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Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy, adresa:  Základní škola Jedovnice, příspěvková organizace 

Nad Rybníkem 401, 679 00 Jedovnice 

Právní subjekt:  Příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:  Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 67900 Jedovnice 

Ředitelka školy:  Mgr. Eva Štaralová 

Všechny druhy a typy škol, školských zařízení, které škola sdružuje: 

1. stupeň   

2. stupeň 

školní družina 

školní klub 

školní jídelna 

 

Telefon:   516442224 

Mobil:    777025442  

E-mail:    kancelar@zsjedovnice.cz 

Web:    www.zsjedovnice.cz 

 

  

mailto:kancelar@zsjedovnice.cz
http://www.zsjedovnice.cz/


Údaje o základní škole uváděné k 30. 6. 2019 

 Počet tříd       

Školní rok 
2018/2019 

 
Celkem 

 
Z toho 

 Celkový 
počet 
žáků 

Průměrný 
počet žáků 
na jednu 
třídu 

 

  Speciální Vyrovnávací    

1. stupeň 10 0 0 206 20,6  

2. stupeň 7 0 0 158 22,6  

Celkem 17 0 0 364 20,9  

 

 

Školská rada zřízená dle §167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění. 

 

 

 

 

  



Část II. 
Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. 

Zvolený vzdělávací program a jeho číslo jednací 

Název vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 
„Základní škola Jedovnice – 
odrazový můstek do života” 

ZŠ58/2020  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

 

Školní družina, která je součástí školy 

ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí ve ŠD Počet vychovatelů ŠD 

Celkem 3 75 3 

 

Školní klub, který je součástí základní školy 

 

ŠK Počet kroužků Počet dětí ve ŠK Počet vedoucích 

Celkem 9 73 9 

 

Přehled aktivit ŠD a ŠK za školní rok 2018/2019 viz Přílohy 1 a 2. 

 

 

  



Část III. 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2018) 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav 

Celkový počet pedagogických pracovníků 30/27,17 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 27/24,90 

Celkový počet učitelů 24/22,77 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 22/21,5 

 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 

nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 

nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli 

ze školy: 1 

Nepedagogičtí pracovníci: 10/9,2 

Věkové složení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2018) 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let 1 5 

35-50 let 0 13 

Nad 50 let 1 10 

Celkem 2 28 

Rodičovská dovolená 0 0 
 

Část IV. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání 44 0 

O odkladu povinné školní docházky 3 0 

O přestupu žáka z jiné školy za školní 
rok 2018/2019 

6 0 

 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019: 44 

  



Část V. 
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 44 44 0 0 0 

2. 42 41 0 0 0 

3. 47 47 0 0 0 

4. 33 32 1 0 0 

5. 40 33 7 0 0 

Celkem za 1. stupeň 206 197 8 0 0 

6. 51 26 24 1 0 

7. 44 19 22 2 0 

8. 27 14 12 1 0 

9. 39 22 17 0 0 

Celkem za 2. stupeň 161 81 75 4 0 

Celkem za školu 367 278 83 4 0 

 

 

Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2018/2019 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 44 44 0 0 0 

2. 41 37 4 0 0 

3. 48 42 6 0 0 

4. 33 32 1 0 0 

5. 40 31 9 0 0 

Celkem za 1. stupeň 206 186 20 0 0 

6. 50 17 32 1 1 

7. 42 12 30 0 0 

8. 27 13 14 0 0 

9. 39 18 21 0 0 

Celkem za 2. stupeň 158 60 97 1 1 

Celkem za školu 364 246 117 1 1 

 



Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,28 

3 0 0 
 

 

 

Část VI. 
Údaje o prevenci rizikového chování 

Hodnocení Minimálního preventivního programu školy za školní rok 2018/2019 

 Prevence rizikového chování u dětí na naší škole je zaměřena na předcházení rizikovým 

jevům v chování žáků. Jedná se především o alkoholismus, kouření, užívání drog, netolismus, 

šikanování, vandalismus, záškoláctví, krádeže, gamblerství. Většina informací o nich byla 

součástí různých témat v jednotlivých předmětech všech tříd. Uskutečnila se také řada akcí 

třídních či celoškolních, které se dané problematiky týkají jako: socializační pobyt pro 1. a 6. 

ročník, besedy s hasiči, třídní výlety, exkurze. K aktivnímu využití volného času nabídla škola 

různé kroužky. Jako velmi užitečné oceňujeme celoškolní projekty, které jsou všemi žáky kladně 

hodnoceny. Letos to byl projekt s názvem „Deváťáci učí 1. stupeň“. Naše škola se také zapojila 

do projektu „Nenech to být a něco udělej.“ Zaměřuje se na šikanu mezi žáky. Jako kontaktní 

osoba na naší škole je paní psycholožka Mgr. Ivana Hradská.  

