevence. 

Společně řeší aktuální výchovné i vzdělávací problémy ţáků. V případě problémů v rodině 

poskytují ţákům pomoc akutní intervence i ve spolupráci s OSPOD, SVP, PPP aj. Zaměřují 

se na poskytování poradenských sluţeb pro ţáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. N 
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6.11  Krouţky při ZŠ (krouţky započaly svou činnost v září, bohuţel v průběhu školního 

roku z důvodu COVID 19 nemohly rozvíjet svoji práci). 

 

 
Název krouţku 
 

 
Počet zapojených ţáků 

Keramický krouţek – 2 skupiny 20 

Dramatický krouţek 15 

Sportovní 11 

Pedagogická intervence 4 

 

 

 

 

6.12  Výjezdy ţáků mimo objekt školy 

 
 
 

 
Počet akcí 

 
Počet ţáků 

Z důvodu COVID-19 se tradiční akce mimo školu nekonaly 

   

 

 

7.0  Poradenské sluţby v základní škole 

 

7.1  Údaje o odborných pracovnících 

 

7.1.1  Počty 

 fyzický počet kvalifikace, 
specializace  

dosaţené 
vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium pro VP VŠ 

šk. metodik prevence 1 kurzy VŠ 

 

8.1.2.  Věková struktura 

 do 35 let 36-50 let 51 let a více/z toho důch. 

výchovný poradce 0 1 0/0 

školní metodik prevence 0 0 1/0 

 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

          Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků: 

          Výchovný poradce: semináře v PPP, informativní schůzky na středních školách 

          Školní metodik prevence: semináře a kurzy v Poradenském centru Hodonín 

 

 

8.2  Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách 

8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

 

nebyly 
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8.2.2  Finanční prostředky z jiných zdrojů 

 

nebyly 

 

 

8.3  Individuální integrace 

Typ postižení  Počet žáků 

Autismus  2 

1.stupeň  1x 

2.stupeň  1x 

3.stupeň  6x 

   

   

 

 

9.0  Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 

 
Zhodnocení preventivního programu - školní rok 2020/2021 
 
PP měl v minulém školním roce tyto hlavní úkoly. Zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou 
drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní styl. Dalším úkolem bylo pomáhat učitelům 
stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a 
předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Dětem jsme se snažili nabídnout 
širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. Žáky vedeme ke 
správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových 
látek. A v neposlední řadě jsme chtěli i nadále reagovat a pracovat s problémy, které se vyskytly v 
předchozím školním roce.  
PP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního  
roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení.  
 
 
Aktivity během školního roku 
 
Žáci nemohli navštěvovat 5 zájmových kroužků vedených pedagogickými pracovníky školy, které byly 
z důvodu krizových opatření zrušeny. 
 
V tematických plánech prvního i druhého stupně byla i nadále zařazena témata z problémových 
oblastí (šikana, drogová problematika, kouření, alkohol, ochrana zdraví, první pomoc,….). Vyučující, 
poté co se seznámili s metodickými pokyny MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků 
a studentů ve školách a školských zařízeních, předávali žákům základní informace. Problematice se 
věnovala větší pozornost ve výuce především na druhém stupni. Na prvním i druhém stupni se také 
velmi osvědčilo mapování výskytu šikany formou dotazníků. 
 
Škola nevyužila nabídky sdružení ACET ČR, z. s. a neuspořádala přednášku na téma „Skrytá nebezpečí 
internetu“,  z důvodu krizových opatření byla přednáška zrušena. 
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V příštím školním roce plánujeme další spolupráci se sdružením ACET ČR, z. s. a rádi bychom využili 
z široké nabídky preventivních programů program s názvem Šikana, škádlení a já, který je určen 
žákům prvního stupně. 
 
 
Spolupráce s rodiči 
 
Při realizaci PP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče 
jsou pravidelně informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových 
stránek školy. Na třídních schůzkách jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení 
problémů mají rodiče možnost využít konzultování s metodikem prevence rizikového chování a 
výchovného poradce, samozřejmě mohou telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické 
pracovníky. Výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, výchovnou 
poradkyní, resp. metodikem prevence rizikového chování a s vedením školy. O pohovoru je učiněn 
zápis, do knihy ŠMP. 
 
 
 
Výskyt sociálně patologických jevů ve škole ve školním roce 2020/2021 
 

 Kouření – počet 0 

 Záškoláctví – počet 0 

 Šikana – počet 1 

 Krádeže – počet 0 

 Alkohol - počet 0 
 
Závěr 
 
Během roku byly řešeny drobné přestupky proti školnímu řádu. V příštím školním roce se budeme 
komplexně zabývat prevencí užívání běžně dostupných návykových látek, budeme také pokračovat v 
preventivních aktivitách týkajících se šikanování a drogových závislostí. Dále se budeme snažit 
prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči, a to hlavně na druhém stupni. I nadále se budeme zabývat 
vztahy ve všech třídách, jelikož víme, že někdy nejsou vztahy mezi spolužáky ideální. O všem budeme 
informovat rodiče písemně, telefonicky, prostřednictvím třídních schůzek nebo při osobním kontaktu. 
 
Cíle vytyčené PP se během školního roku 2020/2021 z důvodu krizových opatření podařilo splnit 
pouze částečně. Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti patologických jevů a také zdravého 
životního stylu. Naší prací přispíváme k minimalizaci šikany a pomáháme vytvářet kamarádské vztahy 
mezi žáky. Ve všech oblastech hodláme pokračovat i v příštím školním roce. 
 
 
V Nenkovicích 1. 9. 2021 
Mgr. Pavel Vala, školní metodik prevence   
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10.0 Údaje o zapojení školy do rozvojových sociálních programů 

--- 

 

11.0  Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

 

Projekt ZŠMŠ Nenkovice Šablony II – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013831 v celkové výši 

dotace 965 118 Kč. 

 

12.0  Spolupráce s  partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 Dohoda o partnerství a spolupráci mezi obcí Ţeletice a Základní školou 

Nenkovice. 

 

 

 

 

 

13.0  Údaje o hospodaření školy 

 

V kalendářním roce 2020 hospodaříla škola s finanční částkou na přímé výdaje na vzdělání 

ve výši 12 925 000 Kč poskytnutých MŠMT. 

Na provoz školy schválila obec Nenkovice na kalendářní rok 2019 částku 1 400 000 Kč. 

 

 

14.0  Závěr 

 

Naše škola se v posledních letech potýkala se stálým poklesem počtu ţáků, coţ 

přinášelo organizační problémy, které však byly (i kdyţ mnohdy s nepříjemnými důsledky 

výpovědí) řešitelné. Ve školním roce 2020/2021 se počet ţáků začal zvyšovat.. MŠ 

Nenkovice je naplněna na plnou kapacitu 35 dětí, v MŠ Ţeletice bylo 18 dětí. Soustavnou 

kvalitní prací pedagogického sboru a pokračováním v poskytování nadstandardních 

vzdělávacích nabídek a rozmanitou zájmovou činností si bude škola nejen zachovávat, ale i 

zvyšovat prestiţ na veřejností. 

