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Část I. 

Základní údaje o škole 

Název školy, adresa:   Základní škola 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:           Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

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:                                 732 653 927 

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. 2021 

 Počet 
tříd 

     

Školní 
Rok 

2020/2021 

 
Celkem 

 
Z toho 

 Celkový 
Počet 
žáků 

Průměrný 
počet 

žáků na 
jednu 
třídu 

  Speciální Vyrovnávací   

1. stupeň 10 0 0 204 20,4 

2. stupeň 8 0 0 170 21,3 

Celkem 18 0 0 374 20,9 

 

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 4 94 4 

 

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. 2020) 

 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 37/34,68 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 30/24,90 

Celkový počet učitelů 27/25,25 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 25/24,02 

 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2020/2021 nastoupili na školu: 1 
 



Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 
nastoupili na školu: 5 
 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2020/2021 
odešli ze školy: 1 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 12/10,75 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2020) 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let 4 6 

35-50 let 0 17 

Nad 50 let 1 9 

Celkem 5 32 

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 43 0 

O odkladu povinné školní docházky 2 0 

O přestupu žáka z jiné školy za školní 
rok 2020/2021 

3 0 

 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021: 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část V. 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021 

 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 43 43 0 0 0 

2. 31 31 0 0 0 

3. 41 41 0 0 0 

4. 42 38 4 0 0 

5. 47 44 3 0 0 

Celkem za 
1. stupeň 

204 197 7 0 0 

6. 40 28 12 0 0 

7. 53 35 15 3 0 

8. 45 15 29 1 0 

9. 32 13 19 0 0 

Celkem za 
2. stupeň 

170 91 75 4 0 

Celkem za 
školu 

374 288 82 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 2020/2021 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 43 42 0 1 0 

2. 31 29 2 0 0 

3. 41 40 1 0 0 

4. 41 37 3 1 0 

5. 47 39 8 0 0 

Celkem za 
1. stupeň 

203 187 14 2 0 

6. 40 25 15 0 0 

7. 53 30 20 3 0 



8. 45 16 28 1 0 

9. 32 11 19 2 0 

Celkem za 
2. stupeň 

170 82 82 6 0 

Celkem za 
školu 

373 269 96 8 0 

 

     Snížený stupeň z chování 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 

školy 

2 3 0,8 

3 1 0,3 

 

Část VI. 

Údaje o prevenci rizikového chování 
V průběhu školního roku se žáci vzdělávali prezenčně a distančně (přes MS TEAMS). 

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. 

Uskutečnily se akce třídních kolektivů, které se dané problematiky týkají, např. 

socializační pobyt pro 1. a 6. ročník, exkurze, výlety, teambuildingové aktivity. 

K aktivnímu využití volného času nabídla škola různé kroužky, které se bohužel 

z nařízení vlády vůbec neotevřely.  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 pravidelně třídnické hodiny – v pololetí byla ve všech 

třídách tématem kyberšikana, digitální stopa na internetu, třídní schůzky a konzultace.  

V jednotlivých ročnících byly realizovány tyto projekty: 

• 3. – 4. ročník „Moje cesta na svět“ – Na počátku, o.p.s 

• 5. – 6. ročník „Dobrodružství dospívání“ – Na počátku, o. p. s. 

• 9.  ročník „Nečekané těhotenství“ – Na počátku, o. p. s.  

• 6. – 7. ročník – program Radka Bangy „Když chceš, tak to dokážeš“ 

• 9. ročník – finanční gramotnost – výukový program 

Při realizaci MPP má nezastupitelné místo spolupráce s rodiči, která probíhá na několika 

úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím 

žákovských knížek, elektronické žákovské knížky 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. Na pracovníky poradenského pracoviště 

a na všechny pedagogické pracovníky se mohou obrátit také 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, Obecní 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  

Ve školním roce 2020/2021, stejně jako v předchozích čtyřech letech, působila na škole 

školní psycholožka. Pracovala na částečný úvazek 20 hod./týdně a byla financována 

z podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon (Personální 

podpora ZŠ). Během celého školního roku pracovala s třídními kolektivy a poskytovala 

individuální konzultace žákům, jejich rodičům i pedagogům.  