V průběhu školního roku probíhají schůzky se starosty tříd, třídnické hodiny a třídní schůzky.  

V jednotlivých ročnících byly realizovány tyto projekty: 

• 2. a 6. ročník – program Hasík 

• 9. A, 9. B – přednáška právníka o právní odpovědnosti od 15 – ti let 

• 7. A, 7. B, 8. – beseda s kurátorem pro mládež 

• 7. ročník – dívky – Čas proměn  

• chlapci – Na prahu mužnosti 

• 9. A – účast na soudním jednání  

 Při realizaci MPP má nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika 

úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím žákovských knížek 

a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech se dozvídají  

o prospěchu a chování svých dětí. K předcházení, popřípadě včasnému vyřešení problémů mají 

rodiče možnost využít pomoc školního poradenského pracoviště, jehož součástí je psycholog, 

výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog. Samozřejmě se 



na ně a na všechny pedagogické pracovníky mohou obrátit i samotní žáci. Výchovné problémy 

jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, pracovníky školního poradenského pracoviště 

nebo s vedením školy. 

 Se třídami trvale pracují třídní učitelé a snaží se o co nejlepší motivaci žáků ke spolupráci 

a dobrému kolektivnímu cítění. V rámci MPP spolupracuje škola s těmito institucemi  

a organizacemi: OPPP Vyškov, pracoviště Blansko, Policie ČR, Policie městyse Jedovnice, Úřad 

městyse Jedovnice, Úřad práce Blansko, sportovní a společenské organizace v obci. 

 Za splnění cílů můžeme považovat pravidelné seznamování učitelského sboru 

 i zákonných zástupců s novinkami a dalšími informacemi z oblasti prevence, rozšíření kontaktů 

na instituce, organizace a odborníky zabývající se problematikou rizikového chování.   

Na webových stránkách školy je umístěn Minimální preventivní program, Program k řešení  

a prevenci šikany, jehož součástí je i Krizový plán. 

 I v příštím školním roce se chceme zaměřit zejména na primární prevenci všech forem 

rizikového chování, protože prevence je vždy lepší než řešení již nastalého problému. 

Zpracovala: Mgr. Blanka Svobodová, metodik prevence rizikového chování 

 

 

 

Zhodnocení činnosti  ŠPP za rok 2018/2019 

Na základě zhodnocení činností jednotlivých pracovníků ŠPP (viz níže). 

Byly vytvořeny nové plány práce na školní rok 2018-2019. 

Byly vytyčeny následující priority: 

• práce s žáky se SVP:  PO1-4 

• evidence a efektivní práce s pomůckami 

• vytvoření plánu spolupráce AP s pedagogem 

• důraz na prevenci šikany 

 

 

  



Zpráva výchovného poradce za školní rok 2018/2019: 

Během roku proběhlo zpracování i vyhodnocení PLPP a IVP ve spolupráci s třídními učiteli a další 

práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a s asistenty pedagoga. 

Osvědčily se hodiny přímé pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče  

i testy profesní orientace ve spolupráci s Mgr. Ivanou Hradskou. 

Ve škole pracovali tři asistenti pedagoga.  

Přínosem rovněž byla i návštěva burzy škol a hlavně Informačního poradenského střediska při 

Úřadu práce v Blansku ve spolupráci s Bc. Filipem Jurišem. 

Velmi pozitivně hodnotím možnost vytištění přihlášek na střední školy a také rozdání 

informačních brožur k přijímacímu řízení 2018/2019.  

Po zkušenostech byly informační brožury rozdány už v listopadu a zápisové lístky s přihláškami 

ke studiu zároveň s vysvědčením. 

Všechny činnosti výchovného poradce naplánované na školní rok 2018/2019 úspěšně proběhly. 

Každý týden také probíhaly schůzky školního poradenského pracoviště, kde byly řešeny aktuální 

problémy a průběžná spolupráce s učiteli při řešení výukových a výchovných problémů žáků. 

