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Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy, adresa:   ZŠ Jedovnice, příspěvková organizace 

                                             Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice 

Právní subjekt:             Příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:           Městys Jedovnice, Havlíčkovo náměstí 71, 679 06 Jedovnice 

Ředitelka školy:           Mgr. Eva Štaralová 

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

• Základní škola pro 1.  a 2. stupeň 
• Školní družina 
• Školní klub 
• Školní jídelna 

 

Telefon:                            516 442 224 

Mobil:                                 777 025 442  

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. 2020 

 Počet 
tříd 

      

Školní 
Rok 

2019/2020 

 
Celkem 

 
Z toho 

 Celkový 
Počet 
žáků 

Průměrný 
počet 

žáků na 
jednu 
třídu 

 

  Speciální Vyrovnávací    
1. stupeň 10 0 0 196 19,6  
2. stupeň 7 0 0 163 23,3  

Celkem 17 0 0 359 21,1  
 

Školská rada byla zřízena dle §167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném 
znění. 
 
Předseda a členové ŠR:  
Předseda: Renata Kleinbauerová (zvolena za zákonné zástupce žáků)  
Členové: 
  

• Zvoleni za zákonné zástupce žáků:  
Renata Kleinbauerová 
Vít Pernica 
Michaela Doleželová 
 

• Zvoleni za zástupce zřizovatele školy:  
Mgr. Zdeněk Doležel 
Ing. Josef Matuška 
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. 
 

• Zvoleni za zástupce školy:  
Mgr. Hana Šíblová 
Mgr. Věra Šnobltová 
Mgr. Radka Hromková Ušelová, DiS. 
 
 
 

 

 



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” 

-------- 1., 2., 3.,4.,5., 6.,7.,8.,9. 

 

Školní družina, která je součástí školy 

ŠD Počet oddělení  Počet dětí  Počet vychovatelů  
Celkem 3 75 3 

 

Školní klub, který je součástí základní školy 

ŠK Počet oddělení  Počet dětí  Počet vychovatelů 
Celkem 1 28 1 

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2019) 

 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 35/31,09 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 27/24,90 

Celkový počet učitelů 24/23,64 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 21/20,69 

 



Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2019/2020 nastoupili na školu: 0 
 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2019/2020 
nastoupili na školu: 0 
 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2019/2020 
odešli ze školy: 2 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 11/10 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2019) 

Věk Muži Ženy 
Do 35 let 2 8 
35-50 let 0 14 

Nad 50 let 1 8 
Celkem 3 30 

Rodičovská dovolená 0 2 
 

Část IV. 

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

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O přijetí k základnímu vzdělávání 33 0 
O odkladu povinné školní docházky 9 0 
O přestupu žáka z jiné školy za školní 

rok 2019/2020 
3 0 

 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020: 33 

 

 

 

 

 



Část V. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020 

 

Ročník Počet žáků Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 33 33 0 0 0 
2. 43 43 0 0 0 
3. 41 38 3 0 0 
4. 48 45 3 0 0 
5. 30 27 3 0 0 

Celkem za 
1. stupeň 

195 186 9 0 0 

6. 60 35 25 0 0 
7. 46 14 32 0 0 
8. 32 12 19 1 0 
9. 27 9 18 0 0 

Celkem za 
2. stupeň 

165 70 94 1 0 

Celkem za 
školu 

360 256 103 1 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 2019/2020 

Ročník Počet žáků Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 33 33 0 0 0 
2. 43 43 0 0 0 
3. 42 42 0 0 0 
4. 48 45 3 0 0 
5. 30 27 3 0 0 



Celkem za 
1. stupeň 

196 190 6 0 0 

6. 58 40 18 0 0 
7. 46 18 28 0 0 
8. 32 13 19 0 0 
9. 27 11 16 0 0 

Celkem za 
2. stupeň 

163 82 81 0 0 

Celkem za 
školu 

359 272 87 0 0 

 

     Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 
školy 

2 0 0 
3 0 0 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci rizikového chování 

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, exkurze. K aktivnímu využití volného času nabídla škola různé kroužky. 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. Irena Kolčárková.  

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

konzultace.  

V jednotlivých ročnících byly realizovány tyto projekty: 

• 6. A, 6. B – beseda s policejní preventistkou na téma Kyberšikana 

• 7. A, B – beseda se spolužáky žáka s PAS 



• 9. ročník – beseda s policejní preventistkou na téma Kyberšikana a trestní odpovědnost 

od 15- ti let 

Od 11. 3. došlo z nařízení vlády k uzavření škol. 