 Výuka v 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7., 8. a 9. ročníku probíhala podle vlastního školního 

vzdělávacího programu. Všichni pedagogičtí pracovníci se snaţili naplňovat výchovně 

vzdělávací cíle a usilovali o to, aby ţáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní 

základy moderního všeobecného vzdělání. 

 Věřím, ţe soustavnou kvalitní prací pedagogického sboru a pokračováním 

v poskytování nadstandardních vzdělávacích nabídek a rozmanitou zájmovou činností si 

bude škola nejen zachovávat, ale i zvyšovat prestiţ mezi rodičovskou veřejností. 

 Spolupráci se zřizovatelem hodnotím velmi dobře. Starosta OÚ podporuje činnost a 

rozvoj školy a aktivně spolupracuje s ředitelstvím na řešení školské problematiky. Provozně-

technické a ekonomické záleţitosti jsou vţdy vyřešeny rychle, konstruktivně a efektivně. Ve 

školním roce 2014/2015 byla zahájena a dokončena komplexní oprava budovy školy 
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(oplášťování+výměna oken, rekonstrukce sociálního zařízení, vybudování MŠ v prostorách 

bývalého internátu). 

 

15.0  Přílohy 

 Výroční zpráva o poskytování informací 

 Mateřská škola Nenkovice 

 Mateřská škola Ţeletice 

 Hodnocení práce druţiny za školní rok 2014/2015 
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Výroční zpráva o poskytování informací 

 

podle zákona 106 / 1999 Sb. 
 

 

 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ţádná informace vyţádána ani poskytována 
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Mateřská škola Nenkovice a Želetice 

 

Hodnocení činnosti Mateřské školy Nenkovice ve školním 

roce 2020/2021 

 

1. Hodnocení ŠVP PV 

 

Na základě zprávy od školní inspekce byly vedoucí učitelky nuceny vypracovat nový 

společný ŠVP na rok 2020/2021.Předškolní vzdělávání probíhalo prvním rokem podle 

ŠVP nazvaného „Smějeme se s barvami, máme duhu na dlani“, který naplňoval 

základní požadované kompetence dětí v období předškolního vzdělávání. Po celý 

školní rok jsme se drželi integrovaných bloků, ke kterým jsme dle aktuálních situací 

doplňovali tematické okruhy. Prostřednictvím ročních období byly děti vedeny 

k pochopení koloběhu života a jeho rozmanitosti. ŠVP je založen na přímých zážitcích 

dětí, vychází z jejich samostatné činnosti a individuální volby. ŠVP byl zaměřen na 

zajištění dostatečného prostoru pro spontánní hry dětí, střídání frontálních, 

skupinových a individuálních činností, podporu prožitkového a kooperativního učení. 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání 

 

Materiální podmínky 

 

Prostory MŠ jsou moderní a prostorné. Odpovídají hygienickým a bezpečnostním 

normám, jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Máme dvě prostorné třídy a dvě lehárny 

na odpočinkovou část dne.  

Nábytek je dětem dobře přístupný a umožňuje větší variabilitu k vytvoření pracovních 

a herních koutů.  

Nově se ve třídě Myšiček a ve skladu vybudovaly protipožární dveře a celá třída 

Myšiček se znovu vymalovala. Dále se nakoupili dva nové koberce do odpočinkového 

koutku ve třídě a do koutku na autíčka.  

Obě třídy jsou nadále postupně vybavovány hračkami, pomůckami, náčiním, 

materiály a doplňky odpovídalo počtu dětí, jejich věku.Třídy jsou barevně sladěné. 

Dále se v srpnu 2021 zvětšil prostor na školní zahradě a do budoucna chceme 

nakoupit houpačky nebo jiné atrakce pro děti.  
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Životospráva 

 

Stravování zajišťovala školní kuchyně. Oběd je vydáván ve vyhrazeném prostoru 

školní jídelny a ve vymezeném čase. Svačinky jsou podávány v prostorách MŠ. Pitný 

režim byl zabezpečen v rámci obou tříd. 

Nové se ve školce vytvořili poličky na hrníčky se značkou dítěte, z důvodu větší 

hygieny a lepšího přístupu a čistotě pitnému režimu. 

Učitelky postupně vedly děti k tomu, aby byly při stolování samostatné (nalily si 

nápoj, přinesly a odnesly nádobí, určovaly si množství jídla, vybraly si druh nápoje). 

Do jídla se děti nenutily, respektovala se jejich individuální potřeba. Děti byly vhodně 

motivované ke zkoušení nových chutí a pokrmů. Denní program byl upraven tak, aby 

byl pružný – s ohledem na individuální potřeby dětí. Pobyt venku byl každodenně 

realizován formou vycházek nebo pobytů na školní zahradě. Pocitový chodníček, 

který jsme s dětmi vytvořili, byl znovu ošetřen a upraven, aby si na něm děti mohly 

hrát.  Nové stromky děti rádi zalévají a starají se o ně. Při silném mrazu, dešti či větru 

byly zařazeny náhradní činnosti v tělocvičně ZŠ nebo prostorách MŠ.  

 

Personální zajištění 

 

Všichni zaměstnanci MŠ vytvářeli dětem takové prostředí, aby se v něm cítily 

spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti měly stejná práva, možnosti a povinnosti. 

Celodenní provoz MŠ  se na žádost rodičů upravil, od 6:30 do 16:15 hodin zajišťovala 

2 učitelky s požadovanou odbornou kvalifikací na plný úvazek, nekvalifikované 

učitelky  s úvazkem 0,92 a školní asistent s úvazkem 0,5 (4 hodiny denně).  

Úklidovou činnost vykonávala školnice s úvazkem 0,7 souběžně s pomocnými pracemi 

ve školní kuchyni s úvazkem 0,3. 

Pedagogický sbor fungoval na základě jasně vymezených a společně vytvořených 

pravidel.  
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Průběh vzdělávání 

 

Školní rok 2020/2021 pokračoval pátým rokem v nové MŠ s naplněnou kapacitou 35 

dětí a to s převažujícím počtem dívek. Přijatých dětí bylo 35 a 9 dětí dojíždělo z obce 

Stavěšice a 1 dítě dojíždělo z obce Strážovice. Povinnou předškolní docházku plnilo 8 

dětí, z čehož žádné děti neměly odloženou školní docházku. Výchova s vzdělávání 

probíhalo v obou třídách podle TVP. Nové děti se učily zapojovat do her a nabízených 

činností. U všech dětí byly podporovány pohybové dovednosti a spontánnost. 