Na počátku školního roku proběhly adaptační programy pro žáky 6. tříd ve spolupráci 

s třídními učiteli a asistentkou pedagoga. Školní psycholožka se podílela také na 

socializačním programu žáků 1. ročníku. V období listopad–leden byly realizovány testy 

profesní orientace a následné individuální konzultace výsledků pro zájemce z řad žáků 

9. tříd. V jarních měsících byla poté zájemcům poskytována metodická a psychologická 

podpora před přijímacími zkouškami na střední školu. 

Preventivní práce s třídními kolektivy byla zaměřena zejména na podporu dobrých 

vztahů, prevenci rizikového chování, ale také např. na rozvoj sociálních dovedností 

u žáků 1. stupně. Intervenční práce ve třídě byla realizována dle aktuální potřeby. 

V době omezení provozu škol z důvodu pandemie COVID -19, probíhaly v některých 



ročnících pravidelné online třídnické hodiny vedené školní psycholožkou. Jejich cílem 

byla podpora třídní soudržnosti a zvládání stresu. Někteří žáci následně využili možnost 

individuálních konzultací nebo krizové intervence online. Značná péče byla věnovaná 

žákům, kteří selhávali v distanční výuce. Jednalo se zejména o žáky druhého stupně.   

V individuálních konzultacích jsme mimo výukových problémů, řešili také výchovné, 

osobní a rodinné problémy. Rodiče se často obraceli na doporučení třídního učitele, ale 

také z vlastní iniciativy, popřípadě reagovali na nabídku pomoci přímo od školní 

psycholožky. Činnost ŠPP na naší škole byla školní psycholožkou představena rodičům 

v rámci Dnů otevřených dveří pro budoucí žáky 1. a 6. tříd.  S pedagogickými pracovníky 

jsme konzultovali převážně výchovné a výukové selhávání žáků, vztahové problémy ve 

třídě a přístup k jednotlivým žákům.  

Při poskytování služeb našim žákům a jejich rodičům spolupracujeme s PPP Blansko, 

s odděleném SPO Vyškov, SPC Štolcova a dalšími organizacemi.  

Školní psycholožka na škole vedla také hodiny speciálně pedagogické péče. Vzhledem 

k velkému počtu dětí se SVP a velké vytíženosti členů ŠPP, budeme usilovat o posílení 

týmu o speciálního pedagoga.  

Mgr. Irena Kolčárková, školní psycholožka 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce  

Mezi stálé úkoly výchovného poradce patří práce s žáky se specifickými vzdělávacími 

potřebami ve spolupráci s jejich třídními učiteli, asistenty pedagoga, školním 

poradenským pracovištěm i školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a dalšími 

odborníky. Dále vedení dokumentace o žácích, jejich podpůrných opatřeních, 

pedagogických intervencích nebo realizovaných předmětech speciálně pedagogické 

péče. 

Výchovný poradce dále zprostředkovává informace a seznamuje žáky i zákonné 

zástupce s možnostmi dalšího studia po ukončení ZŠ. To se děje zajišťováním návštěv 

Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Blansku, účastí žáků na Burze 

škol, schůzkami se zástupci SŠ i SOU a předáním Atlasů školství a dalších informací 

o přijímacím řízení. 

Práce v jednotlivých měsících: 

Září 

• konzultace s třídními učiteli při vypracovávání PLPP a IVP, vedení dokumentace, 

nová doporučení 

• aktualizace seznamu žáků s PO (vyřazení loňských devátých ročníků, doplnění nově 

příchozích) 



• odeslání žádostí o vyšetření v ŠPZ, kontrolní i nová  

• zavedení TK pro pedagogické intervence a předměty speciálně pedagogické péče  

• komunikace se ŠPZ prostřednictvím garantů pro ZŠ Jedovnice  

• informace vycházejícím žákům k volbě povolání 

• vyhodnocení pedagogických intervencí a PSPP 

Říjen 

• vyzvednutí příruček – Atlasů školství – na Úřadu práce v Blansku 

• schůzka výchovných poradců  

• další žádosti o vyšetření žáků s PO 

• vyhodnocení pedagogických intervencí a PSPP 

Listopad 

• nabídka testů profesní orientace pro 9. ročník ve spolupráci s Mgr. Irenou 

Kolčárkovou 

• informace o burze škol v Blansku, Brně a stránkách škol (online odkazy) 