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 škola spolupracuje 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. 

Mgr. Blanka Svobodová, metodik prevence rizikového chování  

 

 

 



Zpráva o činnosti školní psycholožky  

Na počátku školního roku proběhly adaptační pobyty pro žáky 6. tříd pod vedením výchovné 

poradkyně, školní psycholožky a třídních učitelů. Během prvních měsíců se také uskutečnil 

socializační pobyt žáků 1. tříd. Všechny pobyty byly hodnoceny jako zdařilé a přínosné. 

V prvním pololetí byly žákům 9. ročníku již tradičně nabídnuty a realizovány testy profesní 

orientace. Průběžně probíhala preventivní práce s třídními kolektivy, zaměřená především 

na podporu dobrých vztahů ve třídě, ale také např. na rozvoj sociálních dovedností (zejména 

práce s emocemi u žáků 1. stupně). Někteří učitelé připravovali své třídnické hodiny pod 

metodickým vedením školní psycholožky. Dle aktuální potřeby jsme se věnovali práci ve 

třídách, kde se vyskytnul nějaký problém. Děti využívaly také možnost individuálních 

konzultací, kde jsme společně pracovali na řešení výukových, vztahových a osobních 

problémů. Zájem o konzultace projevili také rodiče. Při řešení výchovných a výukových 

problémů našich žáků se nám osvědčily společné schůzky ŠPP, rodičů a TU. 

Během distanční výuky jsme se v ŠPP zaměřili na poskytnutí informací a podpory, jak situaci 

lépe zvládnout (např. sdílením infografik rodičům, žákům 9. roč., emailovou a telefonickou 

komunikaci s rodiči a žáky), dále jsme intenzivně spolupracovali se ŠPZ na vyhodnocení 

podpůrných opatření žáků se SVP. Po návratu do škol jsme na základě získaných zkušeností 

vytvořili dokument, jak postupovat v případě znovu uzavření škol. V závěru školního roku 

se také podařilo přestěhování pracovny školní psycholožky na klidnější místo ve škole, tak 

aby lépe vyhovovalo potřebám žáků. 

Máme dobrou spolupráci s PPP Blansko a PPP Brno a dále pokračuje spolupráce s organizací 

Paspoint z.ú. Brno, která škole poskytla konzultační a metodickou pomoc ohledně žáků 

s autismem a pod jejíž záštitou proběhl program pro spolužáky žáka s autismem. 

Mgr. Irena Kolčárková, školní psycholožka 

 

 

 

 



Zpráva o činnosti výchovného poradce  

V pru be hu s kolní ho roku byly ve spolupra ci s tr í dní mi uc iteli zpracova ny a vyhodnoceny 

PLPP a IVP. Probe hla take  dals í  pra ce s z a ky se specificky mi vzde la vací mi potr ebami ve 

spolupra ci s asistenty pedagoga.  

Byly realizova ny hodiny pr í me  pedagogicke  intervence, pr edme ty specia lne  pedagogicke  

pe c e i testy profesní  orientace realizovane  ve spolupra ci s Mgr. Irenou Kolc a rkovou. 

Pr í nosem rovne z  byla na vs te va burzy s kol v Blansku, schu zka se za stupci SS , SOS , SOU 

a pr eda ní  broz ury s informacemi o pr ijí mací m r í zení m. 

V me sí ci kve tnu byla zhodnocena individua lní  pe c e o z a ky, vyhodnocena efektivita pr í me  

pedagogicke  intervence a pr edme tu  specia lne  pedagogicke  pe c e.   

Pravidelne  take  probí haly schu zky s kolní ho poradenske ho pracovis te , kde byly r es eny 

aktua lní  proble my a pru be z na  spolupra ce s uc iteli pr i r es ení  vy ukovy ch a vy chovny ch 

proble mu  z a ku .    

Do konce u nora byl pla n pra ce pru be z ne  plne n be hem vy uky ve s kole. V ra mci distanc ní  

vy uky probí halo plne ní  u kolu  pr es Microsoft Teams a emailovou komunikaci. Byly to 

konzultace s tr í dní mi uc iteli, zhodnocení  PLPP a IVP, uzavr ení  dokumentace a dals í .  

Z du vodu mimor a dny ch opatr ení  se v jarní ch me sí cí ch neuskutec nila informativní  pr edna s ka 

na IPS pr i U r adu pra ce v Blansku pro 8. roc ní ky, pla novana  na duben (viz S VP – Č SP, Sve t 

pra ce - volba povola ní ). Spolec ne  s ostatní mi c leny S PP byl take  vytvor en Krizovy  pla n. 