Rozvíjena byla dětská představivost a fantazie, výtvarné a estetické cítění. Učitelky 

mezi sebou spolupracovaly a obohacovaly činnosti o nové prvky a aktivity. V rámci 

vzdělávání byla dětem a zákonným zástupcům nabídnuta hravá forma angličtiny, hry 

na zobcovou flétnu, tvoření z keramické hlíny, lesní pedagogika. Na školní rok 

2021/2022 bylo přijato 7 dětí. 

   

Koronavirová opatření v MŠ 

Od 15. března 2020 se celý svět potýká s nemocí covid-19, z toho důvodu vzniklo 

mnoho protiepidemiologických opatření v mateřských školách. Byli jsme nuceni nosit 

respirátory (děti pouze ve společných prostorách se ZŠ) a učitelky byly pravidelně 

testovány. Děti se testovali pouze v dubnu a květnu. Dále byl zákaz vstupu do školky, 

rodiče mohli pouze do šatny a to pouze v respirátoru a s použitím desinfekce na ruce. 

Nemohly se konat akce společně se zákonnými zástupci. V březnu 2021 byly školky 

zcela uzavřeny vládou ČR a následovala distanční výuka. Distanční výuka probíhala 

formou tisku úkolů, nápadů na tvoření a zábavy pro děti předškolním věku a 

vytištěné úkoly jsme vkládaly dětem do poštovních schránek. Pro tyto i ostatní děti 

jsme točili videa, nahrávali úkoly, písničky aj. na facebookové stránky naší školky. O 

velikonocích jsme vyhlásili soutěž, kde děti společně s rodiči vyplnili dvě tajenky a při 

poslání správné odpovědi p. učitelkám, jim p. učitelky přinesli na kliku dveří odměnu 

v podobě dobrot. Jako zpětnou  vazbu od rodičů a dětí nám zase oni posílali 

fotografie, jak s dětmi doma pracují nebo dělají úkoly od nás. V půlce dubna 

nastoupili do školky pouze děti předškolního věku a v květnu již mohly nastoupit 

všechny děti. 

Naplánované akce v těchto měsících se kvůli pandemii  zrušily.  
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Akce v průběhu školního roku 2020/2021 
Září 

 Tradiční tvoření z dýní (pouze s dětmi v MŠ) 

 Divadélko „Květinka“  

 Divadélko „Rolnička“  

Říjen 

 Ekologický výukový program -  lesní pedagogika  

 Divadélko „Sluníčko“  

Listopad 

 Vánoční focení 

 Keramika  

Prosinec 

 Mikulášská nadílka v MŠ 

 Zpívání vánočních koled na schodech 

 Vánoční tradice a zvyky (den v MŠ) 

 Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ (před internet) 

 Roznášení novoročních blahopřání po obci 

Leden 

 Karneval ve spolupráci se ZŠ  

 Mobilní planetárium v MŠ+ ZŠ  

Únor 

 Barevný týden v MŠ  

 Divadélko „Květinka“  

Březen 

 Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ (přesunutoo na duben) 

 Děti čtou dětem (ve spolupráci s ţáky ZŠ) (zrušeno) 

 Odmykání jara – roznášení klíčků po obci   

Duben 

 Den Země (ve spolupráci se ZŠ) 

 Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – beseda se ZZS (zrušeno) 

 Zápis do 1. třídy 

 Čarodějnický den v MŠ 

 Začátek plavání ve Bzenci (přesunuto na příští rok) 
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Květen 

 Ekologický výukový program -  lesní pedagogika  (zrušeno) 

 Oslava Dne maminek ve spolupráci se ZŠ (před internet) 

 Zápis dětí do MŠ 

Červen 

 Školní výlet (zrušeno) 

 Focení ke konci roku 

 Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky (přes internet) 

 Informativní schůzka pro rodiče (srpen) 

 
2. Spolupráce se zákonnými zástupci 

 

Během školního roku jsme uspořádali několik společných akcí se zákonnými zástupci 

dětí. Společné akce vymýšlíme na celý rok, přičemž někdy zapojujeme zákonné 

zástupce do příprav samotných. Spolupráce za celý školní rok byla na dobré úrovni. 

Byli průběžně informování o akcích prostřednictví osobních sdělení, informační 

nástěnky v prostorách MŠ, na webových či facebookových stránkách MŠ. Zákonní 

zástupci v průběhu celého školního roku přispívali materiálem pro tvořivou činnost 

dětí. 

 

 Informační schůzky  

 Příprava karnevalových masek 

 Příprava oblečení k barevnému týdnu v MŠ 

 Vánoční besídka přes web 

 Pasování předškoláků, rozloučení se školním rokem přes web 

Bohužel z důvodu koronavirové pandemie bylo mnoho akcí s rodiči zrušeno a s rodiči 

jsme komunikovali přes facebookové stránky a telefonní čísla. 

 

3. Řízení MŠ a spolupráce s ZŠ 

 

Spolupráce mezi MŠ a ZŠ Nenkovice bohužel kvůli epidemiologickým opatřením 

musela zcela zrušit. Děti se nemohly vůbec potkávat. Veškeré akce, které měli být 

společné, jsme přizpůsobili pouze pro naši školku. 

 

 

 

 



22 
 

4. Spolupráce s OÚ Nenkovice a Stavěšice 

 

Spolupráce mezi obcemi a mateřskou školou je na velmi dobré úrovni. Starostové 

obou obcí se pravidelně účastní akcí pořádaných mateřskou školou, pokud je to 

možné a podporují chod a provoz MŠ i po stránce finanční. Každoročně přispíváme 

článkem do Zpravodaje OÚ Nenkovice. 

 

 

 

 

5. Výsledky vzdělávání 

 

Průběh a výsledky vzdělávání hodnotíme jako uspokojivé. ŠVP vycházel především 

z manuálu Rámcového vzdělávacího programu. Učitelky měly sestavené vlastní TVP. 

Dařilo se vytvářet prostor k rozvoji fantazie a tvořivosti dětí. 

Naše činnost směřovala k tomu, aby děti v mateřské škole získávaly poznatky 

nenásilnou a zábavnou formou. Zároveň bylo snahou, abychom je připravili na vstup 

do ZŠ a to hlavně v oblasti potřebných dovedností a návyků. Věkově smíšené třídy 

poskytovaly prostor k širokému sociálnímu učení, vytvářely přirozenější situace pro 

střetávání názorů a potřeb jednotlivých dětí. Děti se učily vzájemné pomoci. Při 

každodenním programu jsme respektovali individuální potřeby a zájmy dětí. 

Podporovali jsme jejich sebedůvěru, navozovali kladné emoční a citové vztahy. 

