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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. 2022 

 Počet 
tříd 

     

Školní 
Rok 

2021/2022 

 
Celkem 

 
Z toho 

 Celkový 
Počet 
žáků 

Průměrný 
počet 

žáků na 
jednu 
třídu 

  Speciální Vyrovnávací   

1. stupeň 10 0 0 208 20,8 

2. stupeň 9 0 0 206 22,9 

Celkem 19 0 0 414 21,8 

 

Školská rada byla zřízena dle §167, zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném 
znění. 
 
Předseda a členové ŠR:  
Předseda: Mgr. Zdeněk Doležel  
Členové: 
  

• Zvoleni za zákonné zástupce žáků:  
Martina Koubová 
Kateřina Jelínková 
Mgr. Tereza Malárová 
 

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

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

 

 

 

 



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 4 100 4 

 

Školní klub, který je součástí základní školy 

ŠK Počet oddělení  Počet dětí  Počet vychovatelů 

Celkem 1 19 2 

 

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy (stav k 1. 9. 2021) 

 

Odborná a pedagogická způsobilost fyzický stav/přepočtený stav 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 38/36,53 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 36/34,53 

Celkový počet učitelů 27/27 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 26/26 

 

Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 
2021/2022 nastoupili na školu: 0 
 



Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2021/2022 
nastoupili na školu: 0 
 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2021/2022 
odešli ze školy: 0 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 12/10,75 
 

Věkové složení pedagogických pracovníků (stav k 1. 9. 2021) 

Věk Muži Ženy 

Do 35 let 4 6 

35-50 let 0 17 

Nad 50 let 1 10 

Celkem 5 33 

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 46 0 

O odkladu povinné školní docházky 3 0 

O přestupu žáka z jiné školy za školní 
rok 2021/2022 

10 0 

 

Počet žáků přijatých do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022: 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část V. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 46 45 0 0 0 

2. 43 43 0 0 0 

3. 29 27 2 0 0 

4. 43 42 1 0 0 

5. 42 32 8 1 0 

Celkem za 
1. stupeň 

205 189 11 1 0 

6. 64 31 33 0 0 

7. 43 19 23 1 0 

8. 50 24 25 1 0 

9. 45 15 29 1 0 

Celkem za 
2. stupeň 

202 89 110 3 0 

Celkem za 
školu 

405 278 121 4 0 

 

Snížený stupeň z chování 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků 
školy 

2 3 0,8 

3 0 0 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

Ročník Počet 
žáků 

Prospěl s 
vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakují 

1. 46 45 0 0 0 

2. 45 45 0 0 0 

3. 31 29 2 0 0 

4. 43 42 1 0 0 

5. 43 32 9 1 0 

Celkem za 
1. stupeň 

208 193 12 1 0 

6. 64 24 40 0 0 

7. 45 18 27 0 2 

8. 48 25 23 0 0 



9. 49 11 34 3 2 

Celkem za 
2. stupeň 

206 78 124 3 3 

Celkem za 
školu 

414 271 136 4 3 

 

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

školy 

2 3 0,7 

3 0 0 

 

Část VI. 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Školní rok 2021/2022 následoval po náročném období distanční výuky. Na začátku 

školního roku škola podrobně zmapovala stav plnění obsahu školního vzdělávacího 

obsahu ve všech ročnících v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk. Na 

základě jejího vyhodnocení byly ve spolupráci s předmětovými komisemi a metodickými 

sdruženími připraveny tematické plány učiva.  Škola se také zapojila do dobrovolného 

zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5., 7. a 9. ročníků základních škol z českého jazyka, 

matematiky a anglického jazyka, zajišťovaného ČŠI. I přes nepříznivou epidemiologickou 

situaci a řady hygienických opatření se podařilo za mimořádného úsilí všech 

pedagogických pracovníků a vedení školy naplnit cíle školního vzdělávacího programu 

Základní škola Jedovnice – odrazový můstek do života. Škola se svými aktivitami snažila 

průběžně rozvíjet také klíčové kompetence u žáků. Do výuky cizích jazyků byly 

pravidelně zařazovány hodiny s rodilým mluvčím. Žáci se účastnili vědomostních soutěží 

a olympiád. K rozvoji komunikativních, sociálních a personálních kompetencí u žáků 

9.  tříd přispělo zavedení vypracování a obhajoba ročníkových prací. Žáci naplňovali také 

kompetence občanské a pracovní. Účastnili se projektové výuky ve škole i mimo ni, ve 

škole byl založen Ekotým. Žáci posledních ročníků byli vedeni k systematické profesní 

orientaci např. formou besed, návštěv zástupců středních škol z Blanska a okolí.  

Část VII. 