Mgr. Jaroslava S í blova , vy chovna  poradkyne   

 

 

 

 

 

 



Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 

Název akce Pořadatel Počet zúčastněných 
Reforma financování škol Verlag Dashöfer 1 
Spolupráce pedagoga s 

asistentem 
Edupraxe 4 

Studium pro koordinátory ŠVP Infra 2 
Kolokvium ředitelů  NIDV 1 

Povinná dokumentace školy Seminaria 1 
Základní školní lyžování MUNI 5 
Intenzivní kurz práce 

s terapeutickými kartami 
Inštitút osobnostného 

rozvoja 
1 

Dr. Zdědil a pan Zdražil Lipka 1 
GDPR ve vztahu k činnostem 
škol a školských zařízení  

J. K. accounting 1 

Rozvoj sociálních dovedností a 
zvládání náročného chování 
při inkluzivním vzdělávání 
žáků s PAS na základní škole 

Paspoint 1 

Hodnocení a sebehodnocení 
žáků v dnešní škole II 

Edupraxe 1 

Náměty na rozvoj čtenářské 
gramotnosti ve školách 

MAS Moravský kras 2 

První spirála kouče – 
koučování k řešení 

Akademie Libchavy 1 

Webový školní informační 
systém - Škola OnLine 

ZŠ Jedovnice 24 

 

Část VIII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Spolupráce s jinými subjekty v regionu: 

• Sdružení Čirsium – 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 

• OPPP 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:  

o 1. ročník, březen (2 hodiny – potom uzavření škol) 

o 2. ročník, září 2019 (1 hodina – potom uzavření škol) 

o 3. ročník, prosinec 2019 – únor 2020 

• Návštěva dopravního hřiště, 4. ročníky, říjen 

• Socializační pobyt první ročníky, Kaprálův mlýn, říjen 2019 (Kaprálův mlýn) 

• Přírodopisná přednáška MOTANI, říjen 2019 

• Exkurze – Býčí skála pro 3. ročník, říjen 2019 

• Sběr starého papíru, podzim 2019 

• Divadelní představení pro žáky 1., 2. a 3. ročníku, listopad 2019 

• Den otevřených dveří, prosinec 2019 

• Jedovnická rolnička – vánoční jarmark s kulturním programem, prosinec 2019 

• Lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň, Olešnice, leden 2020 

• Lyžařský výcvikový kurz Kitzbühel, Rakousko, únor 15. – 22. 2. 2020 

• Zahájení edukačních skupinek pro předškoláky, únor 2020 (2 hodiny potom uzavření 

škol) 



• Den otevřených dveří pro budoucí žáky 1. ročníku, únor 2020 

• VIDA Brno – výukový program pro žáky 5. ročníku, březen 2020 

• Umístění ptačích budek ve spolupráci se ŠLP Křtiny, 3. ročníky, březen 2020 

• Zápis žáků do prvního ročníku – duben 2020 (distančně) 

• Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku v MŠ Jedovnice, červen 2020 

• Projekt Ovoce a mléko do škol, celoročně 

• Distanční vzdělávání, od března 2020 

 

 Výběr akcí II. stupeň  

• Překročení Rubikonu 2019, říjen 2019 

• Návštěva partnerské školy v Tatranské Lomnici, září 2019 

• Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd v Češkovicích, září 2019 

• Dějepisná exkurze do pavilonu Anthropos, říjen 2019 

• Turnaj ve stolním tenisu, listopad 2019 

• Okrskové kolo a okresní finále starších žáků ve florbalu, listopad 2019 

• Návštěva divadla Polárka, představení Prezidenti, listopad 2019 

• Návštěva divadla Polárka, představení Ve jménu republiky, prosinec 2019 

• Jedovnická rolnička, prosinec 2019 

• Exkurze do Bratislavy, prosinec 2019 

• Školní kolo konverzační soutěže v angličtině, leden 2020 

• Lyžařský výcvikový kurz, Červenohorské sedlo, únor 2020 

• Okresní kolo soutěže starších žáků v basketbalu, březen 2020 

• Distanční vzdělávání, od března 2020 

Plánované akce, které měly probíhat v období březen až červen byly z důvodu ČOVID – 19 

zrušeny. 