Nadále budeme podporovat důvěru, úctu, radost, spolupráci, vstřícnost a to ve všech 

polohách, jelikož je pro nás důležité, co dítě v MŠ získá a co si odnese do dalšího 

života. 

Děti se také naučili práci s počítači a ukázali jsme dětem zábavnou formu vzdělávání 

na dálku.  

 

 

V Nenkovicích 28.6.2021 

 

Michaela Doležalová– vedoucí učitelka MŠ 
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Mateřská škola Želetice 

 

Hodnocení výsledků práce za školní rok 2020-2021 

 

Obsah: 

1) Zhodnocení vlastního ŠVP  

2) Zhodnocení podmínek ke vzdělávání 

3) Průběh vzdělávání 

4) Spolupráce se zákonnými zástupci 

5) Řízení mateřské školy, spolupráce se ZŠ 

6) Výsledky vzdělávání 

 

 

 

1) Zhodnocení vlastního ŠVP 

 
 

V mateřské škole probíhala výchovně vzdělávací činnost podle nově vypracovaného ŠVP PV 

nazvaného „Smějeme se s barvami, máme duhu na dlani“, který vznikl sjednocením ŠVP 

obou mateřských škol po doporučení ČŠI v době dvou měsíčního uzavření MŠ z důvodu 

pandemie koronaviru a vychází z vize o strategii rozvoje školy a jeho cíle jsou srozumitelné 

pro učitele i rodiče. Vzdělávací obsah je uspořádán do 4 integrovaných bloků, které jsou 

zpracovány v souladu s poţadavky a všemi výchovně vzdělávacími oblastmi RVP PV 

s ohledem na konkrétní podmínky MŠ a zároveň umoţňují dosáhnout předpokládané klíčové 

kompetence prostřednictvím proţitkového a kooperativního učení, hrou, spontánním učením a 

učením situačním. Všechny integrované bloky určují širší obsahový rámec, mají stanoveny 

záměry a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Z integrovaných bloků vycházejí 

vhodná témata, která mají své záměry a jsou uvedena ve TVP. 

Učitelky rozpracovávají integrované bloky tak, aby vycházely z přirozených potřeb a zájmů 

dětí, aby obsah byl srozumitelný, uţitečný a prakticky vyuţitelný. Respektovány byly 

individuální zvláštnosti kaţdého dítěte a jeho přirozeného tempa. Zastoupena byla přírodní i 

společenská oblast. Docházelo k propojení různých vzdělávacích oblastí, zejména 

komunikačních, pohybových, hudebních, environmentálních, výtvarných a pracovních. 

ŠVP PV je dlouhodobý, otevřený, flexibilní a přístupný všem změnám a dodatkům, které 

vyplynou z evaluačních činností, dle aktuálního RVP PV, případně platných právních 

předpisů.  

Dokument ŠVP je rodičům i veřejnosti celoročně k dispozici ve vstupní chodbičce MŠ. 

K naplňování hlavních cílů a záměrů přispělo plné nasazení učitelek, spolupráce s obcí a ZŠ. 

Finanční prostředky dostatečně vyhovovaly realizaci ŠVP PV. Byly čerpány ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu obce Ţeletice, z měsíčních úplat za předškolní vzdělávání. 
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2) Zhodnocení podmínek vzdělávání 
 

 

a) Personální podmínky:   

 

V tomto školním roce nedošlo ke změně v obsazení pedagogického sboru. V MŠ pracovaly 

dvě učitelky, jedna bez pedagogického vzdělání, pokračující v dálkovém studiu 

s pedagogickým zaměřením a provozní zaměstnankyně–školnice, v tomto obsazení: 

      Lenka Hrabalová      - učitelka (vedoucí učitelka MŠ Ţeletice) 

      Lucie Křůmalová      - učitelka 

      Jana Bělohoubková   - školnice, výdej stravy 

Vzdělávací činnost pro děti učitelky realizovaly střídavou ranní a odpolední pracovní dobou. 

Vedoucí učitelka s plným a druhá učitelka se sníţeným úvazkem. 

O provoz mateřské školy, dovoz obědů, výdej stravy a přípravou svačinek se starala  

školnice-Jana Bělohoubková.  

Prostředky pro DVPP byly čerpány na webinář „Právní předpisy a praxe v MŠ“ a dále se 

učitelky účastnily webináře-videokonferenčního systému „Jak nastavit distanční výuku 

v MŠ“.  

Sluţby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vţdy a při všech činnostech 

dětem zajištěna optimální pedagogická péče. 

 

 

b) Materiálně-technické podmínky: 

 

 

V MŠ jsou vyuţívány prostory třídy, velké herny, malé herny-odpočinkový koutek, jídelny, 

loţnice a šatny.  

Třída je světlá, prostorná, pěkně vymalovaná s novým nábytkem a spolu s hernou, šatnou a 

nově s jídelna a loţnicí jsou příjemným, útulným a esteticky vyhlíţející prostředím pro děti. 

Edukační práce se individuálně přizpůsobuje věku a potřebám dětí. 

Interiéry jsou účelně přizpůsobeny, ale prostorově jsou jídelna a loţnice na počet dětí 

docházejících do MŠ malé. Vybavení herny, co se nábytku týče, dosti zastaralé a dosluhující.  

Didaktické, motorické i tělovýchovné materiály budeme postupně doplňovat a obnovovat. 

Pro naplňování ŠVP PV má MŠ optimální materiální předpoklady. Děti se svými výtvarnými 

a tvořivými díly vkusně dotváří výzdobu šatny. 

Paní školnice ušila dětem nové peřinky do kočárků a pečovala o zahrádku levandulovou a 

bylinkovou. 

Knihovna byla doplněna novými publikacemi pro děti, jak pohádkovými, vzdělávacími, 

logopedickými, tak i úkoly pro předškoláky, knihou písniček s tanečky.  

  

Didaktické pomůcky a hračky byly dětem zakoupeny z provozních prostředků jako dárky pod 

stromeček. Finanční dar věnovalo pro děti k zakoupení dárků pod stromeček i místní Honební 

společenstvo.   

Obec Ţeletice se velkou měrou podílí na postupném zlepšování materiálního zařízení a 

vybavení školky, hrazení nákladů na provoz a částečně na mzdy zaměstnanců s tímto spojené. 

Dále zabezpečuje sečení trávy na školní zahradě, čištění koberců, vybavení papírenské, 

hygienické a nově zakoupila dopravní prostředky pro děti.   

 



25 
 

K pohybovým aktivitám vyuţíváme rozlehlou a prostornou školní zahradu s pískovištěm, 

vybavenou herními prvky, zároveň máme moţnost vyuţívat sportovní a dětské hřiště obecní a 

tělocvičnu přímo v budově. Tělovýchovná zařízení v MŠ i školní zahradě prošlo odbornou 

technickou kontrolou a byly zjištěny závady na dřevěných hracích prvcích loď, houpačka a 

sedák u pískoviště, kde postupně docházelo k odlupování vrchního laku. Obec Ţeletice 

zajistila v průběhu měsíce srpna 2020 závady odstraněny. 