Údaje o prevenci rizikového chování 
Hodnocení Minimálního preventivního programu školy za školní rok 2021/2022  

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, šikanu, 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. Naše škola je také zapojena do projektu „Nenech to být 

a něco udělej.“ Zaměřuje se na anonymní oznámení šikany mezi žáky školy. Jako 

kontaktní osoba na naší škole je paní psycholožka Mgr. Irena Kolčárková.   

V průběhu školního roku probíhají pravidelně třídnické hodiny od pátého ročníku výše, 

třídní schůzky a konzultace s rodiči.  

V závěru 1. pololetí si v rámci třídnické hodiny:  

• žáci 1. ročníků vytvořili myšlenkovou mapu, ve které zhodnotili svůj pobyt ve škole,  

• žáci 2.– 5. ročníků připomněli účast v projektu nntb.cz a vytvořili plakát do třídy na 

téma Linka bezpečí,  

• žáci 6.–9. ročníků připomněli kontakty na Linku bezpečí a vypracovali nástěnku snů 

na téma: Co mně čeká v novém roce 2022.  

V jednotlivých ročnících byly realizovány tyto projekty:  

• 2. ročník – Hasík – preventivně výchovná činnost Hasičského záchranného sboru  

• 4. ročník – Průkaz cyklisty, návštěva dopravního hřiště  

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

• 6.–9. ročník – „Desatero pro primární prevenci“ – účast na preventivním programu  

• 7. ročník – beseda s kurátorem Mgr. Milanem Daňkem – aktuální problémy mládeže  

• 8. ročník – škádlení x šikana – preventivní program ve spolupráci s PPP Blansko  

▪ beseda s policejní preventistkou Mgr. Lenkou Koryťákovou – trestní 

odpovědnost po 15 roce, kyberšikana  

• 9. ročník – „Tvoje cesta načisto“ – preventivní program Policie ČR  

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

úrovních. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění ve škole prostřednictvím                  

e-mailových zpráv, elektronické žákovské knížky a webových stránek školy. Na třídních 

schůzkách a v konzultačních dnech se dozvídají o prospěchu a chování svých dětí. 

K předejití, popřípadě včasnému vyřešení problémů, mají rodiče možnost využít pomoc 

školního poradenského pracoviště, jehož součástí je psycholog, výchovný poradce, 

metodik prevence rizikového chování. Na ně a na všechny pedagogické pracovníky se 

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, OSPOD Blansko, Policie 

ČR, Policie městyse Jedovnice, knihovna Jedovnice, ZUŠ 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   

 

Zpráva o činnosti školní psycholožky  

Ve školním roce 2021/2022 na škole působila školní psycholožka. Zúčastnila se 

adaptačního pobytu 6. tříd a podílela se na socializačním programu pro 1. třídy. Během 

podzimních měsíců absolvovali zájemci z řad žáků devátých ročníků testy profesní 

orientace a v jarních měsících byla žákům nabídnuta podpůrná skupinová setkání před 

přijímacími zkouškami. Během celého školního roku probíhala práce se třídními 

kolektivy a individuální konzultace se žáky, rodiči i pedagogy. Práce se třídou se 

nejčastěji zaměřovala na podporu dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sociálních 

dovedností. Cílem některých intervencí bylo také zlepšení kázně v hodinách. 

Individuální konzultace byly v letošním školním roce hojně využívány. Někteří žáci 

vyhledali pomoc školní psycholožky jednorázově, někteří docházeli pravidelně. Rodiče 

využívali osobních návštěv i telefonických konzultací. V případě nutnosti poskytovala 

školní psycholožka žákům i rodičům krizovou intervenci a doporučovala následnou péči. 

Angažovala se také v organizaci a poskytování skupinové i individuální krizové 

intervence po tragickém úmrtí žáka naší školy. 

Školní psycholožka se dále účastnila výchovných komisí, pomáhala se zajištěním 

pomůcek pro děti s SPU, podílela se na informačních emailech pro rodiče a metodických 

materiálech pro pedagogy. 

Kromě spolupráce s členy ŠPP probíhala také pravidelná setkání se speciální 

pedagožkou konzultantkou, která na naši školu v tomto školním roce jednou týdně 

dojížděla. 

V rámci své práce spolupracovala s dalšími odborníky ze ŠPZ, SVP, OSPOD, SVP, Oblastní 

charity Blansko, se školními psychology z jiných škol, pracovníky krizových center 

a terapeuty. Účastnila se metodických setkání školních psychologů a vzdělávání v rámci 

projektu iKAP. 

Mgr. Irena Kolčárková, školní psycholožka 

 

 



Zpráva o činnosti výchovného poradce  

Výchovný poradce má své stálé úkoly. Je to práce s problémovými žáky, spolupráce 

s třídními učiteli, spolupráce se školním poradenským pracovištěm (školním 

psychologem, metodikem prevence), se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) 

a dalšími odborníky - součinnost s nastavování podpůrných opatřeních, vedení 

dokumentace – zpracování doporučení, zpracování individuálních vzdělávacích plánů ve 

spolupráci s třídními učiteli, vyhodnocování účinnosti nastavených podpůrných 

opatření, koordinace pedagogických intervencí a předmětů speciálně pedagogické péče.  

