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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a mateřská škola Joži Uprky, 

Hroznová Lhota 

adresa školy  318, Hroznová Lhota 696 63 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 750 24 381 

IZO 102 391 360 

identifikátor školy 600 115 917 

vedení školy ředitel: Ing. Josef Pavlica 

zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Lukešová 

vedoucí učitelka MŠ: Zdeňka Polášková 

 

kontakt tel.: 518 327 104 

fax: 518 327 104 

e-mail: reditel@zshroznovalhota.cz 

www: zshroznovalhota.cz 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Obec Hroznová Lhota 

adresa zřizovatele 696 63 Hroznová Lhota 170 

kontakt tel.: 518 327 120 

e-mail: obec@hroznovalhota.cz 

1.3 součásti školy kapacita 

Mateřská škola 50 

Základní škola 480 

Školní družina 80 

Školní jídelna MŠ 100 

Školní klub 100 

Školní jídelna - výdejna Neuvádí se 



 

 

1.4 základní údaje o součástech školy k 1. 9. 2020 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Počet žáků na 

plný úvazek 

pedagoga 

Mateřská škola 2 34 17 9,5 

1. stupeň ZŠ 5 114 22,8 22,8 

2. stupeň ZŠ 4 104 26 10,5 

Školní družina 3 69 23 23 

Školní jídelna MŠ x 34 X x 

Školní výdejna ZŠ x 188 x x 



1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny ZŠ – kmenové třídy – 9, MŠ - 2 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

11 

Odpočinkový areál, zahrada Jako odpočinkový areál pro školní družinu 

škola využívá prostor v rohu travnatého 

hřiště, kde jsou od OÚ umístěny houpačky, 

skluzavka a pískoviště. Do budoucna by se 

tento prostor mohl rozrůst o další herní 

prvky. 

Zahrada - Bajarův sad - využívá se 

částečně např. na projekt Moštování, 

poznávání starých odrůd, seznámení 

s krajovými odrůdami ovoce. Do budoucna 

bude potřeba domluvit ve spolupráci s OÚ 

a nájemcem Bajarova sadu další využití 

bývalé školní zahrady. Připravit projekt na 

další možné využití zahrady. 

Sportovní zařízení Tělocvična – je využívána původní stará 

tělocvična. Škola by velmi přivítala 

přístavbu nové sportovní haly, která by 

byla dalším sportovním centrem obce. 

Antukové kurty – je nutná rekonstrukce, 

v příštím roce bude zapotřebí doplnění 

antuky a zhutnění. 

Hřiště s umělým povrchem – byly pořízeny 

nové branky a je dobře využíváno školou i 

veřejností. Nutná oprava plotu a nátěr 

horních konstrukcí plotu.  

Atletická dráha – v současné době je ve 

špatném stavu a bude potřeba provést 

rekonstrukci, případně se zamyslet 

společně s obcí, jak nejúčelněji využít areál 

bývalého hřiště pro potřeby školy a obce.  

Dílny  Nově vybavená školní dílna i přípravna 

materiálu slouží dobře na vyučování 

pracovních činností i jako zázemí pro pana 

školníka. V rámci projektu IROP byla 

vybudována nová učebna pracovních 

činností 1. stupně a kroužku keramiky. 

Cvičná kuchyňka V rámci projektu IROP byla vybudována 

v suterénu nová učebna cvičné kuchyňky, 

která bude sloužit jako odborná učebna i 

pro další předměty – Vkz, On, také pro 

družinu a kroužky.  



 

 

 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Průběžné doplňování. Je dostačující. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Každoročně se obnovuje fond učebnic 

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

pomůckami 

Odborné učebny byly v rámci projektu 

z IROP vybaveny novými interaktivními 

tabulemi. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Na škole je učebna IVT  s internetem, škola 

má k dispozici přenosný počítač, 

dataprojektor, učebny jsou napojeny na 

internet, jazyková laboratoř, 5 

interaktivních tabulí. Interaktivní učebna 

 1. stupně. Do školy byl pořízen nový 

server a v odborných učebnách jsou nové 

počítače. Z projektu Šablony II máme 

novou učebnu pro 30 notebooků. Další 

obnovu počítačové techniky a posílení sítě 

bylo řešeno v tomto školním roce 

z projektu IROP. Byla posílena konektivita 

školy, kompletní výměna 27 počítačů i 

monitorů v učebně informatiky i některých 

dalších odborných učebnách. V rámci 

konektivity bylo dokončeno kabelové 

zasíťování školy a vybodována nová WIFI 

síť.  

Mateřská škola V přízemí – na chodbě MŠ a v patře byly 

namontovány nové kryty na topení. Pro 

děti se zakoupila 4 nová odrážedla, která 

budou využívat při pobytu na zahradě. 

V šatně malých dětí se vyměnilo osvětlení. 