Součástí zahrady je i přístřešek s lavičkami, stolky a hračkárnou.  Nábytek i vybavení staré, 

dopravní prostředky dosluhující a hračky zastaralé, je nutné zajistit nové lavičky a stolky, 

obnovit a doplnit hrací i tělovýchovné prostředky pro děti. Částečně došlo k obohacení 

dopravních prostředků o koloběţky, odráţecí kola, tříkolky pro mladší děti a kolo pro starší. 

 

 

c) Životospráva: 

Obědy a některé odpolední svačinky v podobě pomazánek zajišťuje a připravuje kuchyň ZŠ 

Nenkovice a jsou dováţeny do MŠ paní školnicí. Obec Ţeletice zajišťuje auto k převozu. 

3x denně je dětem poskytována plnohodnotná strava ve formě dopolední a odpolední 

svačinky a oběda.  

Paní školnice přikládá velký důraz na estetickou stránku přípravy pokrmů, svačinek a 

servírování jídel na talíř, včetně ovoce i zeleniny. 

Úroveň sestavování jídelníčků a příprava hlavních chodů obědů se výrazně změnila. Jídlo je 

pestré, výţivné, chuťově vyváţené, dětem chutná, ale často se opakující. Maso bývá občas 

dosti tuhé a pro děti těţce stravitelné, odmítají jej. Děti nejsou do jídla nuceny, ale snaţíme se, 

aby jídlo alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. 

Celodenně vyuţívají děti moţnosti tzv. pitného reţimu pro dostatek tekutin, a to jak přímo 

v MŠ, tak i při pobytu na školní zahradě. Podávány jsou jim osvěţující nápoje z máty, 

meduňky, citronu, čaje i voda. 

Pravidelným cvičením, zařazováním relaxačních, dechových i psychomotorických cvičení, 

pohybových her, tělovýchovných aktivit a respektováním individuálních potřeb odpočinku a 

spánku, je podporován zdravý vývoj dětí. Dětem, které potřebu spánku nevyţadují, je 

nabídnut klidový program. Děti si volí samostatné klidové činnosti nebo pracují individuálně 

dle vlastního výběru ve třídě, zabývají se výtvarnou, pracovní činností nebo plní úkoly na 

pracovních listech. Kaţdodenní pobyt venku je úměrně dlouhý stavu počasí. Za příznivého 

počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. 

 

 

 

3)  Průběh vzdělávání 

 
Naší snahou bylo plnění stanovených cílů vzdělávacího programu zaměřené na rozvíjení 

osobnosti dítěte, jeho učení a poznávání, na podporu tělesného rozvoje a zdraví, osobní 

spokojenost a pohodu. Učit děti ţít ve společnosti ostatních a vytvořit co nejpodnětnější 

prostředí. 

Cílem vzdělávacího programu je směřovat děti tak, aby byly po všech stránkách samostatné a 

zdravě sebevědomé, schopné nést odpovědnosti za své chování a jednání.  
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Ve vzdělávání přispíváme ke zdravému ţivotnímu stylu dětí, aby byly schopny uplatňovat 

normy slušného chování a zejména pak vztahů k sobě navzájem, aby byly ohleduplné, 

vstřícné a kamarádské s potřebnými vědomostmi, dovednostmi, postoji.  

Hlavním a prvořadým úkolem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké 

vazbě na ni zajistit dětem aktivity vedoucí k tvořivému uplatnění vlastních zkušeností, 

proţitků, hledání, experimentování a citlivému utváření individuální, zdravě sebevědomé a 

harmonicky vytvářené osobnosti po stránce citové, adaptační i rozumové. 

Vzdělávání probíhalo pouţíváním různých organizačních forem činností dětí, především hrou 

všech stadií-od individuálních, přes kooperativní, aţ po hry skupinové. Vyuţívaly jsme všech 

druhů her-tvořivé, námětové, dramatizující a konstruktivní. Pracovaly jsme rovněţ s hrami dle 

pravidel-pohybové a didaktické. V procesu učení sehrávalo významnou roli sociální učení, 

které přirozeně probíhalo při spontánních činnostech. 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala od začátku školního roku běţným způsobem dle ŠVP 

PV a TVP s jistými hygienickými opařeními, dodrţováním epidemiologických opatření a 

doporučeními, které se liší od standartních podmínek provozu MŠ a prevencí covi-19. 

Od 1.3.2021 kdy došlo k uzavření provozu mateřských škol na základě rozhodnutí vlády ČR 

z důvodu váţné epidemiologické situace bylo nařízeno a zahájeno vzdělávání distančním 

způsobem. V naší MŠ se týkalo tří předškolních dětí. Učitelky si stanovily pravidla pro 

distanční výuku způsobem nejprve zaloţením Facebookové skupiny rodičů dětí naší školky 

pro co nejrychlejší dálkovou komunikaci a přenášení informací a námětů pro činnost s dětmi, 

pak přípravou metodických pokynů a námětů k činnosti pro rodiče v rámci plnění ŠVP a 

TVP. Učitelky plánovaly výuku formou plnění úkolů na pracovních listech a jinými 

aktivitami obsahující činnosti a náměty ze všech oblastí výchovy a vzdělávání. Obě učitelky 

svědomitě a pilně připravovaly náměty činností nejen pro předškolní děti, ale i nad standartně 

pro ostatní věkové skupiny. Vedoucí učitelka osobně předávala rodičům předškolních dětí 

metodické listy a úkoly pro děti a při tom měla moţnost osobního kontaktu s dětmi. Učitelky 

poskytovaly rodičům individuální podporu-telefonickými pohovory, Facebookovou a 

emailovou komunikací. 

Obsah námětů byl pestrý a bohatý, s řadou činností a aktivit pro rozvoj tvořivosti, 

samostatnosti, spolupráce s rodiči, pro rozvoj vnímání a poznávání něčeho nového.  Snaţily 

jsme se vycházet z toho, co děti umí, znají a dovedou ze všech oblastí dětského ţivota. 

Potěšením a zároveň zpětnou vazbou nám byly posílány hotové výrobky nebo vypracované 

úkoly na obrázcích Facebooku či osobním předáním. 

Byly prováděny pravidelné zápisy do třídní knihy a zapisována docházka.  

Pravidla pro distanční výuku bylo nutno zakotvit do Školního řádu. 

V povinnosti MŠ bylo od 12.4. do 3.5.2021 testování dětí i zaměstnanců pravidelně v pondělí 

a čtvrtek, které u dětí prováděli rodiče. Záznamy o provedení kontroly u testování dětí 

prováděly písemně učitelky. Od 4.5.2021 skončilo testování dětí, pouze zaměstnanci. 