 

 

 



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve vědomostních a znalostních soutěžích 

Olympiáda v českém jazyce  

Školní kolo 

1. mí sto Ondr ej Kala  

2. mí sto Lucie Hrozova   

3. mí sto Vojte ch Z iz ka  

 

Okresní kolo 

2. mí sto Ondr ej Kala  

Olympiáda v matematice 

Školní kolo 

1. mí sto Alex Kaka c  

 

Školní kolo konverzační soutěže v angličtině  

• 1. kategorie: 

1. mí sto Eduard S evc í k 

2. mí sto S imon Navra til 

3. mí sto Jerony m Dolez al  

 

• 2. kategorie: 

1. mí sto Stella Haasova  

2. mí sto Teodora Holubova   

3. mí sto Pavel Ondra c ek 

 

Dějepisná olympiáda 

Školní kolo 

1. mí sto Ondr ej Kala 

2. mí sto Vojte ch Z iz ka 

3. mí sto Matya s  Ví tek 

 



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve sportovních soutěžích ve školním roce 2019/2020 

Č. DATUM NÁZEV SOUTĚŽE, 
MÍSTO KONÁNÍ 

      ÚČAST A UMÍSTĚNÍ 

1. 26. 9. 2019 Pr espolní  be h ČIRSIUM - 
Podomí   

Fra nkova  (3. tr í da) – 2. – 3. mí sto 
Nejezchleb (3. tr í da) – 4. mí sto 

Jez ek (5. tr í da) – 1. mí sto 
Musilova  (6. tr í da) – 2. mí sto 
Zouharova  (6. tr í da) – 5. mí sto 
Vra nova  (8. tr í da) – 4. mí sto 
Konec na  (8. tr í da) – 5. mí sto 

Dals í  u c astní ci:  
Dendisova  (3. tr í da), Hollisova  (3. tr í da), Ba rta 
(3. tr í da), Hollis (3. tr í da), Nejezchleb (3. tr í da), 
Č ech (4. tr í da), Kaka c  (4. tr í da), Nejezchlebova  

(5. tr í da), Dendisova  (5. tr í da), S evc í kova  
(5.tr í da), Man ous ek (6. tr í da), Sedla c ek (7.tr í da), 
Brantalí k (6. tr í da), Kuchar ova  (7. tr í da), Zaha lka 
(8. tr í da), Ondra c ek (9. tr í da), Dvor a k (9. tr í da), 

Urba nkova  (9. tr í da)  
2. 1. 11. 2019 Stolní  tenis – Ra jec–Jestr ebí  ml. z a ci – 5. – 6. mí sto 

(Hora k, Č ech, Kaka c ) 
st. z a ci – 3. mí sto 

(Ví tek, Abraham, Dvor a k, Jer a bek)  
3. 26. 11. 2019 Florbal – st. chlapci 

-Z ďa rna  
1. – 2. mí sto a postup do finale 

(S evc í k, Jer a bek, Zouhar, Abraham, Ví tek, 
Dvor a k, Ondra c ek, Z iz ka, Matus ka, Kala) 

4. 10. 12. 2019 Aerobik  ČIRSIUM  
- Kr tiny 

 

5. 12. 12. 2019 Florbal – st. chlapci okresní  
finale - Blansko 

Nepostup ze skupiny 
(Ševčík, Jeřábek, Zouhar, Abraham, Vítek, 

Dvořák, Ondráček, Žižka, Matuška, Kala, Staněk) 
6. 10. 2. 2020 Florbal – st. chlapci 

ČIRSIUM - Jedovnice 
2. mí sto 

(Ševčík, Jeřábek, Zouhar, Abraham, Vítek, 
Dvořák, Ondráček, Žižka, Matuška, Kala, 

Holubová) 
7. 4. 3. 2020 Florbal – 1. stupen   

ČIRSIUM - Sloup 
……. 

(Matus ka, Sehnal, Gro ger, Jez ek, Paar, Hora k, 
Č ech)  

8. 5. 3. 2020 Basketbal – st. chlapci 
Okresní  fina le 

4. mí sto 
(Jer a bek, Matus ka, Dvor a k, Ví tek, Abraham, 

Ondra c ek, Dolez el, Kala)  

 



Hodnocení činnosti školní družiny 

Ve školním roce nebyly všechny plánované aktivity realizovány z důvodu uzavření škol na 

jaře roku 2020. Od září do března se ale povedlo uskutečnit např. Halloweenskou párty 

v tělocvičně. Děti si oblékly kostýmy, donesly bonbóny, cukrovinky, dokonce někteří rodiče 

upekli buchty. Další konané akce byly pexesiáda, drakiáda, vánoční dílničky a tradice, tvoření 

na rolničku, masopustní veselice taktéž v kostýmech.  

