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Základní údaje o škole 
 
Název školy 
Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 
 
Sídlo školy 
Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice 
 
IČO: 750 01 527 
 
Identifikátor: 600 110 788 
 
Kontakty 
Telefon: 736 765 116, 547 234 535 
Email: reditelna@skolaprisnotice.cz 
 
Webové stránky: www.skolaprisnotice.cz 
 
Zřizovatel: Obec Přísnotice 
 
Zařazení do sítě škol: 1. 9. 2003 
 
Hlavní činnost školy podle zřizovací listiny 

Škola uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vedení organizace  
Ředitelkou školy je od 1. 8. 2016 Mgr. Jana Bystrzonovská. Do funkce ředitelky Základní školy a 
mateřské školy Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno – venkov byla jmenována 
jmenovacím dekretem Obce Přísnotice ze dne 26. 5. 2016. 
 
Systém řízení školy 

Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 
sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Je školou s právní 
subjektivitou.  

Poradním orgánem pro výchovně vzdělávací proces i pro zajišťování řádného chodu školy je 
pedagogická rada složená ze všech pedagogů školy. 
 Ředitelka školy je za řízení chodu školy odpovědná Obci Přísnotice. Předkládá zprávy o 
činnosti školy, personálním zajištění výuky, účelnosti čerpání finančních prostředků aj.  Dalším 
kontrolním orgánem školy je Školská rada. 
  
Školská rada  
Školská rada byla zvolena k 10. 9. 2019 
Školská rada pracuje podle §167, zákona 561/2004 Sb. 

mailto:reditelna@skolaprisnotice.cz
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Členové: 
Mgr. Eva Holubářová – zástupce školy 
Bc. Jitka Rotterová – zástupce rodičů 
Ing. Petr Němec – zástupce zřizovatele 
 
Změny ve školském rejstříku v roce 2019/20 

V uvedeném školním roce byla provedena změna ve školském rejstříku, a to v souvislosti 
s dokončením Pavilonu odborných učeben – kapacita základní školy byla navýšena na 78 žáků.  
 Bude třeba upravit také nedostačující kapacitu školní jídelny. V uvedeném školním roce bylo 
zakoupeno vybavení, díky kterému bude možné kapacitu navýšit. Plánovaná je také celková 
rekonstrukce. 

 

Součásti organizace 
 
Mateřská škola 
Kapacita mateřské školy je 30 dětí. Ve školním roce 2018/2019 byla MŠ jednotřídní s 27 zapsanými 
dětmi.  
Sídlo mateřské školy je Výhon 54, 664 63 Přísnotice. 
 
Základní škola 
Kapacita ZŠ je 78 žáků. Ve školním roce 2019/2020 byla ZŠ trojtřídní s pěti ročníky se 42 žáky. Sídlo 
základní školy je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. Výuka probíhá především v Pavilonu odborných 
učeben na adrese Přísnotice 354. 
 
Školní družina 
Kapacita školní družiny je 48 žáků. Ve školním roce 2019/2020 měla dvě oddělení. Docházelo do ní 
41 žáků.  
Sídlo školní družiny je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. 
 
Školní jídelna 
Školní jídelna má kapacitu 65 strávníků. Ve školním roce 2019/2020 v jídelně stravovalo 78 
strávníků, z toho 64 dětí ZŠ a MŠ a 14 zaměstnanců.  
Sídlo školní jídelny je Výhon 54, 664 63 Přísnotice. 
 
 

 

Právní předpisy a povinná dokumentace školy 
 
Nejdůležitější právní předpisy, o které se opírá chod organizace:  
(všechny předpisy v platném znění včetně novelizací a doplňků) 
 
a/ Zákony: 
Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  
Zákon č. 262/2006  Sb. Zákoník práce 
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád 
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Zákon č. 536/2001 Sb. o účetnictví 
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
 
Nařízení vlády: 
Nařízení vlády č. 330/2003 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. o stanovení rozsahu přímé vyučovací povinnosti pedagogických 
pracovníků 
 
Vyhlášky: 
Vyhláška č. 108/2001 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních 
zařízení 
Vyhláška č. 505/2002 Sb. o účetnictví 
Vyhláška č. 14/2005 Sb.  o předškolním vzdělávání 
Vyhláška č. 15/2005 Sb.  o náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv 
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku 
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání 
Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání 
Vyhláška č. 84/2005 Sb. o školním stravování 
Vyhláška č. 274/2009 Sb. o školských zařízeních 
Vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby 
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb 
Vyhláška č.73/2005 Sb.  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
a další legislativa. 
 