Dále výchovný poradce zprostředkuje informací o možnostech dalšího studia na 

středních školách a středních odborných učilištích žákům i rodičům, zajišťování 

informačních programů o volbě povolání z Informačního a poradenského střediska při 

Úřadu práce v Blansku pro žáky 8.tříd, distribuce Atlasů školství vydaných MPSV žákům 

devátých tříd.  

Na ZŠ Jedovnice proběhl ve spolupráci s PPP Blansko screening žáků 2. ročníků – 

vyhledávání žáků s výukovými obtížemi – dyslexie, dysgrafie… Garantem z PPP Blansko 

pro ZŠ Jedovnice je Mgr. Jana Klusáková. ZŠ Jedovnice navštívilo v průběhu školního 

roku i několik dalších odborníků – dohlídky u žáků s podpůrnými opatřeními i asistenty 

pedagoga, odborné besedy pro žáky.   

Celé školní poradenské pracoviště se podílelo na vypracování krizového plánu 

a etického kodexu, dále šetření v případech porušování školního řádu (např: šetření 

agresivního chování vůči spolužákům, kouření elektronických cigaret), výchovných 

komisí za účasti vedení školy, rodičů a žáků. ŠPP se pravidelně scházelo jednou za 14 dní 

a v případě potřeby okamžitě.  

Kromě těchto úkolů se výchovná poradkyně zúčastnila celodenního školení od 

Edupraxe, s.r.o. – Školské poradenské pracoviště – předávání dobrých zkušeností (2. 12. 

2021), schůzek výchovných poradců na PPP v Blansku – metodické vedení (21. 10. 2021, 

25. 4. 2022), zpracování personalizace školy pro PPP Blansko, konzultace PLPP pro 

ukrajinské žáky.  

Na ZŠ Jedovnice bylo ve školním roce 2021/2022 evidováno celkem 42 dětí 

s podpůrnými opatřeními 1.–4. stupně (PO 1–18 žáků, PO 2–15 žáků, PO 3–7 žáků, PO  

4–2 žáci), na škole pracovalo 8 asistentů pedagoga.   

Mgr. Jaroslava Šíblová, výchovná poradkyně  

 

 

 

 



Část VIII. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

Název akce Pořadatel Počet zúčastněných 

Cvičíme hravě, Pohybové hry VIM JMK 2 

Čtenářská gramotnost  Edupraxe 2 

Jak pracovat s levákem VIM JMK 1 

Práce s daty  NPI ČR 3 

Rozvoj informatického 
myšlení 

NPI ČR 5 

Digitální technologie NPI ČR 1 
Základy algoritmizace a 

programování 
NPI ČR 2 

Tvorba digitálního obsahu NPI ČR 2 
MS Teams prakticky pro 

školy 

SWD&COMM 2 

Rozvoj digitální kompetence 
v zeměpise  

NPI ČR 1 

Problémové oblasti světa   NPI ČR 1 

Náš svět v datech NPI ČR 1 

Revize RVP ZV - ČEJ NPI ČR 3 

Čeština jako druhý cizí jazyk NPI ČR 3 

Revize RVP – startovací 
balíček 

NPI ČR 4 

Rozvoj algoritmického 
myšlení pomocí ozobotů a 
mikropočítačů Micro:bit na 

ZŠ 

NPI ČR 1 

Webový školní informační 
systém – Škola OnLine 

ZŠ Jedovnice 27 

GeoGebra a další online 
programy pro podporu 

výuky 

NPI ČR 2 

Nápady do hodin finanční 
matematiky na ZŠ 

NPI ČR 1 

IKAP – školení P-
koordinátorů 

Lipka Brno 3 

Občanská výchova 
s Robertem Čapkem 

Taktik 1 

ŠPP v praxi Edupraxe 1 
Dějepis+  NPI ČR 1 

Formativní hodnocení a 
sebehodnocení v práci 

začínajícího učitele 

NPI ČR 6 

Péče o žákys podpůrným 
opatřením 

NPI ČR 1 



International Conference for 
Teachers of English 

P.A.R.K 2 

Praktické tipy do výuky 
zeměpisu 

NPI 1 

Projevy dítěte s ADHD PPP Brno 1 
Kyberšikana, její řešení a 

další zneužití ICT 
VIM JMK 1 

Pedagogické portfolio 
podporující rozvoj školy 

ZŠ Jedovnice 34 

Využití herního pískoviště Terapie pod Špilberkem 1 
Digitální welbeing, 

rodičovství v online podobě, 
netiketa, digitální 

bezpečnost,  

PPP Brno 1 

Nadání jako výzva a 
inspirace 

PPP Brno 1 

Oční pohyby a jejich dopad 
do předškolního a školního 

vzdělávání, souvislost se 
specifickými poruchami 

učení 

PPP Brno 1 

Česká robotika AV Media Systems 2 
Jak na nový RVP ZV ve škole  NPI ČR 2 
Kybernetická bezpečnost a 