Mgr. Jaroslava Šíblová 

 

 

Zpráva školního psychologa za rok 2018/2019 

Na počátku školního roku 2018/2019 proběhly pod vedením výchovné poradkyně, školní 

psycholožky a TU adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků. Pobyty byly všemi zúčastněnými 

hodnoceny jako velmi přínosné, proto jsme se rozhodli s nimi pokračovat, taktéž úspěšně 

proběhly již tradiční adaptační pobyty prvňáčků. 

 Na podzim byly již potřetí nabídnuty testy profesní orientace žákům 9. ročníků. 

Poradenství pro volbu povolání využilo 35 žáků 9. ročníků a jejich rodičů. Pro zájemce z řad žáků 

9. ročníku nově proběhl program zaměření na zvládání stresu a způsobů optimální přípravy na 

přijímací zkoušky na SŠ. 

 Během podzimu proběhl také plánovaný screening SPU ve 2. ročnících ve spolupráci  

s PPP Blansko. Nově proběhla depistáž rizik rozvoje SPU u žáků prvních tříd s cílem předcházet 

školnímu selhávání. Dětem s výukovými obtížemi jsme se pak ve spolupráci s TU dále 

individuálně věnovali.   

 Průběžně dle potřeby probíhala práce se třídami (jak preventivní, tak zaměřená na 

řešení problémů v třídním kolektivu). S dětmi jsme pracovali také individuálně na řešení 



výukových, vztahových a osobních problémů. Celkem šk. psychologa vyhledalo 49 dětí na 

individuální konzultace, z toho 24 dětí z 1. stupně a 25 dětí z 2. stupně, většina z nich 

opakovaně. 

 Velký zájem o konzultace projevili také rodiče našich žáků, kteří využívali zejména 

možnosti konzultací v odpoledních hodinách. Taktéž úspěšně probíhal program KUPOZ 

zaměřený na rozvoj pozornosti u dětí na 1. stupni ZŠ.   

 Daří se i spolupráce s PPP Blansko, SPC Štolcova  a Paspoint z.ú. Brno. Škola se též 

úspěšně zapojila do programu na prevenci šikany - Nenech to být a do testování moderního 

diagnostického systému Invenio vyvíjeného Centrem rozvoje nadaných dětí při FSS MU. 

 

Mgr. Ivana Hradská 

  



Část VII. 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

Název akce Pořadatel Počet zúčastněných 

Strategie řízení a 
plánování ve školách 

NIDV Brno 2 

Edupraxe  MAS Sloup  9 

Inventarizace  SSŠ Brno  2 

Školení KaPoDaV Lipka Brno 3 

Seminář – finanční 
gramotnost 

KaPoDaV 2 

Badatelsky 
orientovaná výuka 

NIDV Brno 1 

Zadávání veřejných 
zakázek pro školy 

Agentura BOVA 1 

Rytmy zimy Agentura Tandem 1 

Zkušenosti GDPR ve 
vztahu ke škole 

J.K. marketing s.r.o. 2 

Práce 
s diferencovanou 
třídou 

SSŠ Blansko 5 

Společné vzdělávání 
ve školní praxi 

Edupraxe 1 

Koncepce řízení a 
rozvoje školy 

NIDV Brno 1 

Spirála kouče NIDV Praha, Akademie Libchavy 1 

Workshop ke 
vzdělávacímu 
programu SRP 

NIDV Brno 2 

Náslechy ve 
vyučování 

Základní škola a Mateřská škola Blansko, 
Salmova 17 

6 

 

 

  



Část VIII. 
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

• Spolupráce s jinými subjekty v regionu: 

• Sdružení Cirsium - Sdružení ZŠ region |Moravský Kras 

• Úřad městyse Jedovnice 

• Knihovna Jedovnice 

• SPŠ Jedovnice, ZUŠ Jedovnice, MŠ Jedovnice 

• Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Jedovnice, Sokol Jedovnice, Pionýr Jedovnice, 

SK Jedovnice, SDH Jedovnice 

• ŠLP Křtiny 

• PPP Vyškov, pracoviště Blansko 

• Jedovnický infokanál, videožurnál a Jedovnický zpravodaj 

• Česko - německý fond budoucnosti 

• Arcidiecézní charita Adopce na dálku 

• Nadace Obědy pro děti 

• HSZ Blansko 

• Regionální a odborný tisk (Blanenský deník, Blanenské listy, Listy regionu, Zrcadlo 

Blanenska) 

 

 

Výběr z akcí I. stupeň 

• Zahájení plaveckého výcviku: 1. ročník, březen - květen, 2. ročník, září - prosinec 2018 