V měsíci červenci proběhla výměna 

podlahy ve druhé třídě. Na zahradě se 

zrušily opotřebované domečky a 

lokomotiva Ve spolupráci z OÚ Hroznová 

Lhota na zahradě přibyly nové herní prvky 

– pirátská loď s prolézačkami a domeček 

s magnetickou tabulí. Byly vybudovány 

základy pro venkovní třídu, která se má 

realizovat na podzim tohoto roku. 

1.6 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 21. 11. 2005 

Počet členů školské rady  9 



 

 

 

 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP PRO PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU – ŠKOLKA PLNÁ 

FANTAZIE 

MŠ 

ŠVP ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY JOŽI UPRKY 

HROZNOVÁ LHOTA OD 1. 9. 2016 

1.-9. třída 

  

3. Přehled pracovníků školy 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 44 

Počet učitelů ZŠ 19 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet učitelek MŠ 4 

Asistent pedagoga 5 

Počet provozních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

Počet  zaměstnanců ŠJ (ZŠ + MŠ) 4 

Topiči ZŠ a MŠ ( sezónně )  2 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Funkce Úvazek 
Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

učitelka 1,0 16 VŠ 1. - 5. r. 

učitelka 1,0 1 VŠ 1. – 5.r. 

učitelka 1.0 9 VŠ 1. – 5.r. 

učitelka 1,0 31 VŠ 1. – 5.r 

učitelka 1,0 25 VŠ 1. – 5.r 

učitel 1,0 15 VŠ M, Hv 

učitelka 1,0 23 VŠ M, Př   

1.7 Údaje o občanském sdružení při škole – Klub přátel školy 

Registrace 1990 

Zaměření Mimoškolní činnost 



učitel 1,0 30 VŠ TV, Bv 

učitelka 1,0 36 VŠ M, F 

učitelka 1,0 28 VŠ ČJ, Ov 

učitelka 1,0 31 VŠ D, volný č. 

učitelka 1,0 12 VŠ A, N 

učitel 1,0 31 VŠ Ze, Inf, Hv 

učitel 0,27 42 VŠ M, Tv 

učitelka 1,0 1 VŠ Ze, De 

učitelka 0,27 32 VŠ Inf 

učitelka 0,50 35 VŠ N, náb. 

učitelka 0,25 2 VŠ Aj 

učitelka 0,27 43 VŠ 1. – 5.r 

asistentka ZŠ 0,81 2 SŠ  

asistentka ZŠ 0,72 3 SŠ  

asistentka ZŠ 0,64 3 SŠ  

asistentka ZŠ 0,64 7 VŠ  

asistentka ZŠ 0,75 0 SŠ  

vychovatelka 0,63 7 SŠ  

vychovatel  0,26 3 VŠ  

vychovatelka 0,58 33 SŠ  

ved.učitelka MŠ 1,0 33 SŠ  

učitelka MŠ 1,0 9 SŠ  

učitelka MŠ 1,0 34 SŠ  

učitelka MŠ 0,58 33 SŠ  

 

 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 100% 

Učitelé 2. stupně 93% 

Učitelky MŠ 100% 

Vychovatelky ŠD 100% 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby ( ZŠ + MŠ ) 

 

Do 35 let 35 – 50 Nad 50 let v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 2 0 6 2 9 1 3 3 20 

 

 

 



 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících  

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 Kuchařka MŠ 0,9 základní 

2 Vedoucí stravování  0,5 SŠ 

3 Kuchařka – výdej stravy 0,45 SOU 

4 Kuchařka – výdej stravy 0,32 základní 

5 uklízečka  0,80 základní 

6 uklízečka 0,80 základní 

7 uklízečka 0,40 SOU 

8 uklízečka 0,40 základní 

9 Hospodářka školy 1,0 SŠ 

10 Školník 1,0 SŠ 

11 Školnice v MŠ 1,0 SŠ 

12 Kuchařka MŠ – pomocná  0,3 SŠ 

 

 

 

 

 

3.6 Další údaje o pracovnících školy 

 

a)  počty 

 fyzický 

počet 

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 1 Specializované kurzy VŠ 

Environmentální koordinátor 1 Studium EK VŠ 

Koordinátor ŠVP 1 Studium ŠVP VŠ 

 

 

 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 

výchovný poradce 0 0 1/0 

školní metodik prevence 0 1 0/0 

EVVO koordinátor 0 0 1/0 

ŠVP kordinátor 0 0 1/0 

 



 

4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

z toho počet dětí starších 

6ti let (nástup po 

odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2020/2021 

1 22 7 4 

 

 

5. Rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 

odvolání proti tomuto rozhodnutí 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 

podle § 37 

4 0 

O dodatečném odložení povinné školní 

docházky § 37 

0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

 

 

6. Výsledky přijímacího řízení 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 1 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

  

 

 

 

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou,  

z devátých  ročníků přijato: 

Gymnázia/církevní 

gymnázia 

ostatní střední školy celkem 

  

0/2 8 10 

  

  

  

 

 

 



c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 0 3 0 

  