prevence 
NPI ČR 1 

Workshop k podpoře 
začínajících učitelů 

NPI ČR 1 

Začleňování žáků s odlišným 
mateřským jazykem do 

výuky na ZŠ 

NPI ČR 3 

pilotáž Modelu systému 
podpory vedení školy 

NPI ČR 1 

Implementace Systému 
podpory začínajících učitelů 

NPI ČR 1 

Setkání ředitelů škol aneb 
„Na cestě k úspěšné škole“ 

VIM JMK 1 

Pracovněprávní směrnice ve 
škole 

VIM JMK 1 

Setkání ředitelů ZŠ spojené s 
odborným workshopem 

VIM JMK 2 

Právní poradna – JUDr. Hana 
Poláková 

VIM JMK 1 

Techniky sebehodnocení 
školy a metody na podporu 

rozhodování 

VIM JMK 1 



GDPR ve vztahu k činnostem 
škol a školských zařízeních 

spojený s problematikou 
ochrany měkkých cílů 

J.K. group 1 

 

Část IX. 

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 

• MAS Moravský Kras z.s. 

 

Návštěva domu s pečovatelskou službou  

Vybraní žáci 4. ročníku navštívili před Velikonocemi Dům s pečovatelskou službou 

v Jedovnicích. Pro zdejší obyvatele si připravili pásmo básniček s velikonoční tématikou 

a lidové písně. Na housle a trubku zahráli krátké skladby. Žáci zde popřáli hezké 

Velikonoce a obdarovali posluchače drobnými dárky, které vyrobily děti z vyšších 

ročníků. 

 



Spolupráce se ŠLP Křtiny 

Naše základní škola dlouhodobě spolupracuje se Školním lesním podnikem Masarykův 

les Křtiny. V letošním školním roce do společných aktivit zařadila nový program 

s názvem „Náš pestrý les“. Žáci tímto projektem získali povědomí o náročné práci lesníka 

při pěstování lesa. Sami si vyzkouší přípravu, výsadbu a udržování lesa po dobu 7 let. Do 

tohoto projektu se zapojili žáci 6. tříd. Žáci z prvního stupně nově převzali patronát také 

nad studánkou u Budkovanu. Žáci se postarali nejen o vyčištění samotné studánky, ale 

také její okolí a přilehlého lese.    

Ekotým   

V tomto školním roce začal na naší škole pracovat také Ekotým. Žáci devátých ročníků 

začali společně pracovat a tvořit, a to vše pod hlavičkou ekologie a udržitelnosti. 

V jednotlivých třídách zkontrolovali (případně dodali nové) krabice na sběrový papír, 

diskutovali nad nákupem nových sešitů na příští školní rok… Jejich největším dílem ale 

je posezení, které během pěti měsíců vybudovali ze starých palet, a které je umístěné na 

chodbě druhého patra naší školy. Využít ho tedy mohou všichni kolemjdoucí. Polštářky 

a podsedáky dodalo vedení školy. Ekotým v průběhu školního roku také šířil osvětu 

o plastech a dodal nádoby na jejich třídění do všech tříd, v rámci akce „Ukliďme Česko“ 

zútulnil a vyčistil prostory kolem školy.  

 

 

Péče o studánku 

V úterý 26. dubna se žáci třetího ročníku vydali za rybníky, kde na ně čekala paní Ing. 

Petra Packová, Ph.D. ze ŠLP Křtiny. Pod jejím dohledem čistili studánku U Budkovanu, 

vybaveni rýžákem, motyčkou, lopatkou a dalším nářadím. Někteří se pustili do čištění 

lesa, další zahradnickými nůžkami stříhali ostružiny. Po práci žáci pilně plnili připravené 

úkoly, např. poznávání lesní zvěře. Děti si mohly osahat rohy a paroží a dozvěděly se 

spoustu zajímavých informací o zvířatech. Sklidili jsem všichni pochvalu a těšíme se na 

další spolupráci. 