• Exkurze do VIDA centra v Brně - září 2018 (1. ročníky)  

• Návštěva dopravního hřiště, 4. ročníky - říjen, květen  

• Socializační pobyt první ročníky - říjen 2018 (Kaprálův mlýn) 

• Přírodopisná přednáška MOTANI - říjen 2018 

• Čištění ptačích budek - 2. ročník - říjen 2018 

• Sběr starého papíru - říjen 2018 

• Divadelní představení pro žáky 1., 3. a 4. ročníku - listopad 2018 

• Den otevřených dveří - prosinec 2018 

• Jedovnická rolnička - vánoční jarmark s kulturním programem- prosinec 2018  

• Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň, Olešnice  21. - 25. 1. 2019 

• Lyžařský výcvikový kurz Kutai, Rakousko - 10. - 15. 2. 2019 

• Projekt Hasík pro žáky 2. ročníku - únor 2019 

• Hodonínský lyžař - únor 2019 

• Zahájení edukačních skupinek pro předškoláky - únor až duben 2019 

• Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku - březen 2019 



• Beseda se spisovatelem pro žáky 3. ročníku -březen 2019 

• VIDA Brno - výukový program pro žáky 5. ročníku - březen 2019 

• Umístění ptačích budek ve spolupráci se ŠLP Křtiny, 2. ročníky - březen 2019 

• Velikonoční pásmo v DPS Jedovnice - žáci 2. ročníku - duben 2019 

• „Sloupský vodník“- plavecká soutěž žáků škol sdružení Cirsia - duben 2019 

• Zápis žáků do prvního ročníku - duben 2019 

• Prezentace záchranné stanice Ptačí centrum - duben 2019 

• Školní kolo pěvecké soutěže Jedovnický pulec - duben 2019 

• Návštěva dopravního hřiště - 4. ročník - duben 2019 

• „Jedovnická kuňka“- pěvecká soutěž žáků škol sdružení Cirsia - duben 2019 

• Divadelní představení pro žáky 2. ročníku - duben 2019 

• Den otevřených dveří spojený s kulturním programem ke Dni matek - květen2019 

• Mc Donald´s Cup v Blansku, 1. - 5. ročník, květen 2019  

• Malá Cirsiáda - znalostní soutěž pro žáky 5. ročníku, květen 2019 

• Návštěva pedagogů a žáků z partnerské školy z Tatranské Lomnice - květen 2019 

• Atletické závody ve Sloupě - sportovní klání žáků 1. stupně - červen 2019 

• Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku v MŠ Jedovnice - červen 2019 

• Projekt Ovoce a mléko do škol - celoročně  

 

Výběr akcí II. stupeň  

• Překročení Rubikonu - vědomostní soutěž žáků škol sdružení Cirsia - 6. ročník Ostrov u 

Macochy, září 2018 

• Socializační pobyt pro žáky 6. ročníku - září 2018 

• Přírodopisná přednáška Montani, říjen 2018 

• Anthropos - 6. ročník - říjen 2018 

• Kulturní pásmo ke 100. výročí české státnosti, KD Jedovnice - říjen 2018 

• Podzimní terénní výuka 6. ročníků - práce s mapou a buzolou - listopad 2018 

• Divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 6. ročníku - listopad 2018 

• Projekt KaPoDav - pobytový projekt pro žáky 9. ročníku - listopad 2018 

• Burza středních škol Blansko - listopad 2018 

• Prezentace středních škol pro žáky a rodiče - listopad 2018 

• Den otevřených dveří zákonné zástupce a veřejnost, návštěvy ve vyučovacích hodinách - 

listopad 2018 

• Projekt ve spolupráci se střední školou TEGA Blansko, žáci 8. ročníku  

- prosinec 2018 

• Projekt „Deváťáci učí 1. stupeň“ spojený s mikulášskou nadílkou - prosinec 2018 

• Technická olympiáda, Blansko - prosinec 2018 

• Jedovnická rolnička - vánoční jarmark s kulturním programem- prosinec 2018  



• Školní kolo olympiády v českém jazyce - prosinec 2018 

• Zeměpisně dějepisná exkurze do Bratislavy - 9. ročník - prosinec 2018 

• Florbalový turnaj škol Cirsia - leden 2019 

• Recitační soutěž - leden 2019 

• Beseda s kurátorem pro žáky 7. a 8. ročníku - únor 2019 

• Projekt Hasík - 6. ročník - únor 2019 

• Spolupráce se střední školou TEGA v Blansku - 8. ročník - únor 2019 

• Lyžařský kurz - březen 2019 

• Soutěž YPEF Křtiny v spolupráci se ŠLP ve Křtinách - březen 2019 

• „Kunštátská laťka“- soutěž ve skoku vysokém - březen 2019 

• Pythagoriáda - matematická soutěž pro žáky 7. a 8. ročníku - březen 2019 

• Zeměpisně fyzikální exkurze do Dalešic a Dukovan pro žáky 9. ročníku - březen 2019 