• předání informací o přijímacích zkouškách  

• vyhodnocení pedagogických intervencí a PSPP 

• odeslání přihlášek na umělecké školy – talentové zkoušky 

Prosinec 

• konzultace s třídními učiteli – vyhodnocení PLPP a IVP žáků s podpůrnými 

opatřeními  

• zjišťování zájmu žáků o další studium a předávání informací o SŠ a SOU  

• vyhodnocení pedagogických intervencí a PSPP 

Leden 

• nahlášení žáků s PO na ŠPZ – kontrolní i nová vyšetření 

• pedagogická porada a individuální konzultace s rodiči i učiteli 

• předávání přihlášek na SŠ, zápisových lístků a dalších informací o přijímacích 

zkouškách 

Únor 

• kontrola platnosti vyšetření v ŠPZ, vyhodnocení pedagogických intervencí a PSPP 

Březen   

• konzultace s třídními učiteli – žáci s PO – další vyhodnocení PLPP a IVP  

Duben   

• konzultační schůzky s rodiči 

• kontrola vedení dokumentace 



Květen 

• přijímací zkoušky žáků vycházejících ročníků a práce s žáky nepřijatými, další kola 

PZ 

• zhodnocení individuální péče o žáky, efektivity přímé pedagogické intervence 

a předmětů speciálně pedagogické péče, další vyhodnocení PLPP a IVP, školní 

dotazníky 

Červen 

• uzavření dokumentace na konci školního roku, zasílání zpráv do ŠPZ, telefonické 

konzultace s poradenskými pracovníky 

• závěrečná zpráva o činnosti        

      

Práce výchovného poradce byla ve škole realizována v září, části října, v prosinci, květnu 

a červnu. V rámci distanční výuky probíhalo plnění úkolů díky schůzkám přes Microsoft 

Teams a emailovou komunikaci. Byly to konzultace s třídními učiteli, rodiči, 

uskutečněno bylo zhodnocení PLPP a IVP, uzavření dokumentace a další. 

Během školního roku byly ve spolupráci s třídními učiteli vytvořeny a vyhodnoceny 

plány pedagogické podpory a individuální plány. Byly realizovány hodiny přímé 

pedagogické intervence, předměty speciálně pedagogické péče i testy profesní orientace 

realizované ve spolupráci s Mgr. Irenou Kolčárkovou.   

Neuskutečnila se informativní přednáška na Informačním poradenském středisku při 

Úřadu práce v Blansku pro 8. ročníky, plánovaná na duben – viz ŠVP – ČSP (Svět práce –

volba povolání), která bude realizována pro 9. ročníky na podzim roku 2021. Společně 

s vedením školy a ostatními členy ŠPP byl vytvořen plán k poskytování a vyhodnocování 

pedagogických intervencí, doučování, předcházení a řešení školní neúspěšnosti. 

Mgr. Jaroslava Šíblová, výchovná poradkyně  

Část VII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

Název akce Pořadatel Počet zúčastněných 

Práce s daty na ZŠ NPI 1 

Rozvoj digitální gramotnosti 
ve výuce  

NPI 1 

Webinář pro zástupce 
ředitele 

SSŠ Brno 1 

Oblastní a krajský workshop 
ICT  

NPI 2 

Konflikty – řešení 
modelových situací 

SSŠ Brno 2 

Sociálně právní ochrana dětí SSŠ Brno 1 



v kontextu školního 
vzdělávání 

Doplňující didaktické 
studium angličtiny 

SSŠ Brno 1 

Práce s diferencovanou 
třídou 

Edupraxe 1 

Práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve 

ŠD 

Edupraxe 1 

Když se v matematice nedaří  Edupraxe 1 
Didaktický zásobník pro 

učitele angličtiny a němčiny   
SSŠ Brno 2 

Ekoškola v kostce Tereza, vzdělávací 
centrum, z. ú. 