 

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

přijato: 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

14 0 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

24 0 

 

 

 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Prům. prospěch Opakují 

1. 23 23 0 0 1,000 0 

2. 20 20 0 0 1,000 0 

3. 22 19 3 0 1,100 0 

4. 25 20 4 1 1,220 1 

5. 23 20 3 0 1,170 0 

6. 24 3 21 0 1,630 0 

7. 26 10 16 0 1,570 0 

8. 29 13 16 0 1,500 0 

9. 24 5 18 1 1,960 0 



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

2 1 0,46 % 

3 1 0,46 % 

 

 

Zameškané hodiny: 
Omluvené / průměr na žáka Neomluvené /průměr na žáka 

4285/ 19,83 40/0,185  
 

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích: 

 

Typ postižení- podpůrná opatření Počet žáků 

1. stupeň podpory 4  

2. stupeň podpory 12 

3. stupeň podpory 5 

celkem 21 

 

 

 

 

 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: 

 

 

 

Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků 

FKSP - školení 1 

Závěr roku v účetnictví v přís. organizacích 1 

Školní stravování 2 

Celkem 4 



  

 

 

 

 

 

Programy pro vedoucí pracovníky Počet pracovníků 

BOZP- školení vedoucích pracovníků 4 

Seminář – Změny v RVP ZV 1 

Porady ředitelů – Veselí nad Moravou 2 

Celkem 7 

 

9. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 

Prezentace školy na veřejnosti a mimořádné školní akce byli ovlivněné epidemiologickou 

situací a distančním studiem během celého roku 

 

Významné akce školy Spolupráce 

Spolupráce školy a dalších subjektů OÚ, ČSZ, TJ Sokol, 

PČR, PPP, VIS, MAS, 

MŠMT, MZ 

Testování žáků a pracovníků školy antigenními 

testy na COVID 19 po otevření školy v jarním 

období 

 

Realizace mimořádných opatření MZ a MŠMT 

v celém školním roce  

 

Program vzdělávání – specializované 

programy  

Počet pracovníků 

Seminář – Metodika výuky vybraných slov   2 

Seminář – Emoční a sociální zralost dětí před 

nástupem do školy 
1 

Seminář – Angličtina pro ty, které učení nebaví  1 

Seminář – Proč roste agresivita u dětí 1 

Školení – klimatické vzdělávání MAS Strážnicko 1 
Školení – hospodaření v krajině a v zahradě – 

MAS Strážnicko 
1 

Řídící výbor MAP II  1 

Seminář výchovných poradců 1 

Oblastní konference odborů 1 

Webinář – Případové, interaktivní a rodinné 

konference 
1 

Webinář – Bakaláři – Tvorba úvazků 

 
1 

Webinář – Bakaláři -  Tvorba rozvrhu 1 

Celkem 13 



Mikulášská nadílka  

 

 

Účast žáků školy v soutěžích a akcích 

 

Název soutěže Poznámka 

Bible a my -  účast v okresním kole 

Soutěž v anglickém jazyce okresní kolo 

žák 9. tř. – 7. místo 

 

Zeměpisná olympiáda okresní kolo 

žák 9. tř. –6. místo  
Olympiáda z českého jazyka okresní kolo 

žákyně 9. tř. – 5. místo 

 

Výtvarná soutěž – Voda štětcem a básní Cena redakční rady  

žákyně – 1. třídy 

Výtvarná soutěž – Voda štětcem a básní 3. místo 

žákyně – 3. třídy 

Matematický klokan Okresní kolo 

žáci 4. třídy 

Výtvarná soutěž  - Toulky za zvěří Školní kolo 

 

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích – nekonali se z důvodu COVID 19 

 

 

Prevence – přednášky a besedy, akce 

 

Ponožkový den – podpora lidí s Downovým 

syndromem 

4. třída 

Herec do každé hodiny – on line setkání se dvěma 

herečkami Slováckého divadla 

7. a 8.. třída 

Skrytá nebezpečí internetu – on-line přednáška 6. třída 

Dopravní výchova – dopravní hřiště Veselí n/M. 3. a 4.třída 

Skrytá nebezpečí internetu 2 – on-line přednáška 7. stupeň 

Kult krásného těla – on-line přednáška 8. třída 

Úřad práce + Centrum ekologické výchovy Hodonín 8. stupeň 

Den dětí – soutěže, hry  1. - 9. třída 

Zdravé jídlo 1.-3. třída 

Výlety  1. -8. třída 

Littner – cyklisticko-poznávací kurz 9. třída 

Exkurze do litografické dílny F. Pavlici 8. třída 

 

 

 

 



Granty – výzvy  

 

Výzva INFRASTRUKTURA 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL v rámci IROP 

Žádost o podporu: s názvem 

Modernizace základní 

školy z IROP 

Projekt se realizoval od 

prosince na naší škole. 