• Školní kolo pěvecké soutěže Jedovnický pulec - duben 2019 

• „Jedovnická kuňka“ - pěvecká soutěž žáků škol sdružení Cirsia - duben 2019 

• „Čas proměn“ a „Na startu mužnosti“ - besedy pro žáky 7. ročníku - duben 2019 

• Výměnný pobyt žáků 6. ročníku v německém Aschheimu - květen 2019 

• Návštěva pedagogů a žáků partnerské školy z Tatranské Lomnice - květen 2019 

• Dějepisná exkurze do Prahy pro žáky 7. ročníku - květen 2019 

• Velká Cirsiáda - vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně sdružení škol Cirsia - květen 2019 

• Divadelní představení pro žáky 6. a 7. ročníku - květen 2019 

• Projekt „Deváťáci učí 1. stupeň“ - květen 2019 

• Návštěva soudu v Blansku pro žáky 9. ročníku - květen 2019 

• Lipka – Krásensko: výukový program pro žáky 7. ročníku - červen 2019 

• Terénní výuka žáků 9. ročníku - červen 2019 

• Družební pobyt žáků 9. ročníku v Aschheimu - červen 2019 

• Návštěva Úřadu práce v Blansku – exkurze žáků 8. ročníku - červen 2019 

• Ekokonference - Křtiny - červen 2019 

 

 

  



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve vědomostních a znalostních soutěžích: 

• Pythagoriáda - okresní kolo matematické soutěže  -  1. místo Ondřej Kala, 8. r 

• Školní kolo olympiády z českého jazyka - 1. místo Jana Stehlíková, 9. A 

• Okresní kolo olympiády z českého jazyka - 1. místo Jana Stehlíková, 9. A 

• Krajské kolo olympiády z českého jazyka - 3. místo Jana Stehlíková, 9. A 

• Celostátní kolo olympiády z českého jazyka - 8. místo Jana Stehlíková, 9. A 

 

Vědomostní soutěž Cirsiáda:  

Český jazyk:  1. místo Klára Přikrylová, 5. A 

    Lucie Hrozová, 7. B 

    Jana Stehlíková, 9. A 

2. místo  Veronika Veselá, 6. A 

    Adéla Matušková, 9. A 

 

Matematika:  1. místo  Alex Kakáč, 7. A  

Ondřej Kala, 8. r 

  2. místo Barbora Kubíková, 9. A 

  3. místo  Vojtěch Žižka. 8. r 

Anglický jazyk: 1. místo  Stella Haasová, 7. B  

 

Speciální vzdělávací potřeby 2. - 5. ročník:     Malá Cirsiáda 

  3. místo  ZŠ Jedovnice 

Speciální vzdělávací potřeby 6. - 9. ročník:     Velká Cirsiáda 

  1. místo  ZŠ Jedovnice 

 

Přírodovědná soutěž YPEF ve spolupráci s ŠLP Křtiny: 

                          nejlepší práce s postupem do krajského kola. 

 



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve sportovních soutěžích ve školním roce 2018/2019 

Č. DATUM NÁZEV SOUTĚŽE, 

MÍSTO KONÁNÍ 

UMÍSTĚNÍ POČET 

ÚČASTNÍKŮ 

1. 3. 10. 2018 Přespolní běh CIRSIUM - 

Podomí  

Ježek (4. třída) -1. místo 

Sedláková (7. třída) – 1. místo 

Sedláčková (5. třída) – 3. místo  

Celkové umístění družstva – 

 1. místo 

 