 
 
Seznam základních dokumentů vedených školou 
 

1. Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol 
2. Třídní kniha ZŠ  
3. Třídní výkaz 
4. Katalogový list žáka 
5. Školní řády a pravidla pro hodnocení žáků 
6. Rozvrh hodin podle tříd 
7. Přehledy výchovné práce MŠ, ŠD, přehledy o docházce 
8. Záznamy o práci v zájmovém útvaru 
9. Záznamy z pedagogických rad 
10. Kniha úrazů 
11. Protokoly a záznamy o provedených kontrolách 
12. Evidence žáků školy, matrika školy 
13. Hospodářská dokumentace a účetní evidence 
14. Personální dokumentace 
15. Dokumentace BOZP 
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Přehled oborů vzdělávání, přehled vzdělávacích programů 
 
Základní škola – základní vzdělávání 
Škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku obor 79-01-C/01. Výuka probíhala ve 4. -
5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, č. j. 242/2015, v 1. - 3. ročníku 
podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život č. j. 382/2017. 
 
Mateřská škola – předškolní vzdělávání 
Mateřská škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu Krok za krokem celým rokem, č. j. 
383/2017.  
 
Školní družina – zájmové vzdělávání 
Zájmové vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu Žijeme na 
modré planetě, č. j. ZŠP 82/2018. 

 

 

 

Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci  
 

Základní škola 
Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

Mgr. Jana Bystrzonovská ředitelka školy  1,0 

Mgr.  Eva Holubářová učitelka   1,0 

Ing.  Jana Štěpánová učitelka    1,0 

Mgr. Lýdie Vlachová učitelka   0,863 

Mgr.  Šárka Ráabová speciální pedagog  0,25 

 Eva Šmerdová asistent pedagoga  0,5 

 Petra Valášková asistent pedagoga  0,5 

 CELKEM   5,113 

 
 

Školní družina 
Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

 Jana Vodičková, do 3/2020 vychovatelka   

 Karolína Fialová, od 3/2020 vychovatelka  0,858 

Mgr.  Jana Bystrzonovská vychovatelka  0,067 

 Petra Valášková vychovatelka  0,067 

Mgr.  Eva Holubářová vychovatelka  0,067 

 Eva Šmerdová vychovatelka  0,067 

Ing. Jana Štěpánová vychovatelka  0,067 

Mgr. Lýdie Vlachová vychovatelka  0,067 

 Martina Klementová vychovatelka  0,067 
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Mateřská škola       

Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

 Tereza Cirhanová učitelka  1,0 

 Martina Klementová učitelka  1,0 

 CELKEM   2,0 

 
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY CELKEM: 8,507 
 
Platy speciálního pedagog a asistentů pedagoga jsou hrazeny z podpůrných opatření, které 
doporučí ŠPZ.  
Platy ostatních pedagogů jsou hrazeny ze státního rozpočtu. 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci školy  
Jméno Pracovní zařazení Úvazek  

Jana Švecová školní asistent v MŠ 0,5 

Anna Slaná školní asistent v ZŠ 0,5 

Marie Svobodová uklízečka 0,5 

Zdeňka Mahovská školnice 1,0 

Jana Vodičková, do 3/2020 vedoucí ŠJ  

Jitka Lipská, od 3/2020 vedoucí ŠJ 0,5 

Alena Fialová kuchařka 1,0 

Zlata Herzánová pomocná kuchařka 0,425 

Celkem   

 
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY CELKEM: 4,425  
 
Platy školních asistentů jsou hrazeny z dotačních titulů. 
 
CELKEM VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY: 10,766 
 
Údaje o vzniku a ukončení pracovních poměrů zaměstnanců 
 
Ukončení pracovních poměrů: 
K 6. 3. 2020  Jana Vodičková, vychovatelka školní družiny 
K 13. 3. 2020  Jana Vodičková, vedoucí stravování 
K 31. 8. 2020  Anna Slaná, školní asistent 
 
 
Vznik pracovních poměrů: 
K 5. 3. 2020  Karolína Fialová, vychovatelka školní družiny 
K 11. 3. 2020  Jitka Lipská, vedoucí stravování 

 Anna Slaná vychovatelka  0,067 

 CELKEM   1,394 



Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020  8 

 

 Údaje o žácích školy  
(údaje k 30. 9. 2019) 

 

 
Základní škola 

Třída Ročník Počet 
žáků 

Dívek/chlapců TŘÍDNÍ UČITELKA 

I. 1.  10 2/8 Mgr. Jana Bystrzonovská 

 
II. 