1 

Finanční řízení aktuálně SSŠ Brno 1 

Podpora ředitelů škol 
v oblasti řízení 

SSŠ Brno 1 

Kvalifikační kurz pro ředitele 
škol a školských a zřízení 

NPI 1 

Ochrana měkkých cílů PMVIA 1 

Webový školní informační 
systém – Škola OnLine 

ZŠ Jedovnice 27 

Tematické webináře Škola 
OnLine 

Škola OnLine 11 

Fond kulturních a sociálních 
potřeb po novele 

ANAG, s.r.o. 1 

Webináře SYPO NPI 9 
MS Teams ZŠ Jedovnice 28 

Tematické webináře MS 
Teams 

MS Teams 9 

Poznámkový blok – MS 
Teams  

ZŠ Jedovnice 15 

Roboti a robotické 
stavebnice 

AV Media 6 

Webináře Microsoft Microsoft 14 
Zdravotník zotavovacích akcí ČTU 1 

Praktické tipy do výuky 
zeměpisu 

NPI 1 

Dr. Zdědil a pan Zdražil – 
finanční gramotnost 

Lipka Brno 2 

Koordinátor podnikavosti Lipka Brno 1 
Týmová spolupráce a 

seberozvoj 
ZŠ Jedovnice 32 

 

 

 



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 

• OPPP Vyškov, pracoviště Blansko 

• Jedovnický infokanál, videožurnál a Informace z Jedovnic  

• Česko – německý fond budoucnosti 

• Nadace Obědy pro děti 

• HSZ Blansko 

• Nemocnice Blansko 

 

I v letošním roce se rodiče i děti školní družiny zapojili do projektu „Krabice od bot“. Pro 

potřebné děti bylo vybráno přes třicet dárků, které byly předány Diakonii ČCE.  

Jako poděkování zdravotníkům v jejich náročné práci si učitelé, děti a rodiče připravili 

pro zdravotnický personál „Covidové“ jednotky Nemocnice Blansko různé dobroty, kávu, 

džusíky, čokoládu a drobné dárečky. Děti pro povzbuzení v náročné práci ještě navíc 

namalovaly obrázky.  

 

             



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve vědomostních a znalostních soutěžích 

Celý školní krok byl poznamenán epidemií COVID-19. Všechny sportovní soutěže 

a většina ostatních soutěží byly zrušeny a odloženy na následující školní rok.   

Žáci ZŠ Jedovnice se zúčastnili tradičních předmětových soutěží, které pořádá MŠMT pro 

žáky 8. a 9. tříd., letos poprvé distančně – prostřednictvím odkazu, který byl soutěžícím 

zaslán. 

Olympiáda v českém jazyce – 47. ročník 

Zúčastnili se:   

9.A – Alex Kakáč, Michaela Janušová, Adriana Konečná 

9.B – Stella Haasová, Jan Ševčík, Lucie Hrozová 

 

Umístili se: 

1. místo Alex Kakáč 

2.  místo Lucie Hrozová 

3. místo Michaela Janušová 

 

Dějepisná olympiáda – 50. ročník 

Zúčastnili se: 

9.A – Alex Kakáč, Michaela Janušová, Adriana Konečná, Filip Csurgai, Zdeňka Šíblová 

9.B – Jan Ševčík, Lucie Hrozová, Petr Odehnal 

 

Umístili se: 

1. místo Alex Kakáč 

2. místo Jan Ševčík 

3. místo Michaela Janušová 

 

Škola si pro své žáky připravila v rámci distanční výuky také vlastní soutěž. Pro žáky na 

prvním stupni byla připravena online hra s názvem Poznávací stezka kapra Cyrila. Žáci 

druhého stupně se mohli zapojit do online hry určené pro žáky 5. – 9. tříd.  Žáci plnili 

úkoly zařazené do jednotlivých kategorií: věda, ekologie, příroda, sport, zdraví a ostatní.  

Výsledky žáků 1. stupeň:  

1. místo Běla Kakáčová  

2. místo Patrik Šnoblt  

3. místo Sára Grimová 

 

Umístění žáků 2. stupně:  

1. místo Eliška Žáková  

2. místo Veronika Veselá  

3. místo Erika Linda Ševčíková  



Hodnocení činnosti školní družiny 

Provoz Školní družiny byl zajištěn ve čtyřech odděleních s kapacitou 100 dětí. V září 

2020 bylo přihlášeno 94 dětí. První dvě oddělení byly vyhrazeny pro první třídy 

a přidáni žáci druhé třídy. Třetí oddělení, které bylo určeno pro druhé ročníky, bylo 

doplněno dětmi ze třetí třídy a čtvrté oddělení bylo pro 3. - 4. třídu. Z důvodu nařízení 

ministerstva se 14. října uzavřela škola a přerušil i provoz ŠD. Dne 18. listopadu se 

provoz ŠD obnovil za stanovených hygienických podmínek. Každé oddělení bylo 

vyhrazeno pro konkrétní třídu (1. A, 1. B, 2. A a 2. B).  