Vzhledem k vykonání vakcinace všech zaměstnanců naší MŠ nemuselo být prováděno 

testování.  

 

Děti si v závěru školního roku měly moţnost vyzkoušet práci i hru v omezeném počtu dětí, 

nabídkou edukačních aktivit byl dán základ k vytvoření pozitivní seberealizace, uplatnění v 

menší dětské skupině, zaţívání úspěchu i neúspěchu, vyuţití vlastních zkušeností a záţitků.  

 

MŠ dále spolupracuje s PPP Kyjov. 

Zabezpečujeme pro děti oční screeningové vyšetření zraku, které v tomto školním roce 

neproběhlo, ale v co nejbliţším termínu se budeme snaţit jej zajistit a uskutečnit. 

Objevily se problémy jazykové, řečové a s výslovností některých hlásek především u starších 

a středních dětí, proto se učitelky intenzivně věnovaly nápravě řeči, zařazováním 



27 
 

logopedických chvilek a jiných aktivit v rámci logopedická prevence– Logohrátky a tím vedly 

ke zlepšení správného řečového projevu a správnosti výslovnosti.  

V rámci plnění environmentální výchovy pečujeme o bylinky v bylinkové zahrádce, 

levandulový záhon pod okny MŠ, vysazené keříky na školní zahradě (zalévání, odplevelení). 

Podnikali jsme vycházky k lesu, na cyklostezku a do okolí naší obce, kde jsme obdivovali a 

poznávali krásy přírody.  

Organizace průběhu dne je dána reţimem dne v MŠ, který lze podle potřeb upravovat a 

přizpůsobit provozní době a aktuální situaci při organizaci činností.  

 

Situace nás přiměla k přeorganizování akcí s rodiči tak, ţe i kdyţ jsme se nemohli společně 

setkávat v MŠ, zapojili jsme rodiče a jejich děti k vlastní tvorbě z domova. Konečné výrobky 

přinášeli k vyzdobení naší školky. 

 

Vzdělávání doplňovala nabídka sportovních, kulturních a ekologicky zaměřených 

poznávacích aktivit. 

 

Kulturní ţivot dětí obohatily akce, které mohly být uskutečňovány pouze dopoledne 

v prostorách MŠ nebo venku bez rodičů: maňáskové pohádky divadla Sluníčko z Prostějova, 

vystoupení divadýlka Květinka z Břeclavi, Kouzelnické vystoupení – Duo Waldini, Vánoční 

fotografování dětí, „Halloweenské dopoledne“, „Andílkovské a čertovské dopoledne“ 

s nadělováním, vánoční nadělování, pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků, divadýlko 

Květinka sehrálo vystoupení „Kouzelné proměny roku“, Barevný týden ve školce-ve 

spolupráci se školní kuchyní. 

V období od 31.5. do 11.6.2021 proběhla na naší MŠ odborná pedagogická praxe 

praktikantky Nikoly Kunické- studentky 1. Německého zemského gymnázia, základní školy a 

mateřské školy, o.p.s. Brno.  

Vedoucí učitelka Lenka Hrabalová uskutečnila v listopadu dvě stáţe v MŠ Násedlovice, 

následně vypracovala zprávu ze stáţí pro získání dotací k II. Šablonám. 

 

Zápis do MŠ Ţeletice na školní rok 2021/2022 proběhl opět netradičně bez účasti dětí 10. 5. 

2021 ve stanoveném čase, doručením vyplněných tiskopisů. Dne 3.5.2021 si zákonní zástupci 

měli moţnost vyzvednout v MŠ potřebné formuláře k zápisu. Zapsány byly 4 nové děti. 

Rodičovská veřejnost byla informována na veřejných vývěskách v obci, místním rozhlasem a 

na webových stránkách školy i obce.  

Podané ţádosti byly evidovány ředitelem ZŠ a MŠ Nenkovice pro zahájení přijímacího řízení, 

které probíhá podle platného správního řádu a stanovených kritérií. 

 

 

 

4) Spolupráce se zákonnými zástupci 

 
Vzájemné vztahy a partnerství udrţujeme na důvěře a spolupráci, pomoci a respektu. 

Zákonné zástupce informujeme a seznamujeme s důleţitými dokumenty týkající se 

vzdělávání dětí, řádu MŠ, povinností a práv dětí, rodičů i personálu a plánovaných akcí na 

informační schůzce s rodiči v srpnu před zahájením nového školního roku. Dále na nástěnce 

ve vstupní chodbičce MŠ, na webových stránkách školy, obce Ţeletice, popř. místním 

rozhlase, vývěskách v obci a nejvíce na nově vytvořené Facebookové skupině rodičů naší 

školky, která vznikla v době uzavření MŠ na základě rozhodnutí vlády ČR z důvodu váţné 

epidemiologické situace, kde jsou informováni aktuálně o dění v MŠ, jsou jim zasílány 

fotografie z akcí, oslav, výstav apod. 
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Rodičům pomáháme poradenskou sluţbou v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dětí. 

Pracujeme s nástrojem pro hodnocení pokroků dítěte v MŠ-Predict. Na základě tohoto 

materiálu jsme plánovali uskutečnit 2x ve školním roce Konzultační dny s rodiči. K tomuto 

však nedošlo z důvodu omezení vstupu rodičů do MŠ, v jarním období byla MŠ uzavřena.  

Ve snaze k zodpovědnému přístupu vykonávat pedagogickou práci svědomitě, profesionálně a 

zároveň s ohledem na věk a potřeby dětí konzultujeme s rodiči případnou odbornou návštěvu 

PPP a Logopedické ambulance 

Jiţ tradičně se rodiče zapojili do veřejné sbírky pro Fond Sidus, výnos za prosinec 2020 

v částce 500Kč byl určen na pomoc zdravotně postiţeným dětem a zakoupením náramků 

s obrázky zvířátek v červnu 2021 nejenţe udělali radost dětem, ale výnosem v částce 630Kč 

přispěli na léčbu nemocných dětí. 

Rodiče v průběhu roku přispívali různými dary pro děti a zapojili se do prodejní výstavy knih 

pro děti i dospělé od našich tradičních kniţních distributorů. 

 

Plánovaný předplavecký výcvik se nekonal, důvodem byla váţná epidemiologické situace-

covid 19. a uzavřen provoz MŠ. 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 probíhal v souvislosti s protiepidemickými 

opatřeními bez účasti dětí a s ţádostí k zákonným zástupcům dostavit se stanovený den k 

vyzvednutí a ke dni konání zápisu 10.5.2021 k předání vyplněných formulářů vedoucí 

učitelce 

Zapsány byly 4 nové děti. Informace o kritériích přijímání dětí do MŠ a zároveň přijetí či 

nepřijetí k předškolnímu vzdělávání byly zveřejněny na webových stránkách školy a 

vyvěšeny na vstupních dveřích MŠ. 