Nejdříve byla realizována 

konektivita. Od jarních 

prázdnin započaly stavební 

práce v suterénu naší školy, 

které trvaly až do konce 

prázdnin. V tomto čase se 

realizují dodávky zařízení do 

odborných učeben a 

opraveného suterénu budovy. 

Také se dokončila venkovní 

výsadba v okolí školy.  

  

 

Šablony 2 – Inovace ve výuce 

Vybudování učebny 

s notebooky, doučování žáků 

ohrožených školním 

neúspěchem, projektové dny 

ve škole a mimo školu, 

zapojení ICT technika do 

výuky, školení 

pedagogických pracovníků. 

Probíhá dle plánu. 

Projekt – Programy pro školy - 

rozvoj kompetencí pro 

demokratickou kulturu – DIS 

Fryšták 

Díky tomuto projetu, po tři 

roky nemusíme platit 

kurzovné pro naše žáky. 

Projekt sportuj ve škole – projekt z 

MŠMT 

Čerpáme maximum toho, co 

tento projekt umožňuje. To je 

zaplacení trenérům 

zájmových kroužků 3 hodin 

týdne sportu navíc.   

EU – Fond evropské pomoci 

nejchudším osobám 

Poskytování bezplatné stravy 

dětem ohroženým chudobou. 

Ovoce, zelenina a mléko do škol Dodávky ovoce, zeleniny a 

mléčných výrobků 

v pravidelných dávkách po 

celý školní rok. 

 

 



 

KPŠ – z činnosti 

 

Některé akce, které pořádal či spolupořádal KPŠ – Světluškový pochod, ples 

školy se z důvodů koronaviru neuskutečnily. 

 

 

 

 

 

 

 

Zájmová činnost 

 na ZŠ Joži Uprky Hroznová Lhota – školní rok 2020/ 2021 
Zájmová činnost v tomto školním poprvé spadala pod nově zřízený školní klub. Bohužel se 

díky epidemiologické situaci podařilo částečně rozběhnout jen několik kroužků v době, kdy 

byla škola otevřená.  

 

P.č. Název kroužku Třída Den Hodina Vedoucí 

1. Florbal 8.-9.- H Pá 

 

6:40-7:40 Ing. Pavlica J. 

2.  Florbal 6.-7.- H Čt 6:40-7:40 Ing. Pavlica J. 

3. Florbal  8.-9.- D Út 6:40-7:40 Mgr. Karásek J. 

4. Florbal  6.-7.- D St 6:40-7:40 Mgr. Karásek J. 

5. Florbal st. 4.-5.-H-D St 12:30-13:30 Mgr. Čechtická B. 

6. Florbal ml. 3.-4.-H-D Út 12:30-13:30 Pavlica J. st. 

7. English Speaking 

Club 

6.-7. tř. 

 

St 13:30-14:30 Mgr. Kebrlová L. 

8. English Speaking 

Club 

8.-9.  

 

Út 13:30-14:30 Mgr. Kebrlová L. 

9. Základy 

francouštiny 

7. - 8. tř. Po 13:30 –

14:30 

Mgr. Kebrlová L. 

10.  Příprava na přijím. 

zkoušky z matem. 

9.tř. Út 6:40-7:40 Mgr. Lukešová J. 

11.  Příprava na přijím. 

zkoušky z Čj 

9.tř. Čt 6:40-7:40 Mgr. Lagová H. 

12. Přírodovědný 4.tř. Po 12:30-13:30 Mgr. Kostelníková 

A. 

13. Keramika  4.tř. Út 12:30- 13:30 Mgr. Hanáková  L. 

14. Hry 6.-7.tř. Út 13:20-14:20 Mgr. Šenková K. 

15. Hry 8.-9.tř. St. 13:20 -14:20 Mgr. Šenková K. 

16. Kamejka st. 2. tř. Pá 11:45-12:45 Mgr. Gajdová Z. 



17. Kamejka ml. 1. tř. Čt 12:20-13:05 Mgr. Hanáková  L. 

18. Výtvarný 4.-5. Út 12:35-13:35 Mgr. Kotalová M. 

19. Střapec 6.-9. Po 12:15- 12:45 Mgr. Hanáková 

20.  Divadelní 2. stupeň  Dle 

domluvy 

Paní Pavlicová Jitka 

21. Malá kopaná 6. – 9.tř. 

 

Pá 13:20-14:20 Ing. Pavlica J. 

 

 

10. Poradenské služby v základní škole 

Na škole pracuje poradenské centrum 

Složení : 

ředitel školy 

výchovná poradkyně, zástupce ředitele školy  

metodička školní prevence 

Přizváni jsou třídní učitelé, žáci, rodiče, pokud se jich probírané záležitosti týkají 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V tomto školním roce proběhlo na škole inspekční telefonické šetření týkající se získávání a 

analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu žáků 

k prezenčnímu vzdělávání.  