Dětem se zvláště líbila možnost vaření. Každému oddělení školní družiny byl přidělen, jeden 

měsíc a kontinent podle kterého se žáci snažili vařit typické jídlo, např. USA, Anglie, Evropa, 

Mexiko, Antarktida, aj.  

Velice úspěšnou akcí, zaměřenou na pomoc potřebným, byl projekt “Krabice od bot”. Do 

aktivity se zapojilo opravdu mnoho rodičů, kteří donesli spoustu krásných plyšáků, hraček, 

hygienických i výtvarných potřeb. Vybrané dárky byly zabaleny do krabic, odvezeny na 

odběrné místo projektu, odkud putovaly jako vánoční dárek pro děti v nouzi. 

Činnost školní družiny neustala ani o hlavních prázdninách. Od 12. 8. do 21. 8. se uskutečnil 

příměstský tábor „Malý objevitel“ určený nejen pro žáky naší školy, ale také pro děti 

z okolních obcí. V rámci 14 dnů se uskutečnily výlety např. na hrad v Boskovicích, do jeskyně 

Balcarka, či do lanového centra Velká dohoda. Malí táborníci absolvovali řadu sportovních 

soutěží a procházek okolní přírodou. Tábor byl slavnostně ukončen opékáním špekáčků 

a rozdáním pamětních listů. Příměstský tábor byl realizován v rámci projektu MPSV 

s názvem Podpora rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích. 

Přehled aktivit školní družiny za školní rok 2019/2020 je součástí Přílohy 1 a 2. 

 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 V průběhu školního roku 2019/2020 proběhlo na ZŠ Jedovnice 1 šetření ČŠI zaměřené na:  

• zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů  



• zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu 

s právními předpisy 

 

Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 

Náklady a výnosy za rok 2019 (zaokrouhlené na tisíce Kč) 

Název položky Hlavní činnost Hospodářská činnost 

Náklady celkem 29 390  330 

Spotřeba materiál 3 208 229 

Spotřeba energie 572 30 

Opravy a údržba 218 0 

Čestovné 110 0 

Náklady na reprezentaci 46 0 

Ostatní služby 1 787 0 

Mzdové náklady 16 868 50 

Zákonné sociální pojištění 5 595 17 

Zákonné sociální náklady 382 1 

Jiné sociální náklady 0 0 

Jiné sociální pojištění 45 0 

Odpisy dlouhodobého majetku 197 0 

Ostatní náklady z činnosti 78 0 

Ostatní finanční náklady 0 0 

Náklady z DDM 244 0 

Výnosy celkem 28 662 609 

Tržby z prodeje služeb 2 262 463 

Výnosy z pronájmů 142 142 

Jiné výnosy z vlastních výkonů 92 0 

Čerpání fondů 57 0 

Ostatní výnosy z činnosti 335 0 



Příspěvky a dotace na provoz 20 199 0 

Hospodářský výsledek -1 007 279 

Celkový hospodářský výsledek -728 

Zpracovala: Mgr. V. Davidová 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 byla ZŠ Jedovnice zapojena do rozvojového programu Podpora 

rodičů dětí 1. stupně ZŠ v Jedovnicích a okolních obcích 

 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 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: Otevřená škola (Šablony II) 

Zdroj: MŠMT 

Výše dotace: 1 184 129,- Kč  

Účel použití: úvazek školního psychologa, úvazek speciálního pedagoga, realizace 
projektových dnů 

 

Projekt: Obědy pro děti 

Zdroj: nadace Women for women 

Výše dotace: 22 650,-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: 2 135 160,-Kč 

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

a rodinného života 

 

Projekt: Ekologie – téma, které nás spojuje 

Zdroj: Česko – německý fond budoucnosti 

Výše dotace: 110 000,-Kč 

Účel použití: výměnné pobyty s Německem  

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Na škole působí MO ČMOS PŠ, předsedkyní je Mgr. Renáta Jakubková s počtem členů 17, 

z toho je 14 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. Ve spolupráci s odborovou organizací byla v roce 2019 realizována 

kulturně vzdělávací akce ve Valticích spojená se školením zaměřeném na aplikaci webového 

školního informačního systému Škola OnLine. 

 

Část XV. 

Závěr 

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

organizovaných základních škol v regionu 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 Čirsia 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 škol a Cirsia jako 

takového. 