Nebylo moţné uskutečňovat v prostorách MŠ akce společně s rodiči dle plánu, ale proběhly 

alespoň tyto akce: Výstava květin a plodů našich zahrádek, vánoční fotografování dětí a 

„Barevný týden ve školce“, Rozloučení s předškoláky proběhlo netradiční formou při školní 

akci – výlet do Sokolíčku Kyjov.  

 

 

 

 

5) Řízení MŠ, spolupráce se ZŠ 

 
MŠ funguje jako pracoviště 2- Ţeletice třída Motýlci, spolu s MŠ pracoviště 1- Nenkovice a 

jsou součástí ZŠ, jejímţ zřizovatelem je obec Nenkovice a jsou řízeny ředitelem ZŠ a MŠ 

PaedDr. Romanem Liebigerem, který některé výkonné pravomoci ve vztahu k předškolnímu 

vzdělávání a k zákonným zástupcům delegoval na vedoucí učitelky. 

Obec Ţeletice se podílí svým závazkem na zajištění dovozu surovin a obědů ze školní 

kuchyně, na hrazení provozu a případném vyrovnání rozdílu mezd zaměstnanců. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo k 01.09.2020 zapsáno 15 dětí- 9 děvčat, 6 chlapců. Ze 

sousední obce Nenkovice nám do MŠ dojíţděli 2 děti. 

MŠ je jednotřídní s celodenní docházkou 15 dětí. Nově přijatým 3 dětem byl poskytnut 

adaptační reţim s postupným začleněním do kolektivu dětí. V měsíci říjnu a lednu nástupem 

dvou chlapců se počet dětí změnil na 17. 

Ke vstupu do ZŠ byly připravovány 3 děti, ovšem v únoru se počet dětí opět změnil, jedna 

předškolačka ukončila docházku spolu se svým mladším bratrem z důvodu nevyhovující 

provozní doby naši MŠ. Nově nastoupil v březnu 2021 chlapec s povinnou školní docházkou, 

ale v dubnu ukončil docházku chlapec z důvodu stěhování a počet dětí se ustál na 15.  

Provoz MŠ byl od 7.00 do 16.00 hodin.     
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Práce v tomto školním roce byla náročnější z několika hledisek. Nové děti vyţadovaly 

učitelky, zvýšenou pozornost, přítomnost, posílení sociálně-emočního vývoje, dopomoc 

v motorické obratnosti, sebeobsluze, v samostatnosti při podávání jídla, ale také omezení, 

která z důvodu koronavirové epidemie stále musí být respektována, nedovolují společně 

s rodiči se setkávat na společných akcích, proto učitelky přizpůsobily činnosti tak, aby 

spolupráce probíhala formou aktivit v rodinách. 

 

Výchovně-vzdělávací činnost zajišťovaly 2 učitelky střídavou pracovní dobou ranní a 

odpolední. Paní učitelka Křůmalová Lucie se jiţ druhým rokem věnovala studiu k doplnění 

kvalifikace. 

Povinnosti, úkoly a činnosti, které všechny zaměstnankyně MŠ mají, jsou vymezeny a 

stanoveny v náplních práce.   

Pracovní schůzky a návštěvy p. ředitele přímo v MŠ vedly ke konzultacím a řešením 

problematiky MŠ.  

Nastavení strategie MŠ v oblasti bezpečnosti je efektivní, zaloţena na pravidelném 

vyhodnocování rizik s následným přijetím účinných opatření.  

V průběhu školního roku nebyl řešen ţádný úraz.  

 

Naše MŠ úzce spolupracuje se základní školou, budoucí školáci se tak seznamují s 

prostředím, které jim bude blízké. Spolupráce spočívá v plánování a realizaci společných akcí, 

které bohuţel z nařízených opatření a epidemiologické situace nemohly být uskutečněny. 

 

Během hlavních prázdnin probíhal provoz mateřských škol na ţádost rodičů takto:  

MŠ Ţeletice od 1.7.do 16.7.2021, MŠ Nenkovice od 19.7.do 31.7.2021. Účast přihlášených 

dětí na docházce naplňovala počet do 15 dětí v MŠ Ţeletice, do 10 dětí v MŠ Nenkovice. Od 

měsíce srpna byly obě MŠ uzavřeny z důvodu hlavních prázdnin a dovolených. 

 

 

6) Výsledky vzdělávání 
 

Snahou bylo i přes ztíţené podmínky nařízené Ministerstvem zdravotnictví, MŠMT a vládou 

ČR, která nám mateřské školy uzavřela od 1.3. do 7.5.2021 jak hygienické, tak omezenou 

přítomností zákonných zástupců v prostorách MŠ, návratem pouze předškolních dětí 

s povinnou školní docházkou a dětí vybraných profesí nebo neprovozovat akce společně s 

rodiči, přesto jsme trpělivostí, připraveností nových aktivit, citlivým přístupem, komunikací 

s dětmi a hlavně důsledností vést děti tak, aby pro ně byl pobyt ve školce příjemný, radostný, 

bezpečný a aby hlavně bylo posíleno jejich sebevědomí, protoţe dlouhá téměř tříměsíční 

absence měla za příčinu slabý posun v pokrocích vzdělávání a chyběl i prosociální vztah a  

kontakt s kamarády. 

Výsledky vzdělávání jsme u dětí přítomných v MŠ sledovaly, hodnotily a zaznamenávaly 

v pedagogické dokumentaci-Predictu. 

Průběh školního roku sice měl plynulý průběh dle podmínek a situací, které bylo nutno řešit 

okamţitě a reagovat na nařízení vlády či hygieny, nicméně nás nová práce obohatila o nové 

zkušenosti, postupy a řešení. Situace nás přiměla k tomu, abychom v novém školním roce 

více se zaměřili na individualitu dětí, k tomu následně přistupovali a dospěli k úspěšnému 

rozvoji dětí po všech stránkách, hlavně k osobním pokrokům a úspěchům. 

MŠ spolupracovala s PPP Kyjov. 

Ke vstupu do ZŠ byly připravovány 3 dětí předškolního věku, 2 děvčata a 1 nový chlapec, 

který nastoupil v březnu 2021 v době distanční výuky. 
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Na školní rok 2021/2022 byly zapsány 4 děti, 2 holčičky a 2chlapci. Dvě děti dovrší věku 

3let, dvě děti mladší 3let. 

Podařilo se nám téměř u všech dětí, včetně nově příchozích, upevnit dovednosti zdvořilostní, 

praktické. Děti byly snaţivé, samostatné při sebeobsluţných činnostech. Více je třeba se 

věnovat komunikaci, výslovnosti bez vad řeči, udrţování hygienických návyků-pouţívání 

toalety a praktické činnosti-pouţívání pomůcek, udrţování pořádku.  