       

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

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

Jedovnická kuňka 

Po dvouletém přerušení způsobeném pandemií covid-19 se letos uskutečnila tradiční 

pěvecká soutěž Jedovnická kuňka. Akce se zúčastnili mladí zpěváčci nejen z naší základní 

školy, ale také ze ZŠ Lipovec, ZŠ Podomí, ZŠ Křtiny, ZŠ Sloup, ZŠ Ostrov u Macochy. Děti 

soutěžily v kategoriích jednotlivci a pěvecká dua či tria. Porota neměla lehký úkol vybrat 

mezi tolika skvělými vystoupeními to nejlepší. Velkou pochvalu si zaslouží všichni, kteří 

si dodali odvahu vystoupit se svou písničkou na pódium před ostatními dětmi 

i dospěláky.   

 

 

 

 



Účast žáků ZŠ Jedovnice ve vědomostních a znalostních soutěžích 

1. Předmětová komise IKT v listopadu 2021 uspořádala soutěž o Bobříka informatiky. 

Ve třech kategoriích soutěžilo celkem 180 dětí, úspěšnými řešiteli se stalo 58 z nich. 

 

Nejlepších výsledků dosáhli: 

v kategorii Mini (4. a 5. třídy): Samuel Hrazdíra, Lukáš Bárta a Klára Průchová 

v kategorii Benjamin (6. a 7. třídy): Josef Vágner, Patrik Doležel a Erika Linda Ševčíková 

v kategorii Kadet (8. a 9. třídy): Nikola Vachová, Eduard Ševčík a Veronika Veselá 

 

2. Žáci se zapojili do Olympiády z českého jazyka, které se mohou účastnit žáci 

8. a 9.  ročníků. Soutěžilo celkem 8 žáků. V okresním kole OČJ – 31. 3. 2022 – se umístila 

Eliška Kuchařová na 5. místě.  

 

3. Do recitační soutěže se zapojilo 20 žáků II. stupně. 

 

4. Školního kola Olympiády z dějepisu zúčastnilo se celkem 16 žáků.  

1. místo – Čestmír Šnoblt, 9.B  

2. místo – Magdalena Bezděková, 8.B  

3. místo – Nikola Vachová, 9.A 

 

5. V lednu 2022 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

 

Výsledky kategorie 6. a 7. tříd 

1. místo: Matěj Gröger 

2. místo: Robin Nováček 

3. místo: Vendula Hřebíčková 

  

Výsledky kategorie 8. a 9. tříd 

1. místo: Martin Kolmačka 

2. místo: Eduard Ševčík 

3. místo: Nikola Vachová 

 

6. Po dvouleté odmlce se uskutečnila vědomostní soutěž žáků základních škol 

zapojených do sdružení Cirsium. Žáci soutěžili v matematice, českém jazyce, anglickém 

jazyce a informatice. Zvláštní kategorii měli také žáci se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

 

Výsledky dle jednotlivých kategorií: 

Matematika 6. ročník 

3.–4. místo Oldřich Horák 

16. místo David Šenkýř 

17. místo Anna Štreitová 



Matematika 7. ročník 

1. místo David Ježek  

2. místo Patrik Doležel  

6. místo Šárka Kuchařová  

 

Matematika 8. ročník 

3. místo Eduard Ševčík  

10. místo Klára Přikrylová  

14. místo Vojtěch Maňoušek  

 

Matematika 9. ročník 

1. místo Dominik Leitgeb  

2. místo Čestmír Šnoblt  

7.–8. místo Nikola Vachová  

 

Český jazyk 6. ročník 

5. místo Ondřej Holub  

6.–7. místo Erik Kakáč  

12. Filip Dvořák  

 

Český jazyk 7. ročník 

7. místo Julie Šebelová 

10. místo Kateřina Janušová  

 

Český jazyk 8. ročník 

2.–3. místo Eva Šteflíčková  

7.–8. místo Monika Urbanová 

14. místo Kristýna Skotáková  

 

Český jazyk 9. ročník 

8.–10. místo Eliška Kuchařová 

11. místo Aneta Křivonožková  

13.–14. místo Veronika Veselá 

 

Informatika 

2. místo Ondřej Hruška 

11. místo Martin Kolmačka 

15.–16. místo Šimon Navrátil 

 

Angličtina 6.-7. ročník 

9. místo Ondřej Holub  

 

 



Angličtina 8.-9. ročník 

1. místo Nikola Vachová  

5. místo Valentina Horáková 

 

Speciální vzdělávací potřeby 2. – 5. ročník 

1. místo ZŠ Jedovnice 

 

Speciální vzdělávací potřeby 6. – 9. ročník 

5. místo ZŠ Jedovnice 

 

 

Účast žáků ZŠ Jedovnice ve sportovních soutěžích ve školním roce 2021/2022 

Č. DATUM NÁZEV SOUTĚŽE, 
MÍSTO KONÁNÍ 

UMÍSTĚNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ 
(ŽÁKŮ) 