12. Další kontroly 

Veřejnosprávní kontrola o čerpání poskytnutých dotací, plnění rozpočtu, kontrola finančního 

hospodaření, kontrola pohledávek a závazků, kontrola pokladny, bankovních výpisů a 

majetku. Kontrola zjistila, některé nedostatky, které nemají negativní dopad na hospodaření 

P.O. 

 

13. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Viz. příloha po skončení kalendářního roku 2021 

 

 

 

 

 

 

V Hroznové Lhotě  9. 10. 2021 Ing. Josef Pavlica 

     podpis a razítko ředitele školy 

 

 

 

 

 

 



Příloha 1 

Zpráva o školním roce 2020/2021 na základní škole 

 

Vlastní hodnocení 

 

1. Průběh vzdělávání 

 

V úterý 1. září 2020 jsme díky epidemiologickým podmínkám nemohli začít školní rok 

společně v tělocvičně školy. Plánované slavnostní zahájení na víceúčelovém hřišti za školou 

se díky nepřízni počasí přesunulo do vestibulu naší školy. Na počátku školního roku jsme si 

uvědomili, že se ponese ve znamení několika výročí. Všechna výročí se vztahovala až k roku 

2021. Předně jsme chtěli oslavit 70. výročí vzniku naší základní školy. Epidemiologická 

situace a stavební úpravy, které probíhaly až do konce prázdnin, nám tuto oslavu odložily na 

nový školní rok. Důležitým mezníkem mělo být i 650. výročí vzniku naší obce a 160. výročí 

narození našeho slavného malíře Joži Uprky. Bohužel místo oslav jsme téměř po celý rok 

řešili jen stále přibývající epidemiologická a hygienická opatření, uzavírání jednotlivých tříd 

nebo celé školy, distanční studium a na jaře postupné rozvolňování s antigenními testy. 

Vraťme se opět na začátek školního roku. 

Přes prázdniny se udála velká změna i v personálním obsazení naší školy. Na konci července 

jsme se rozloučili s naším školníkem, panem Antonínem Výborným, kterému za jeho činnost 

na naší škole moc děkujeme a přejeme mu v důchodu dobré zdraví, klid a pohodu. V srpnu na 

jeho místo nastoupil pan Vojtěch Pres, kterému také patří poděkování za přípravu školy 

v době prázdnin. V pedagogickém sboru nastaly dvě změny. Počátkem května odešla na 

mateřskou dovolenou paní vychovatelka Mgr. Lenka Rajsiglová, kterou v tomto školním roce 

nahradila paní Marie Važíková, a paní asistentku pedagoga Nožičkovou nahradila paní Jana 

Karásková. V průběhu roku bylo zapotřebí vypsat výběrové řízení na další asistentku 

pedagoga, ve kterém byla vybrána paní Dagmar Jagošová z Lipova. 

Je potěšitelné, že v tomto školním roce jsme začali opět s vyšším počtem žáků. Na počátku 

roku jsme měli 218 žáků. V předešlém roce bylo 211 žáků. Do první třídy bylo přijato 24 

žáků a v mateřské škole bylo 34 dětí. Stejně jako v minulém školním roce přišli 4 žáci ze ZŠ a 

MŠ Kněždub. V loňském školním roce začínal svoji činnost také školní klub, který jsme 

chtěli využívat hlavně na zájmovou činnost převážně druhého stupně a na různé školní akce. 

Bohužel nejen školní klub, ale i školní akce jsme museli díky stále se zvyšujícímu počtu 

onemocnění lidí na COVID 19 omezit nebo zrušit. V září jsme nemohli uskutečnit adaptační 

kurz žáků 6. třídy a počátkem října jsme museli zrušit tradiční akci běhy Emila Zátopka. 

Bohužel následující vývoj onemocnění COVID 19 v celé České republice byl tak špatný, že to 

postihlo i výuku žáků a do školy bylo zakázáno chodit. Nejdříve přešel na distanční výuku 2. 

stupeň, což bylo již 12. října, a o dva dny později také 1. stupeň. První vlaštovka otevření 

školy byla 18. 11., kdy se mohla vrátit do lavic 1. a 2. třída.  O dva týdny později, 30.11., 

nastoupili žáci 1. stupně a 9. třídy na normální prezenční výuku, ostatní žáci 2. stupně se 

střídali pouze rotačně po týdnu. Po Vánocích jsme si mysleli, že to bude v novém roce určitě 

lepší. Bohužel v novém kalendářním roce už nastoupili pouze žáci 1. a 2. třídy, kteří od 

začátku března také museli zůstat doma na distančním vyučování. Naděje, že se děti vrátí do 

školy, svitla po Velikonocích.  Za ještě přísnějších protiepidemických opatření, v podobě 



testování antigenními testy dvakrát za týden, se od 12. dubna začínal vracet do školy v 

týdenních rotacích celých tříd 1. stupeň. Druhý stupeň v týdenních rotacích nastoupil až od 

12. května. Návrat všech tříd za velmi přísných opatření se uskutečnil až 24. května 2021. 