 

Do nového školního roku si opět klademe za cíl pomoci dětem v odstraňování vad řeči a 

slovním vyjadřování, vést ke kultivovanému jazykovému projevu ve spolupráci s rodiči i 

odborníky, systematicky připravovat předškolní děti i děti s odkladem školní docházky ke 

vstupu do ZŠ a mladší děti úspěšně zapojit do kolektivu a do vzdělávacího procesu. 

Při společných pedagogických poradách prohlubovat spolupráci s kolektivem učitelek 

mateřských škol, vyměňovat si názory, řešit problematiku školek, zabývat se vzdělávacími 

potřebami a pokroky dětí, plánováním akcí, zajištěním objednání vystoupení účinkujících-

divadélka aj., projednávání provozu a situací ve školkách. Společně budeme řešit problémy 

výchovné, materiálně technické, ţivotosprávy i personální. 

Spolupracovat s rodiči při komunikaci o výsledcích a pokrocích dětí ve výchově a vzdělávání 

a absolvovat Konzultační schůzky. Podporovat předškolní děti s odloţenou školní docházkou 

připravením PLPP a spoluprací s rodiči.  

Pokračovat a rozvíjet velmi dobře vytvořenou spolupráci při Facebookové skupině rodičů pod 

MŠ-nejrychlejší způsob získání zpráv ze školky o plánovaných akcích, o činnostech, 

událostech, společné sdílení fotografií z akcí, oslav aj.    

Dále bychom rádi pokračovali ve velmi zatím úspěšném dálkovém kontaktu s rodiči pomocí 

Facebookové skupiny a obnovenými webovými stránky školy Nenkovice a obce Ţeletice.  

 

Vyuţívat nadále nabídek odborných seminářů, webinářů pro DVPP a tím prohlubovat 

odbornou kvalifikaci a profesní rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ţeleticích 31. srpna 2021                    Zapsala: Hrabalová Lenka 

                vedoucí učitelka MŠ Ţeletice 
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Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 

2020-21 

     Školní družinu při Základní škole v Nenkovicích navštěvovalo ve školním roce 

2019-20 46 dětí. Věkové složení dětí bylo následující: 11 prvňáků, 11 druháků, 9 

třeťáků, 8 čtvrťáků a 7 páťáků. Děti byly rozděleny do dvou oddělení, jejichž 

činnost zajišťovaly dvě vychovatelky: jedna vychovatelka s úvazkem 0,7 a druhá 

s úvazkem 0,633. Provoz družiny byl stanoven od 11,15 do 15,30 hodin.  

     Tak jako loňský rok, tak i letošní školní rok byl poznamenán celosvětovou 

pandemií koronaviru, dokonce ještě ve větším rozsahu. Od 14. října byly 

z rozhodnutí vlády uzavřeny školy a školní družiny. 18. listopadu byl provoz 

částečně obnoven, a to pro 1. a 2. tř. v případě naší školy i pro žáky 3. ročníku – 

spojené ročníky (2. a 3.). Odpoledne byly děti docházející do školní družiny 

rozděleny do dvou školních skupin:  1. skupina – 1. třída,  

       2. skupina – 2. a 3. třída 

     Od 30.11. se k nim přidaly i žáci 4. a 5. třídy, kteří docházeli do svého 

běžného oddělení. Proto 1. skupina zůstávala na odpolední činnost v učebně 1. 

třídy, což není místnost ideálně vybavená k dětským hrám.  Před vánočními 

prázdninami byl na celý jeden týden obnoven běžný provoz obou oddělení.  

V lednu byly opět obnoveny školní skupiny 1 a 2. Ve 25. týdnu  - od 15. do 19. 2. 

byl karanténou přerušen provoz 2. školní skupiny.  Od 1. 3. Z důvodu distanční 

výuky zůstaly doma všechny děti, provoz družiny byl opět pozastaven. V době 

od 12.4. do 14.5. byla vyhlášena střídavá výuka, tzn. že do školy střídavě 

docházeli žáci 1. a 4.,5.třídy a v dalším týdnu žáci 2. a 3. ročníku. K částečnému 

rozvolnění došlo od 17.5., v obou odděleních se mohly setkávat děti, které byly 

v září do oddělení zapsané.   

     Po dobu distanční výuky obě vychovatelky provedly úklid a třídění hraček ve 

svých třídách a také se podílely na přípravě pracovních listů a rozvozu materiálů 

dětem ve Strážovicích, Stavěšicích, Nenkovicích, Želeticích, Ždánicích a 

Lovčicích. V oddělení Berušek byla vymalována přilehlá místnost, která je 

využívána dětmi ke svým hrám.  
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     V době prázdnin 2020 provozní zaměstnanci připravili pro nově vzniklé 2. 

oddělení překrásný prostor spojením dvou neužívaných tříd. Bylo zakoupeno 

nové vybavení – koberec, police, stoly, židle, komody a spousta dalších 

drobností.  Těšily se děti i paní vychovatelka. Jejich nadšení a práci i v prvním 

oddělení znepříjemnila spousta omezení a zákazů týkajících se nemoci 

koronaviru. Nejhůře děti i vychovatelky snášely celodenní nošení roušek a to i 

ve venkovních prostorách. Činnost školní družiny velmi omezil zákaz zpěvu a 

sportovních aktivit, což představuje polovinu plánovaných činností ve školní 

družině. Společné akce typu karneval, soutěž ve zpěvu atd. se omezila pouze na 

dvě – loutkové představení, které si připravili žáci z 2. oddělení pro své mladší 

kamarády a pěší výlet do Strážovic. Náladu mezi dětmi a dospělými v celé škole 

nevylepšily ani další vládní nařízení typu – v jídelně jedna třída, zákaz setkávání 

dětí na chodbách, na hřišti, atd.. Dětem bylo znemožněno navazovat přátelství 

mezi ročníky. V jídelně často vládl spěch a nervozita.  

     Část rodičů dočasně odhlásila své děti ze školní družiny, důvodem bylo 

celodenní nošení roušek.  

     Poplatek za ŠD byl i letos stanoven na 1200 Kč. Z důvodu distanční a střídavé 

výuky jsme museli vrátit část poplatků za školní družinu. Celkem se jednalo o 

částku 29 740 Kč, což výrazně ovlivnilo rozpočet školní družiny.  

     2. kovidový rok přinesl spoustu problémů, které jsme se snažili všichni 

s větším či menším úspěchem překonat.  

 

 

 

V Nenkovicích dne  4.7.2021                    Ivana   G a z á r k o v á 

                  Vychovatelka ŠD 
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Poznámky: 
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