Od 30. listopadu 2020 došlo k dalšímu rozvolnění, druhé třídy byly spojeny do jednoho 

oddělení a čtvrté oddělení bylo pro 3. třídy. Využit byl také školní klub, který sloužil pro 

žáky ze 4. tříd.  

Od 1. ledna 2021 byly podmínky pro provoz ŠD navráceny do režimu ze dne 

18. 11. 2020. Od 1. 3. 2021 byl provoz ŠD opět přerušen. Žáci se do ŠD vrátili 12. dubna 

za režimu rotační výuky. V jednotlivých odděleních se střídaly děti 1. – 4. ročníku. Od 

17. května došlo k dalším úpravám dle nařízení MŠMT. Jednotlivá oddělení naplnili žáci 

daných tříd, pro které sloužily v režimu rotace. V tomto režimu byla ŠD v provozu až do 

konce školního roku. 

Denní činnost započala po výuce a tvořily ji činnosti relaxační, zájmově poznávací 

a vzdělávací. Děti byly na začátku roku seznámeny s tématem pro letošní rok a také byly 

průběžně seznamovány s plánem činností na aktuální měsíc a mohly se podílet na jeho 

rozšíření v určitých oblastech jejich zájmu. Jejich činnost byla řízená a motivována dle 

vhodných témat k určitému období. V průběhu roku si vyzkoušely různé techniky 

tvoření a seznámily se s řadou nových materiálů. V době relaxace mohly děti odpočívat, 

četly se jim pohádky nebo poslouchaly audioknihy. 

 

Na začátku roku se děti seznamovaly při mnohých kolektivních hrách a činnostech. 

Chodilo se na vycházky do okolí školy, kde se obeznámily s prostředím a s možnostmi, 

které nám nabízí. V době Halloweenu a dušiček jsme vyráběli masky a v jednotlivých 

odděleních pro děti připravily zábavné odpoledne v tomto duchu, kde za zvuků hudby 

zažily zábavné odpoledne plné her.  

 

 



Zimu jsme si připomněli výrobou Mikulášů, čertů a andělů, nechyběla však ani 

mikulášská nadílka. V době příchodu vánočních svátků se ve školní družině konalo 

rozdávání dárků, které obohatilo herní vyžití v jednotlivých odděleních.  

       

V lednu se družina zapojila do projektového dne k 70. výročí založení školy výrobou 

plakátu, modelu školy se školáky.  

   

V únoru si k masopustním radovánkám připravili vychovatelé pro děti karneval 

v maskách, některé masky si děti samy vyrobily. Následoval program plný radosti 

a zábavy.   



Pro první stupeň byla také vyhlášena soutěž s názvem Jaro – velikonoční zvyky a tradice.  

Do soutěže se zapojily nejen děti ze školní družiny. Některé výrobky byly inspirací pro 

ostatní, jak si vyzdobit a zpříjemnit domácí prostředí. Fotografie výrobků byly 

zveřejněny na nástěnce a čtyřčlenná porota vybrala a ocenila nejlepší. První až třetí 

místo bylo odměněno věcnými cenami.  

 
 

Poslední den v dubnu se konala akce Pálení čarodějnic, kde byly pro děti připraveny hry, 

které prověřily jejich zručnost, postřeh a rychlost.  Poté následovalo taneční odpoledne. 

Nechyběla ani soutěž o nejlepší masku a na závěr dne si děti mohly opéct špekáček nad 

ohýnkem, kde se upálila symbolická malá čarodějnice.  

   

Ke Dni dětí se konalo sportovní odpoledne plné soutěží a zábavy, na konci byly všechny 

děti odměněny sladkostí a dárečkem.  



 

 

Ke konci školního roku, za velice teplého počasí, se 18. června konala velká „vodní bitva“. 

Děti si vodních radovánek opravdu hodně užily.   