Žáci, kteří nemohli mít prezenční výuku ve škole, zůstávali doma na distančním vzdělávání.   

Doufám, že skončilo velmi těžké období naší školy. Jen krátké hodnocení distančního studia. 

Tato doba ukázala, že vzdělávání na dálku je za určitých podmínek možné, ale nikdy nebude 

dostatečně nahrazovat učení ve škole. Osobní kontakt s učitelem, mezi žáky samotnými ve 

třídě, v zájmových kroužcích, na výletech či jiných mimoškolních akcích se nedá přes 

sebelepší počítač nahradit. Za svých 40 let, co se věnuji práci s mládeží, jsem nezažil to, aby 

se téměř všechny děti těšily do školy. Což je asi jediné pozitivní. Distanční studium částečně 

může předat vědomosti, ale sociální kontakt velmi chybí. Bohužel mnozí žáci ztratili řád, 

který je také formuje. Ranní vstávání do školy, slušné oblečení, hygiena, snídaně, odchod do 

školy, kde se nejen vzdělávají, ale také potkávají s kamarády, učiteli a dalšími lidmi. Mnozí 

žáci si během distančního studia ranní hygienu ani nedělali, někteří se bohužel nedostali ani 

z postele či pyžama. Je těžké být v této době rodičem, když musíte nechat starší děti doma 

samotné na počítači. Pokud je těch dětí ještě více, tak zajistit pro každé nějaké elektronické 

pojítko se školou - počítač, tablet, notebook nebo jen chytrý telefon – to vše je velmi obtížné. 

Další problém je internet. Pokud ještě některý z rodičů pracuje z domu nebo je dětí doma 

více, tak se to seká, padá a prostě to nejde. Chápu, že studovat distančně je velmi složité. 

Děkuji všem rodičům, kteří podporovali své děti při plnění školních povinností i v této velmi 

těžké době.   

Velmi jsem se těšil na chvíli, kdy se zase všichni sejdeme ve škole a 24. květen 2021 byl den, 

kdy se to podařilo. Antigenní testy, roušky a respirátory, různá epidemiologická opatření nás 

sice neopustily do konce školního roku, ale mohla probíhat výuka ve škole, a to bylo hlavní. 

Jsem velmi rád, že se uskutečnily alespoň oslavy Dne dětí vycházkou do přírody s různými 

soutěžemi a hrami. V červnu se podařily uskutečnit také školní výlety a cyklisticko-poznávací 

kurz 9. třídy na Littneru. Rozjely se některé kroužky, přednášky, exkurze, prostě akce, na 

které jsme byli po celou dobu zvyklí. Tak jak se probouzí příroda v jarních měsících, tak se 

pozvolna probouzela i škola po dlouhém distančním studiu. Závěr školního roku sice nebyl 

ještě v tělocvičně naší školy, ale i na školním hřišti jsme mohli společně zhodnotit školní rok. 

Ocenit nejlepší žáky, rozloučit se s deváťáky, ale i poděkovat paní Marii Jurčekové, která 

odcházela do důchodu, za dlouholetou práci uklízečky na naší škole. Velkou ztrátou pro naši 

školu je odchod do důchodu mojí zástupkyně, Mgr. Jany Lukešové, které za dlouhodobou 

činnost na naší škole také moc děkujeme. Ve škole vykonávala i funkci výchovné poradkyně 

a mnozí žáci jsou jí vděční za přípravu z matematiky na přijímací zkoušky. Také výuka fyziky 

pod jejím vedením byla velmi názorná a zábavná. Kroužkem Debrujáři, který léta vedla, 

prošla celá řada žáků a svými zajímavými pokusy fyziku přibližovala dětem i dospělým. 

Závěrečná zkouška z fyziky pro 9. třídu, kterou také zavedla, měla žáky zdokonalit nejen 

z fyziky, ale připravit je i na další životní zkoušky. Nedá se během pár řádků obsáhnou 

všechna činnost, na které se organizačně podílela, tak jen vyjmenuji – sběry papíru, běhy 

Emila Zátopka, školní plesy, starost o žáky s podpůrnými opatřeními i pomoc deváťákům 

nalézt správnou školu a další. Všichni jí přejeme zasloužilý odpočinek po dobře vykonané 

práci, klid, pohodu a pevné zdraví. 



        

2. Materiálně – technické podmínky 

 

Příprava na nový školní rok začíná již v období prázdnin, kdy jsme školu po materiální 

stránce zušlechťovali. Započalo se vlastně již v období, kdy kvůli koronaviru byla škola pro 

žáky zavřená. Provozní zaměstnanci v této době nezaháleli a natírali obložení tělocvičny, 

chodby i všech dveří k tělocvičně. Pan školník Antonín Výborný opravil všechna schodiště a 

s panem Kubicou jsme připravovali výukové polepy na schody, které se na konci prázdnin 

instalovaly téměř po celé škole.  Myslím, že škola je nejen barevnější a veselejší, ale žáci si i 

během procházky po schodech mohou procvičovat učivo. O prázdninách se renovovaly nejen 

parkety ve třech kmenových třídách prvního stupně, ale i všechny dveře školy, včetně zámků 

a kování, takže teď vypadají jako nové. Byl pořízen nový nábytek do sborovny a jako 

každoročně byly vymalovány i některé třídy a chodby. Před školou nám zase pracovníci 

obecního úřadu demontovali větrem poničenou střechu na stojany pro kola a během měsíce 

srpna udělali novou, za což jim i paní starostce moc děkujeme. 