12 

2. 23. 10. 2018 Stolní tenis – okresní 

finále 

ml. žáci – 3. místo 

st. žáci – 5. – 8. místo 

6 

3. 1. 11. 2018 Florbal – starší dívky – 

okresní kolo 

2. místo (postup do finale) 10 

4. 8. 11. 2018 Florbal – mladší chlapci – 

okresní kolo 

2. místo (postup do finále) 12 

5. 20. 11. 2018 Florbal Žďárná – mladší 

dívky 

4. místo 10 

6. 22. 11. 2018 Florbal – mladší chlapci -

finále  

3 místo 12 

7. 29. 11. 2018 Florbal – starší chlapci – 

okresní kolo 

4. místo  12 

8. 6. 12. 2018 Florbal – starší dívky – 

okresní finále 

1. místo (postup na kraj) 11 

9. 21. 12. 2018  Vánoční sportovní soutěž 

(školní soutěž) 

Skok vysoký – Abrahám  

 

 

10. 28. 1. 2019  Florbal – starší dívky – 

krajské finále 

6. místo 11 



11. 4. 2. 2019 Florbal CIRSIUM - st. žáci 3. místo  12 

12. 21. 2. 2019 Basketbal – starší žáci 2. místo  8 

13. 22. 2. 2019  Florbal – žáci 1. stupeň 6. místo 7 

14. 20. 3. 2019 Kunštátská laťka  Konečná – 6. místo 

Abrahám – 10. místo 

16 

15. 26. 3. 2019  Přehazovaná – mladší 

dívky 

6. místo 11 

16. 27. 3. 2019  Přehazovaná – starší 

dívky 

2. místo (ze 16 družstev) 11 

15. 17. 4. 2019  Vybíjená – starší dívky 1. místo  12 

16. 24. 4. 2019 Vybíjená – mladší dívky 5. místo 11 

17. 24. 4. 2019  Minikopaná Boskovice - 

chlapci 

2. ve skupině 8 

18. 24. 4. 2019   Štafetový pohár – 1. 

stupěň  

5. místo  

(smíšená štafeta A – 2. místo) 

16 

19. 26. 4. 2019  Vybíjená CIRSIUM – 

mladší dívky 

1. místo 11 

20. 29. 4. 2019 McDonald´s cup – 

minifotbal 1. stupěň  

4. místo ve skupině 9 

21. 28. 5. 2019 Přehazovaná CIRSIUM – 

mladší dívky 

5. místo 7 

22. 28. 5. 2019  Bowling- okresní finále 6. místo 5 



23. 12. 6. 2019 Minikopaná CISRIUM 

(Křtiny) – st. chlapci  

5. místo 8 

24. 12. 6. 2019 Přehazovaná CIRSIUM 

(Křtiny) – st. dívky 

1. místo 6 

25. 14. 6. 2019 Fotbal – přátelské utkání prohra 4:3 13 

 

 

  



ZŠ Jedovnice je zakládajícím členem regionálního sdružení CIRSIUM, které sdružuje 6 plně 

organizovaných základních škol v region Moravského Krasu. Ve své činnosti se sdružení 

zaměřuje na výchovně vzdělávací, sportovní a společenské aktivity pro žáky a zaměstnance 

zúčastněných škol. 

Jednotlivé školy si v rámci Cirsia vyměňují své zkušenosti a reagují na situaci ve vzdělávacím 

systému České republiky, společně debatují aktuální trendy ve výchovně vzdělávacích 

metodách a předávají si informace ke zkvalitnění aktivit jednotlivých škola a Cirsia jako 

takového. 

Ve školním roce 2018/2019 byla ZŠ Jedovnice pořadatelem následujících akcí: 

• 2 x porady vedení škol 

• futsalový turnaj starších žáků 

• florbalový turnaj starších žáků 

• pěvecká soutěž Jedovnická kuňka 

Úspěšně pokračovala za finanční podpory našeho zřizovatele městyse Jedovnice a ČNFB 

spolupráce s družební školou v bavorském Aschheimu, která byla realizována vzájemnými 

pobyty žáků a učitelů v Německu v měsících květnu a červnu. 

Během obou pobytů si žáci prohlubovali znalosti německého jazyka a ověřovali si pravdivost 

rčení: “Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem.”  

Během obou pobytů byly diskutovány vzájemné nové možnosti forem spolupráce jako je 

znovuobnovení vzájemných návštěv pedagogů obou zainteresovaných škol, program návštěv 

českých žáků v Aschheimu a prohlubování vztahů jak v rovině lidské tak profesní. 

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo v Jedovnicích rovněž setkání žáků a pedagogů z naší 

partnerské školy v Tatranské Lomnici. Cílem setkání bylo nastavit si vzájemná pravidla 

spolupráce a vykomunikovat oblasti, ve kterých obě školy budou spolupracovat.  