  

 

Jednotlivá oddělení si v průběhu roku připravila pro děti i své akce, jako např. „Pečení 

perníčků“. Zde si mohly děti vyzkoušet přípravu těsta a následné jeho válení, 

vykrajování a pečení. Velice oblíbená se stala „Příšerková diskotéka“ či „Den deskových 

her“, kde si děti mohly vyzkoušet širokou škálu deskových a stolních her dle svého 

výběru. V zimních měsících jsme s dětmi chodili na procházky do přírody a bobovat na 



nedaleký kopec. Nejen děti ze školní družiny se podílely na charitativní akci „Krabice od 

bot“ V adventním čase se žáci podíleli na obdarování dárky potřebným dětem. 

Na hlavní prázdniny si vychovatelé připravili dva turnusy příměstského tábora. V měsíci 

červnu se uskutečnil tábor na téma Dobrodružství s příšerkami. Na něm se děti 

seznámily se strašidly v Draxmooru a sklepení v Olešnici. Zpestřením byla návštěva 

papouščí ZOO. V srpnu proběhl týden s názvem Indiánskou stopou. Děti podnikaly 

vycházky do okolí s poznáváním rostlin a hrami, které prověřily jejich zručnost, odvahu 

a výdrž. Výlet do Boskovic do Westernového městečka jim ukázal svět indiánů, samy si 

mohly vyzkoušet některé indiánské dovednosti.  

Během roku byly děti vedeny ke vzájemnému soužití různých věkových skupin, 

kooperaci, respektování sebe navzájem a dodržování pravidel a úctě k dospělým lidem 

a autoritě.  

Mgr. Jakub Ošlejšek, vedoucí vychovatel 

 

 
 

Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 V průběhu školního roku 2020/2021 proběhlo na ZŠ Jedovnice 1 šetření ČŠI zaměřené 

na:  

• zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu realizace distanční výuky na 

základní škole 

• sběr podkladů pro tematickou zprávu ČŠI k hodnocení distančního vzdělávání na 

ZŠ  



Část X. 

Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy (příjmy) organizace       v Kč 

Příspěvek od zřizovatele 2 800 000,00 
Dotace ze stát. rozpočtu 26 622 671,00 
Dotace z jiných titulů (MPSV, Šablony) 1 118 730,19 
Ostatní výnosy 92 994,09 
Stravné od strávníků 979 104,12 
Úplata za školní družinu, klub 59 768,00 
Výnosy z doplňkové činnosti 390 765,78 
Celkem 32 064 033,18 
 

 

Náklady (výdaje) organizace 

Čerpání příspěvek od zřizovatele 2 212 047,54 
Čerpání dotace ze stát. rozpočtu 26 622 671,00 
Čerpání dotací z jiných titulů (MPSV, Šablony) 1 314 975,19 
Čerpání ostatních výnosů 99 713,79 
Na stravu pro strávníky 949 978,20 
Čerpání úplaty za školní družinu, klub 8 726,00 
Z doplňkové činnosti 221 937,54 
Celkem 31 430 049,26 

 

Hospodářský výsledek organizace  

Rozdíl výnosů a nákladů 633 983,92 
 

Podrobnější rozbory hospodaření školy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření 
za rok 2020. 

Zpracovala: Ing. Hana Marinčáková, ekonomka školy 

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020/2021 byla ZŠ Jedovnice zapojena do mezinárodního programu 

v rámci Česko – německého fondu budoucnosti, umožňující žákům a učitelům realizovat 

výměnný pobyt s partnerskou školou v německém Aschheimu. Bohužel se návštěva 

z důvodu epidemiologických opatření nemohla prozatím uskutečnit.  



K rozvoji jazykových kompetencí využila škola možnost nabídky projektu financovaného 

MAS Moravský kras, z. s. – Rodilí mluvčí do škol. Cílem zavedení této aktivity do výuky 

cizích jazyků u žáků bylo zejména zvýšení motivace žáků ke studiu cizího jazyka, 

odbourání zábran a ostychu při komunikaci v cizím jazyce a možnost komunikace 

v cizím jazyce i mimo výuku. 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2020/2021 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: Personální podpora pro ZŠ Jedovnice (Šablony III) 

Zdroj: MŠMT 

Výše dotace: 739 926, - Kč  

Účel použití: úvazek školního psychologa, realizace interních a externích projektových 

dnů 

 

Projekt: Obědy pro děti 

Zdroj: nadace Women for women 

Výše dotace: 35 938,- 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  

 

 

 

 



Projekt: Dětské hřiště ZŠ Jedovnice 

Zdroj: MMR 

Výše dotace: 381 126,- Kč 

Účel použití: renovace hřiště pro volnočasové aktivity dětí ZŠ 

 

Část XIV. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

Na škole působí MO ČMOS PŠ, předsedkyní je Mgr. Renáta Jakubková s počtem členů 16, 

z toho je 13 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 

2020 realizována kulturně sportovní akce v Brně.  