1. 22. 9. 2021 Přespolní běh  
Černá Hora 

Ševčíková Z. (ml. žákyně) 
– 7. místo 

Ježek David (ml. žáci) – 
16. místo 

Hruška Ondřej (st. žáci) – 
16. místo 

Sedláčková J. (st. žákyně) 
– 5. místo 

Družstvo st. chlapců – 
8. místo  

Družstvo st. děvčat – 
4. místo 

18 
4 ml. žákyně 

4 ml. žáci 
4 st. žákyně 

6 st. žáci 

2. 1. 10. – 9. 10. 
2021 

Stolní tenis – školní 
kolo 
Jedovnice 

1. místo ml. chlapci – 
Horák 

1. místo st. chlapci – 
Hudec 

1. místo st. dívky – 
Sedláčková 

12 

3. 14. 10. 2021 Stolní tenis – okr. finále 
Rájec-Jestřebí 

ml. chlapci – 2. místo 
st. chlapci – 4. místo ve 

skupině 
st. dívky - 1. místo 

(postup) 

9 

4. 2. 11. 2021 Stolní tenis – krajské 
finále 

st. dívky – 5.–6. místo  3 



5. 25. 4. 2022 Školní kolo soutěže ve 
skoku vysokém  
(SPŠ Jedovnice) 

1. místo ml. dívky – 
Štafová  

1. místo ml. chlapci – Ježek 
1. místo st. dívky – 

Toncerová 
1. místo st. chlapci – 

Pernica 
 

32 

6. 26. 4. 2022 McDonald´s Cup – 

malá kopaná (st. – 4.–

5. třída)  

Blansko  

3. místo  9 

7. 3. 5. 2022 Volejbal – okresní 
finále Letovice 

2. místo 8 

8. 3. 5. 2022 McDonald´s Cup – 

malá kopaná (ml. – 1.–

3. třída)  

Blansko 

 

3. místo  12 

9. 11. 5. 2022 Pohár rozhlasu ml. 
Blansko 

Družstvo chlapců – 
14. místo 

Družstvo děvčat – 
12. místo 

17 

10. 12. 5. 2022 Pohár rozhlasu st. 
Blansko 

Družstvo chlapců – 
6. místo 

Družstvo děvčat – 
12.  místo 

Kosorin – 2. místo (skok 
daleký) 

Sedláček – 2. místo (běh 
na 1500) 

Pernica – 1. místo (skok 
vysoký) 

21 

11. 13. 5. 2022 Jedovnické schody – 

školní soutěž 

1. místo - nejml. d. – Hollis 
L.  

1. místo - nejml. ch. – 
Hollis A.   

1. místo ml. chlapci – Ježek 
1. místo dívky – 

Sedláčková 
1. místo st. chlapci – 

Hudec 

71 



12. 18. 5. 2022 Kunštátská laťka ml. chlapci – Ježek 8. místo 
ml. dívky – Teturová 

5. místo  
st. chlapci – Pernica 

4. místo 
st. dívky – Toncerová 

2. místo 

14 

13. 7. 6. 2022 Minifotbal (ml. žáci) 
Blansko 

4. místo ve skupině 

(nepostup) 

10 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 

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

klub měl k dispozici kapacitu 25 dětí. V září 2021 bylo přihlášeno do ŠD 100 dětí a do 

klubu 19. První dvě oddělení byly vyhrazeny pro první třídy a doplněny žáky druhých 

tříd. Třetí oddělení bylo naplněno žáky druhých tříd a čtvrté oddělení bylo určeno pro 

ročníky třetí. Ve školním klubu byly děti ze 4. a 5. tříd. Provoz družiny a klubu probíhal 

v běžném režimu, nemusela být nastavena nová režimová opatření v souvislosti 

s pandemií covid-19. Z důvodu nastalé situace ve světě byly v měsíci březnu přijaty do 

školního klubu děti z Ukrajiny, a tak činil počet dětí 22. Děti se integrovaly mezi 

vrstevníky v daném oddělení školního klubu, a tak byl pro ně přechod jednodušší. 

 

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 motivována dle vhodných 

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

a seznámily se s různými materiály. 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. 

Chodívalo se na vycházky do okolí školy, kde se obeznámily s prostředím 

a s možnostmi, které nám nabízí pro hry. V době Halloweenu a dušiček jsme vyráběli 

masky a v jednotlivých odděleních se pro děti připravilo 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. Děti a rodiče se účastnili dobročinné akce „Krabice od bot“. 

V době příchodu vánočních svátků se ve školní družině konalo rozdávání dárků, 

které obohatilo herní vyžití v jednotlivých odděleních.  

 



 

 

• V lednu se děti z družiny a klubu vydávaly na kopeček bobovat.  

• V únoru si k masopustním radovánkám připravili vychovatelé pro děti karneval 

v maskách, které si samy vyrobily a program plný zábavy.  