Ve školním roce 2019/2020 byla ZŠ Jedovnice pořadatelem následujících akcí: 

• porady vedení škol, setkání účetních 

• překročení Rubikonu 

• florbalový turnaj starších žáků 

V rámci rozvoje kooperace se zahraničními školami, navštívili žáci naší školy ve dnech 

23. – 27. 9. 2019 partnerskou školu v Tatranské Lomnici. Čílem setkání bylo rozvinout 

spolupráci s partnerskou školou a prohlubování vztahů jak v rovině lidské, tak profesní.  

Během školního roku 2019/2020 byly organizovány také 2 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. 

Již tradiční a hojně navštěvovanou akcí byla 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.  

Úzká spolupráce probíhala s MŠ Jedovnice, kde probíhaly edukační skupinky pro 

předškoláky za účasti rodičů a pedagogů ZŠ Jedovnice. 

V průběhu školního roku 2019/2020 byla vyhlášena soutěž ve sběru papíru, která bude 

pokračovat i v nadcházejícím školním roce.  

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

žáky ze sociálně slabých rodin. 

ZŠ Jedovnice se také úspěšně zapojila do projektu KaPoDaV – Podpora kariérového 

poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském 

kraji”, reg. číslo: ČZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211. Na projekt je poskytována finanční 

podpora z EU a MŠMT.  Projekt byl realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu 

týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JČMM jako partner 

projektu. Základní škola se zapojila celkem do tří produktů, zároveň byl vyškolen jeden 



P- koordinátor. V rámci přírodovědného kroužku si žáci se svou vyučující vyzkoušeli 

badatelsky orientovanou výuku. Žáci pracovali v terénu a jednotlivé týmy se snažily 

o vyslovení hypotézy, její prozkoumání a prezentování svých výsledků. Takto zvolená výuka 

žáky bavila, nevýhodou bylo časové omezení. Dále jsme školením k produktu Program 

Dr. Zdědil a pan Zdražil získali zdarma materiály a přístup k finančně zaměřené internetové 

hře, která žákům umožňuje vyzkoušet si svoje dovednosti v oblasti matematické a finanční 

gramotnosti. Velmi pozitivní je to, že veškerý materiál nám zůstává ve škole a můžeme jej 

použít i v dalším období. 

Plán všech aktivit školního roku 2019/2020 byl značně ovlivněn uzavřením škol od března 

2020 z důvodu omezení šíření viru ČOVID-19. 
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Příloha 1 

Výběr kroužků Školního klubu ve školním roce 2019/2020 

Název Vedoucí 
Basketbal Mgr. Lukáš Buřt 

  
Pohybový kroužek Mgr. Radka Hromková 

Ušelová, Dis. 
Šachy PharmDr. Stanislav Fránek 

Deskohraní Monika Sehnalová 
Hra na kytaru Barbora Janků 
Netopýrek 

(přírodovědný kroužek) 
Mgr. Regina Psohlavcová 

Jana Najtová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Přehled akcí školní družiny a školního klubu ve školním roce 2019/2020 

 

Datum Název akce 
31. 10. 2019 Halloweenská párty 
15. 11. 2019 Výstup do kostelní věže 
26. 11. 2019 Povídání o Indii od pí. Marie Čhrástecké 
27. 11. 2019 Bruslení v Blansku (2. a 3. oddělení) 
29. 11. 2019 Drakiáda 
4. 12. 2019 Projekt „Krabice od bot“ 
5. 12. 2019 Mikulášská nadílka 
6. 12. 2019 Jedovnická rolnička 

11. 12. 2019 Bruslení v Blansku (1. oddělení a školní 
klub) 

16. 12. 2019 Přednáška o záchytné stanici pro psy z 
Boskovic 

19. 12. 2019 Vánoční nadílka v ŠD 
9. 1. 2020 Pexesiáda 

26. 2. 2020 Masopustní veselice 
10. 8. – 21. 8. 2020 Příměstský tábor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 3 

Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2019/2020 

Střední škola Počet přijatých absolventů 
Gymnázium Blansko 6 

Gymnázium Rájec -Jestřebí 1 
OA a SZŠ Blansko 4 
SPŠ Jedovnice 6 

SŠ a SOU A. Čitroena Boskovice 2 
Střední škola Brno, Čharbulova  3 

ISŠA Brno 1 
Vojenská škola SŠ a VOŠ MO v Moravské 

Třebové 
1 

Masarykova střední škola Letovice 1 
TEGA Blansko 1 

Střední zdravotnická škola Evangelické 
akademie, Brno-Líšeň 

1 
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