 

Část XV. 

Závěr 

Školní rok 2020/2021 byl opravdu výjimečný. Většina školního roku probíhala ne 

prezenční, ale distanční formou výuky. Učitelé, rodiče i žáci byli nuceni se naučit ve 

velmi krátkém čase mnohým novým dovednostem, museli si velice rychle poradit také 

se všemi nástrahami práce s počítačem a novými vzdělávacími programy. I přes všechny 

nesnáze a epidemiologická opatření se škola zapojila do řady aktivit. 

ZŠ Jedovnice je zakládajícím členem regionálního sdružení CIRSIUM, 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 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 škol 

a Cirsia jako takového. 

Ve školním roce 2020/2021byla ZŠ Jedovnice pořadatelem následujících akcí: 

• porady vedení škol  

 

Během školního roku 2020/2021 byl organizován den otevřených dveří, který byl 

zaměřen na prezentaci školy a její činnosti rodičům a budoucím žákům prvního 

a šestého ročníku. Vzhledem k hygienickým opatřením byl den organizován online 

prostřednictvím MS Teams.  



Škola se zapojila do realizace vybraných aktivit projektu SYPO (Systém podpory 

profesního rozvoje učitelů a ředitelů) koordinovaným NPI, který reaguje na současný 

stav, kdy v českém školství chybí ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. 

Pedagogové školy se zapojili do činnosti kabinetu Informatiky a ICT, kabinetu 

Předškolního a Prvostupňového vzdělávání a kabinetu Přírodovědného vzdělávání.  

Naše základní škola byla rovněž vybrána k pokusnému ověřování „Proměny výuky dějin 

20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”) realizovaným MŠMT ČR.  

V průběhu školního roku 2020/2021 byla vyhlášena soutěž ve sběru papíru, která bude 

pokračovat i v nadcházejícím školním roce.  

Ve spolupráci s nadací Women for women – Obědy pro děti bylo bezplatně poskytnuto 

stravování pro vybrané žáky ze sociálně slabých rodin. 

ZŠ Jedovnice také úspěšně pokračuje v zapojení do klíčové aktivity Podpora 

podnikavosti a kreativity v projektu Implementace KAP JMK II (reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177). Základní škola se zapojila do několika podaktivit 

jako např. Extratřída, Škola pro udržitelný rozvoj, Náš les, Program Dr. Zdědil a pan 

Zdražil, zároveň byl vyškolen další P–koordinátor.  

Základní škola Jedovnice úzce spolupracuje se svými partnerskými školami v Tatranské 

Lomnici (SR) a Aschheimu (SRN). Bohužel vzhledem k epidemii COVID-19 musely být 

naše pravidelné výměnné pobyty přesunuty na následující školní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam příloh 

• Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2020/2021 

Střední škola Počet přijatých absolventů 

Gymnázium Blansko 4 
Gymnázium Rájec-Jestřebí 1 

OA a SZŠ Blansko 2 
SPŠ Jedovnice 2 

SŠ a SOU A. Citroena Boskovice 5 
Střední škola Brno, Charbulova  2 

SOU tradičních řemesel Brno 2 
SŠ stavebních řemesel Brno-Bosonohy 1 

Masarykova střední škola Letovice 1 
TEGA Blansko 1 

SZdŠ Brno, Jaselská 2 
Gymnázium Brno, Křenová 1 

SŠ Prostějov, E. Husslera 1 
SŠ umění a designu Brno 1 

ISŠ Slavkov 2 
SPgŠ Boskovice 1 

SŠ polytechnická Brno 1 
SPŠ Brno, Purkyňova 1 

SOŠ a SOU Vyškov 1 
                                                     

                                                                           

                                                                           