V loňském školní roce jsme ve spolupráci s obecním úřadem začali s realizací projektu 

Modernizace naší školy. Nejdříve se dělala práce na konektivitě školy, což nám umožnilo 

udělat některé nové rozvody školní sítě, také nové WIFI připojení, které umožnilo zrychlení 

internetu na škole. To jsme mohli využívat při distanční výuce. Stavební úpravy v suterénu 

školy započaly týden před jarními prázdninami. V prostorách bývalé kuchyně a jídelny 

v jednom křídle suterénu školy a v bývalém školním bytě ve druhém křídle se dělala nová 

hydroizolace podlah a stěn. Při realizaci těchto prací se zjistilo, že rozvody odpadů, vody, 

topení či elektřiny za 70 roků provozu jsou již ve velmi špatném stavu a bude třeba je také 

vyměnit. Dokončení stavebních prací výmalbou a poležením nových podlah se uskutečnilo až 

na konci letních prázdnin. Velké poděkování za zdárnou realizaci patří paní starostce ing. 

Jitce Vašicové a stavebnímu dozoru ing. Františku Minaříkovi. V nových prostorách vznikne 

cvičná kuchyňka, další učebna cizích jazyků a v bývalém bytě pana školníka bude prostor pro 

učebnu pracovních činností 1. stupně a v odpoledních hodinách místo pro setkávání 

v zájmové činnosti. V projektu byla řešena i bezbariérovost budovy. Přístup pro vozíčkáře je 

umožněn vchodem do bývalého školního bytu. Dále bylo vytvořeno bezbariérové WC a 

pořízen schodolez, který umožňuje vozíčkáři pohyb po schodech.  Další část projektu 

s názvem Dodávky se realizuje až v tomto školním roce. Je určen na nákup digitální techniky. 

Kompletní výměna počítačů v naší počítačové učebně, instalace interaktivních tabulí a 

dataprojektorů ve velké části školy. Dále zde bude pořízen nábytek do cvičné kuchyňky i 

učebny pracovních činností 1. stupně. Bude se řešit i nová výsadba zeleně v okolí školy.  

  

 

 

Ing. Josef Pavlica, ředitel 
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1. Podmínky vzdělávání 
 

           Personální podmínky – školní rok 2020/2021 

 

           Ve školním roce 2020-2021 v MŠ pracovaly 4 kvalifikované učitelky 

 

Zdeňka Polášková (celý úvazek) - vedoucí učitelka 

            Andrea Vajdíková (celý úvazek) - učitelka 

Margita Balajová (celý úvazek) - učitelka 

Hana Hudečková (poloviční úvazek) – učitelka 

Nepedagogické pracovnice: uklízečka-Eva Kubišová 

                                              vedoucí kuchyně-Andrea Svobodová 

                                              kuchařka-Věra Podmajerská 

 

 

                           Závěry a opatření 

            Získávat zkušenosti při hospitacích mezi pedagogy, sebevzdělávání učitelek.  

Využívat týmovou spolupráci. 

 

 

                           Materiálně technické podmínky 



  

V přízemí – na chodbě MŠ a v patře byly namontovány nové kryty na topení. Pro děti 

se zakoupila 4 nová odrážedla, která budou využívat při pobytu na zahradě. V šatně 

malých dětí se vyměnilo osvětlení. V měsíci červenci proběhla výměna podlahy ve 

druhé třídě. Na zahradě se zrušily opotřebované domečky a lokomotiva. V polovině 

září nám přibyly na zahradě nové herní prvky – pirátská loď s prolézačkami a 

domeček s magnetickou tabulí. Byly vybudovány základy pro venkovní třídu.  

 

                            Závěry a opatření 

              

Pokračovat ve výměně podlahy mezi třídami a na schodišti.  

Dokončení výstavby venkovní třídy.  

Škrabání a malba stěn v obou třídách + umývárny. 

Výměna plotu, pořízení klimatizace do obou tříd. Doplňování tříd stavebnicemi pro 

rozvíjení smyslů, prostorového vnímání, jazykové a logické hry.  

 

 

 

 

 

 

2. Průběh vzdělávání 
 

Předškolní vzdělávání probíhalo prostřednictvím školního vzdělávacího programu. Od 

září až do února provoz na MŠ nebyl přerušen.  