• Březen byl v duchu Měsíce knihy, a tak vychovatelé využili příležitosti se účastnit 

boskovického BOZACONu, kulturní akce v tématu komiksových, filmových a knižních 

hrdinů. Byla vyhlášena soutěž, které se účastnilo každé oddělení i klub. Velké 

výrobky, v podobě draka, akromantule, Sonica a Harryho Pottera v nadživotní 

velikosti, byly velkou atrakcí na akci.  

 

        

 

• Před Velikonocemi se v družině uskutečnily dvě dílničky. První byla zaměřena na 

výrobu ozdob z keramické hlíny. Druhá se zaměřila na patchworková vajíčka. Ke 

konci měsíce přijel děti pobavit pán od Veselých zvířátek, který jim o nich 

povyprávěl, ale i ukázal. Poslední den v dubnu se konala akce Čarodějnice, kde pro 

děti byly připraveny hry, které prověřily jejich zručnost, postřeh a rychlost.  Poté 

následovalo taneční odpoledne. Nechyběla ani soutěž o nejlepší masku a na závěr 



dne si mohly děti opéct špekáček nad ohýnkem, kde se upálila symbolická malá 

čarodějnice.  

            

 

• Školní družina také připravila pro děti nejen z družiny zábavné dny a týdny. Kromě 

„Ponožkového“ dne a Dne hudby se tak mohly žáci celé školy účastnit Barevného 

týdne. Pro děti školní družiny a klubu byla navíc vyhlášena i soutěž o nejvíce 

oblečení dané barvy. Vítězné oddělení bylo obdařeno chutným dortem.  

 

 

• Ke Dni dětí se konalo sportovní odpoledne plné soutěží a zábavy, děti si tak mohly 

obejít stanoviště s různými úkoly a hrami. Na konci byly všichni zúčastnění 

odměněni sladkostí a dárečkem. Ke konci školního roku se za velice teplého počasí 

konala „Vodní bitva“. Pro všechny děti byly připraveny vodní radovánky.  



             

 

• Celý rok byl veden v duchu tématu Asterix a 10 úkolů. Děvčata a chlapci 

v jednotlivých odděleních plnili úkoly jako výroba vlajky, výroba magického herbáře, 

stavění soch a domečků a na závěr proběhla malá olympiáda. 

 

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

perníčků“, zde si všichni mohli vyzkoušet přípravu těsta a následné jeho válení, 

vykrajování a pečení, vyrábění misek z keramiky a poté jejich glazurování. Pyžamová 

párty, kde si děti přinesly vlastní pyžamo a oblíbené plyšáky na spaní. V zimních 

měsících jsme s dětmi chodili na procházky do přírody a bobovat na nedaleký kopec.  

Všichni jsme se účastnili i prospěšných akcí jako „Krabice od bot“ kdy během blížících 

se Vánoc jsme se podíleli na obdarování dárky dětí a vyrábění dárečků pro budoucí 

prvňáčky. 

 

         

 

• Na hlavní prázdniny si vychovatelé připravili dva turnusy příměstského tábora. 

V červenci se uskutečnilo Kouzlení s Harry Potterem. Děti seseznámily se školou čar 

a kouzel a jejich obyvateli. Zpestřením byla návštěva brněnské ZOO. V srpnu proběhl 

týden s tématem Dobrodružství s Indiana Jones. Děti podnikly vycházky do okolí 

s poznáváním rostlin a hrami, které prověřily jejich odvahu a výdrž. Výlet do 



Lanového centra vyzkoušel jejich zručnost, mrštnost, obratnost. Ve VIDA centru 

objevily a vyzkoušely taje různých pokusů. 

 

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 X. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 V průběhu školního roku 2021/2022 proběhly na ZŠ Jedovnice 4 šetření ČŠI zaměřené 

na:  

• inspekční elektronické zjišťování zaměřené na problematiku podpory 

pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné 

výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových činností žáků ve škole. Současně 

byly zjišťovány podmínky, které školy, učitelé a žáci pro realizaci pohybových 

aktivit aktuálně mají. 

• dobrovolném zjišťování výsledků žáků 5., 7. a 9. ročníků základních škol 

z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, 

• pilotní sběr dat mezinárodního šetření TIMSS 2023. Získání informací o úrovni 

znalostí a dovedností žáků 8. ročníku základní školy v matematice 

a přírodovědných předmětech, 

• testování žáků v rámci výběrového zjišťování výsledků žáků na úrovni 5. ročníku 

základních škol z matematiky, českého jazyka a dovedností usnadňujících učení. 

 

 

 

 

 

 

 



Část XI. 

Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy (příjmy) organizace       v Kč 

Příspěvek od zřizovatele 2 500 000,00 
Dotace ze stát. rozpočtu 31 235 200,00 
Dotace z jiných titulů (MPSV, Šablony) 1 008 923,78 
Ostatní výnosy 637 996,48 
Stravné od strávníků v hlavní činnosti 1 394 263,49 
Úplata za školní družinu, klub 89 100,00 
Výnosy z doplňkové činnosti 443 466,70 
Celkem 37 308 950,45 
Náklady (výdaje) organizace 

Čerpání příspěvek od zřizovatele 2 089 393,28 
Čerpání dotace ze stát. rozpočtu 31 235 200,00 
Čerpání dotací z jiných titulů (MPSV, Šablony) 1 034 800,59 
Čerpání ostatních výnosů 463 196,23 
Na stravu pro strávníky v hlavní činnosti 1 394 270,78 
Čerpání úplaty za školní družinu, klub 71 303,00 
Z doplňkové činnosti 278 154,83 
Celkem 36 566 318,71 

 

Hospodářský výsledek organizace  

Rozdíl výnosů a nákladů 742 631,74 
 

Podrobnější rozbory hospodaření školy jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hospodaření 

za rok 2021. 

Zpracovala: Ing. Hana Marinčáková, ekonomka školy 

 

Část XII. 

Závěr 

Ani tento školní rok nebyl úplně snadný. Od začátku nás trápila covidová opatření, 

testování, karantény, popřípadě i distanční výuka. I přesto žáci absolvovali adaptační 

pobyty 6. tříd i 1. tříd, lyžařský výcvik na prvním i druhém stupni, řadu aktivit ve 

spolupráci se Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny, atd. Na jaře přibylo 

žákům školy 12 nových spolužáků, kteří k nám přišli z válkou zasažené Ukrajiny.  

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. 

Škola se ve sledovaném období 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 škola využila v rámci projektu také podpory u začínajících učitelů, 

uvádějících učitelů a vedení škol.  

Základní škola se ve sledovaném školním roce rovněž zúčastnila pilotního ověřování 

Modelu systému podpory vedení škol. 

Naše základní škola se zúčastnila prvního roku pokusnému ověřování „Proměny výuky 

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

Škola se nově od ledna 2022 pyšní značkou Rodiče vítáni. ZŠ splnila všech sedm 

závazných kritérií a přihlásila se k plnění dalších 6 volitelných kritérií. Snahou školy je 

vytvořit ve škole pozitivní motivující prostředí pro učitele, žáky, rodiče a další partnery 

školy. Nastavit pozitivní komunikaci nejen v podmínkách školy, ale také směrem ke 

zřizovateli, komunitě městyse a dalším aktérům zapojeným do vzdělávání. Naše škola se 

snaží být otevřenou školou, ve které panují dobré vztahy mezi rodinou a školou, které 

jsou klíčem ke spokojeným žákům a jejich dobrým výsledkům. 

V letošním roce žáci 9. tříd poprvé psali a obhajovali své ročníkové práce na vybrané 

téma. Každý z žáků měl svého konzultanta, se kterým v pravidelných intervalech 

konzultoval svoji práci. Na přelomu měsíce května a června žáci výsledky své práce 

úspěšně prezentovali před komisí. Ocenění za nejlepší ročníkovou práci ve třídě 9.A 

obdržela Tereza Nejezchlebová a Eliška Kuchařová. Odměnu za nejlepší ročníkovou 

práci ve třídě 9.B získal Čestmír Šnoblt a Michaela Brtevníková. Uznání ředitelky školy 

za prezentaci ročníkové práce dostal Lukáš Zloch. 

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). Po dvouleté odmlce měla škola možnost přivítat ve 

škole pedagogické pracovníky ze Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam příloh 

• Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2021/2022 

• Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Přehled umístění absolventů ZŠ Jedovnice 2021/2022 

Střední škola Počet přijatých absolventů 

Gymnázium Blansko 10 
SPŠ chemická, Brno Vranovská 1 

OA a SZŠ Blansko 5 
SPŠ Jedovnice 3 

SŠ a SOU A. Citroena Boskovice 4 
SZŠ Brno, Merhautova 2 

SOU tradičních řemesel Brno 2 
SŠ, SOU a OU Brno, Gellnerova 1 

Masarykova střední škola Letovice 3 
TEGA Blansko 8 

VOŠ a SŠ Boskovice 3 
SPŠ stavební Brno 1 

SŠSE Brno, Trnkova 1 
OU a prš. Brno, Lomená 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha 2 

Zájmové kroužky ve školním roce 2021/2022      

 Kroužek Vedoucí kroužku 
1. Florbal R. Ondráček 
2. Informatika 1 K. Hudec 
3. Informatika 2 K. Hudec 
4. Gymnastika J. Sekanina 
5. Basketbal L. Buřt 
6. Deskohraní M. Sehnalová 
7. Šachový kroužek S. Fránek 
8. Rybářský kroužek F. Mare 
9. Cvičeníčko R. Hromková Ušelová 

                                             

                                                                           

                                                                           