 

Od září 2016 je ZŠ Jedovnice zapojena do Mezinárodního programu Erasmus+, tříletého 

mezinárodního projektu KidVenture, jehož vedoucím partnerem je Kingston University Higher 

Education Corporation. Projekt KidVenture zahrnuje partnery různých odborností a kulturního 

zázemí. Je zaměřen na zvýšení podnikatelských dovedností u dětí prostřednictvím počítačové 

hry. 

Tento projekt byl v červenci roku 2019 završen závěrečným setkáním v Základní škole 

Jedovnice, příspěvková organizace za účasti jednotlivých partnerů projektu: Velké Británie, 

Itálie, Řecka, Portugalska a České republiky. 

Dvoudenní setkání vyhodnotilo přínos hry zaměřené na rozvoj podnikatelských dovedností  

u dětí 1. stupně základní školy a připravilo podklady pro zpracování závěrečné zprávy. 



Během školního roku 2018/2019 byly organizovány 3 dny otevřených dveří, které byly 

zaměřeny jednak na prezentaci školy a její činnosti rodičům a budoucím žákům prvního  

a šestého ročníku a jednak široké veřejnosti. 

Novou akcí je Jedovnická rolnička konající se v adventním čase a mající charitativní  

a společenský záměr. Žáci jedovnické základní školy si připravili kulturní vystoupení  

a prezentovali své výrobky poutající se k vánočnímu času.  

ZŠ Jedovnice byla zapojena do preventivního program pro žáky 2. a 6. ročníku Hasík – Výchova 

dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, který organizuje HZS Jihomoravského 

kraje ve spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů městyse Jedovnice. 

Ve spolupráci s MŠ Jedovnice probíhaly v období leden až duben 2019 tzv. edukační skupinky 

pro předškoláky za účasti rodičů a pedagogů ZŠ Jedovnice. Rovněž předškoláci z MŠ Jedovnice 

navštívili naši základní školu. 

V průběhu školního roku 2018/2019 jsme uspořádali dvakrát týdenní sběr starého papíru. 

Ve spolupráci s nadací Obědy pro děti bylo bezplatně poskytnuto stravování pro vybrané žáky 

ze sociálně slabých rodin. 

Školní rok 2018/2019 byl slavnostně zakončen na výletišti Barachov.  

 

 

Část IX. 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 V průběhu školního roku 2018/2019 proběhlo v ZŠ Jedovnice 1 šetření ČŠI zaměřené na 

dodržování zásad bezpečnosti. 

Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili celostátního testování v oblastech matematiky a českého 

jazyka.  

 

 

  



Část X. 
Základní údaje o hospodaření školy 

Náklady a výnosy za rok 2018 (zaokrouhlené na tisíce Kč) 

Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady celkem 22 790  240 

Spotřeba materiál 2 417 128 

Spotřeba energie 493 25 

Opravy a údržba 552 0 

Cestovné 316 0 

Náklady na reprezentaci 7 0 

Ostatní služby 1 519 0 

Mzdové náklady 12 477 67 

Zákonné sociální pojištění 4  147 20 

Zákonné sociální náklady 246 1 

Jiné sociální náklady 4 0 

Jiné sociální pojištění 51 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 205 0 

Ostatní náklady z činnosti 24 0 

Ostatní finanční náklady 0 0 

Náklady z DDM 256 0 

Výnosy celkem 22 631  406 

Tržby z prodeje služeb 1 639 258 

Výnosy z pronájmů 0 145 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 101 0 

Čerpání fondů 67 3 

Ostatní výnosy z činnosti 617 0 

Příspěvky a dotace na provoz 20 199 0 

Hospodářský výsledek -159 166 

Celkový hospodářský výsledek 7 

Zpracovala: Mgr. V. Davidová 

 

 

  



Část XI. 
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2018/2019 byla ZŠ Jedovnice zapojena do rozvojového programu Podpora 

rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích, dále do mezinárodních projektů 

VYBRAT SI JAKO DRUHÝ CIZÍ JAZYK NĚMČINU NA NAŠÍ ŠKOLE URČITĚ ANO a  ERASMUS+. 

 

Část XII. 
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ZŠ Jedovnice zapojena do dalšího vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

 

Část XIII. 
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Projekt:  VYBRAT SI JAKO DRUHÝ CIZÍ JAZYK NĚMČINU NA NAŠÍ ŠKOLE URČITĚ ANO 

Zdroj:   ČNFB 

Výše dotace:   120 000,-Kč 

Účel použití: výměnné pobyty žáků s partnerskou školou v bavorském Aschheimu. 