Od 1. března se uzavřely všechny MŠ. Naše MŠ škola prováděla distanční výuku 

předškoláků. Od 12. dubna vyšlo nařízení, že MŠ mohou navštěvovat pouze 

předškoláci, kteří se budou 2x týdně testovat. Od 10. května začaly navštěvovat MŠ 

všechny děti bez omezení. Zaměstnanci MŠ pokračovali v testování 1xtýdně. 

   

 

                Závěry a opatření 



Třídní vzdělávací programy rozšiřovat dle vzniklých situací. 

 

 

3. Spolupráce s rodiči 
 

V letošním školním roce jsme měli zapsáno 34 dětí z toho 12 předškoláků. 

Výstava „Ovoce a zeleniny“ v Kozojídkách se v letošním roce nekonala. Výstavu 

ovoce a zeleniny jsme si vytvořili v MŠ.  Běh Babího léta byl odvolán. Divadélka byla 

zrušena. 

V září se naše děti zúčastnily soutěže „Naše stromy“. 

V měsíci říjnu začal v MŠ kroužek: „Malí šikulové“.  

Celá naše MŠ se zapojila do projektu „Děti na startu“ - pod záštitou DDM Pastelka 

Uherský Ostroh. Pod vedením školených instruktorů, se děti během celého roku 

seznamovaly se základy atletiky, gymnastiky, míčových her, koordinace pohybu. 

Základní dotovaná cena pro MŠ byla 250,-kč-na celý rok. Děti po registraci dostaly 

barevná trička a deníček, kde se zapisovaly v průběhu celého roku, jakých dosáhly 

dovedností. Při vstupu do MŠ máme na dveřích samolepku, která napovídá, že se naše 

děti účastní tohoto sportovního projektu „Děti na startu“. 

V prosinci nás navštívil sv. Mikuláš. Vánoční besídka proběhla v MŠ poprvé letos bez 

rodičů. Pekly se perníčky, malé vánočky a pod stromečkem se objevily dokonce i 

dárečky.  

Výuka plavání v Hodoníně se v letošním školním roce nekonalo. 

Provoz MŠ od září až do února nebyl přerušen.  

Od 1.března – 9. dubna vyšlo nařízení o uzavření všech MŠ. Po celou dobu jsme byli 

s rodiči v kontaktu, vedla se distanční výuka, s rodiči jsme komunikovali přes email, 

facebook, po telefonu. Dostávali jsme zpětnou vazbu, jak se daří dětem plnit dané 

úkoly. 

12. dubna se do MŠ mohli vrátit pouze předškoláci, kteří se 2x týdně testovali. 

V měsíci květnu proběhl zápis do MŠ. Od 10. května byla MŠ otevřena pro všechny 

děti bez omezení. Kroužek „Malí Šikulové“ pokračoval ve třídě, sportovní kroužek 

„Děti na startu“ se odehrával na zahradě MŠ. 

Veškeré naplánované akce „Správné stravování“ a „Velikonoční zvyky“ – akce 

z DDM Pastelka, výuka plavání, dopravní výchova, návštěva ZŠ, divadélka, výlet…. 

byly zrušeny. 

Focení na konci školního roku proběhlo v měsíci červnu.  



Rozloučení s předškoláky se uskutečnilo na zahradě MŠ.   

Zápis do MŠ proběhl začátkem května. Na příští školní rok jsme přijali 10žádostí. 

Do ZŠ bylo přijato 9 dětí,3 děti dostaly odklad. 

 

                            Závěry a opatření 

Spolupráci s rodiči dále považujeme za velmi důležitou a budeme v ní příští školní rok 

nadále pokračovat. 

 

 

          

          4.  Řízení školy 

 

            Rozvoj týmové práce pedagogického sboru.  

Spolupráce s rodiči a nepedagogickými pracovníky. Tato témata byla na programu 

pedagogických porad. 

            Zvyšování kvality předškolního vzdělávání.  

Informace pro rodiče formou nástěnek a na facebooku. 

 

          5. Výsledky vzdělávání 

 

Výsledky vzdělávání byly průběžně konzultované na pedagogických radách. Řešila se 

úroveň získaných kompetencí. Hledaly jsme nové cesty a způsoby, jak zvyšovat 

kvalitu.  

 Pravidelně jsme hodnotily individuální vzdělávací potřeby dětí.  

Celkové hodnocení školy jsme provedly na konci školního roku. Rozloučení 

s předškoláky se uskutečnilo s jejich rodiči na zahradě MŠ. 

 

V tomto školním roce jsme měli zapsáno 34 dětí – z toho 12 předškoláků. Tři děti 

dostaly odklad. 



K zápisu do MŠ přišlo 10 dětí, jedno dítě nenastoupilo. V srpnu jsme přijaly další 

nové děti. Na školní rok 2021–2022 máme celkem zapsáno 39 dětí.  

 

            Závěry a opatření 

 

Upřesnit kompetence v třídních vzdělávacích programech v obou třídách na začátku 

školního roku.   

  

 

 