 

Projekt: ERASMUS+ 

Zdroj:  EU 

Výše dotace:  25 374 EURO 

Účel použití:  vytvoření inovativní výukové počítačové hry, která podpoří podnikavost dětí od 6 

do 10 let a která bude pilotně testována v partnerských školách. 

 

Projekt:  Otevřená škola II 

Zdroj:   MŠMT 

Výše dotace:    1 184 129,-Kč 

Účel použití:  aktivity na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem 



 

Projekt:  OBĚDY PRO DĚTI 

Zdroj:   nadace Women for women 

Výše dotace:  70 000,-Kč 

Účel použití:  úhrada za odebrané obědy žáky ze sociálně slabých rodin 

 

Projekt:  Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích 

Zdroj:   MPSV 

Výše dotace:  899 515,-Kč 

Účel použití:  podpora uplatnění rodičů na trhu práce, a tím usnadnit skloubení 

pracovního a rodinného života 

 

 

Část XIV. 
Údaje o spolupráci s odborovými organizace 

Na škole působí MO ČMOS PŠ, předsedkyní je Mgr. Renáta Jakubková s počtem členů 18, z toho 

je 15 v činné službě a 3 důchodového věku. Zástupce MO se dle potřeb účastní porad vedení, 

předsedkyně MO je pravidelně informována o rozhodnutích v personálních a mzdových 

oblastech. 

 

  



Seznam příloh 

• Výběr kroužků Školního klubu ve školním roce 2018/2019 
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Projednáno na pedagogické radě dne 21. 4. 2020 

 

Schváleno školskou radou dne 11. 5. 2020 

 

Razítko a podpis ředitelky školy 

Mgr. Eva Štaralová v. r. 

  



Příloha 1 
Výběr kroužků Školního klubu ve školním roce 2018/2019 

Název Vedoucí 

Košíková Mgr. Lukáš Buřt 

Čtenářský Mgr. Hana Šíblová 

Šachy PharmDr. St. Fránek 

Deskové a stolní hry Monika Sehnalová 

Hra na kytaru Barbora Janků 

Angličtina Eva Pölzerová 

Angličtina II Mgr. Radka Hromková 

Netopýrek 
(přírodovědný kroužek) 

Mgr. Věra Šnobltová, 
Mgr. Regina Psohlavcová 

Rybářský kroužek František Marek 

Kroužek gymnastiky Kamil Hudec 

 

 

Příloha 2 
Přehled akcí Školního klubu a družiny ve školním roce 2018/2019 

Datum Název akce 

20. 9. 2018 Podzimní tvoření 

12. 10. 2018 Podzimní kvíz 

31. 10. 2018 Halloweenská párty 

6. 12. 2018 Bruslení  

12. - 16. 12. 2018 Vánoční hostina 

Leden 2019 Pexesiáda 

19. 2. 2019 Maškarní karneval 

25.2. - 1. 3. 2019 Barevný týden  

6. 3. 2019 Den otevřených dveří pro budoucí 
prvňáčky 

Březen 2019 Bruslení ve Vyškově 

Duben 2019 Velikonoční bruslení 

24. 4. 2019 Den Země 

30. 4. 2019 Čarodějnický rej a opékání špekáčků 

31. 5. 2019 Den dětí 

26. 6. 2019 Zahradní slavnost s rodiči 

2. - 4. 7. 2019 Příměstský tábor 
 

 



Příloha 3 
Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2018/2019 

Střední škola Počet přijatých absolventů 

Gymnázium Blansko 6 

Gymnázium Rájec - Jestřebí 2 

Gymnasium Brno, Elgartova 1 

OA a SZŠ Blansko 8 

SPŠ Jedovnice 3 

EKO gymnasium Brno 1 

SŠ, VOŠ Brno  1 

SPgŠ Brno, Pionýrská 1 

SŠ TEGA Blansko 2 

SpgŠ Boskovice 2 

SPŠ chemická  Brno 2 

SPŠ  Brno, Sokolská 1 

SOU tradičních řemesel Brno 1 

SZŠ a VOŠ Boskovice, veterinářství 1 

SOU a SŠ Jílová Brno 1 

SŠ A. Citroena Boskovice 1 

SPŠ Brno, Purkyňova 1 

VASS Boskovice 1 

SOU Charbulova Brno 1 

ISŠA Brno 1 

SZŠ Merhautova Brno 1 

 