2.  5 2/3  
Mgr. Eva Holubářová 3. 4 3/1 

 
III. 

4. 14 7/7  
Ing. Jana Štěpánová 5. 9 6/3 

CELKEM      42 20/22  

 
V souladu s vyhláškou č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání byly žáci v pěti ročnících sloučeni do tří 
tříd. 
 
 
Školní družina  

Oddělení  Počet žáků Vychovatel/-ka 

1.  19 Jana Vodičková, poté Karolína Fialová 

2.  22 Mgr. Jana Bystrzonovská, Petra Valášková 
Mgr. Eva Holubářová, Eva Šmerdová  
Ing. Jana Štěpánová, Mgr. Lýdie Vlachová 
Martina Klementová, Anna Slaná 

Celkem  41  

 
 
Mateřská škola 

Třída  Počet dětí Vyučující  

 
1 

  
27 

Tereza Cirhanová 
Martina Klementová  

Celkem  27  

 
MŠ byla jednotřídní se třemi ročníky.  
Věkové složení dětí ve šk. roce 2019/20 bylo 2,5 – 7 let. 
 

 
 

Zápis a následné přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal14. 5. 2019 

Počet dětí u zápisu Přijaté děti Nepřijaté děti 

11 8 3 
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Zápis a následné přijetí k povinné školní docházce  
 
Zápis k povinné školní docházce se konal 26. 4. 2018.  

Počet dětí u zápisu Přijaté děti Odklady školní docházky Nepřijaté děti 

9 8 1 0 
 

Přijímací řízení ke studiu na víceletá gymnázia 

Počet přihlášených žáků Přijatí žáci Nepřijatí žáci 

1 1 0 
 

 

Žáci odcházející na 2. stupeň základní školy 

Počet žáků přecházejících na 
2. stupeň 

ZŠ Židlochovice 

8 8 
 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Učební plán školy – ŠVP platný od 1. 9. 2015 (vyučován 4. a 5. ročník) 

 
Vzdělávací 

oblast 

 
Zahrnuté  

obory 

 
Vyučované 
předměty 

 
1.roč. 

  

 
2.roč. 

 
3.roč. 

 
4.roč. 

 
5.roč. 

  

 
Z toho  

disponibilní 

 
Celkem 

  

součet 
za  

oblast 

 
Jazyk a 

jazyková 
komunikace  

Český jazyk 
a  

literatura 

 
Český jazyk   

9 9 9 8 7 7 42   

              52 

 
Cizí jazyk 

Anglický 
jazyk 

0 0 3 3 3 0 9   

  Matematika a její 
aplikace 

Matematika   4 6 5 5 5 5 25   

Informační a komunikační 
technologie 

 
Informatika  

0 0 0 0 1 0 1   

  
 

Člověk a jeho svět  

Prvouka 2 2 2 0 0 0 6   

Přírodověda 0 0 0 2 2 1 4   

Vlastivěda 0 0 0 2 2 1 4   

   
Člověk a svět práce 

Pracovní 
výchova 

1 1 1 1 1 0 5   

 
 

Umění a kultura 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 0 5   

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 0 7 20 
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Učební plán školy – ŠVP platný od 1. 9. 2017 (vyučován 1. – 3. ročník) 
 

Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace  1. stupeň 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 7+2 7+2 7+2 6+1 6+1 33+8 

Anglický 
jazyk 

0+1 0+1 3 3 3 9+2 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 
a její 
aplikace 

4 4+1 4+1 4+1 4 20+3 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika       1 1 

Člověk a jeho svět Přírodověda     2 1+1 3+1 

Vlastivěda     2 1+1 3+1 

Prvouka 2 2 2    6 

Umění a kultura Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1+1 2 2 7+1 

Člověk a zdraví Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 

Celkem hodin 21 22 25 25 25 102+16 

 
 
 
 
Celkové hodnocení prospěchu žáků k 30. 6. 2019 

ročník 
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

1. 4 0 0 

2. 9 1 0 

3. 3 1 0 

4. 11 2 0 

 
Člověk a zdraví  

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 0 10   

 Průřezová témata   P P  P  P  P        

  Celkem 20 22 24 26 26 14 118 118 
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5. 7 2 0 

celkem 34 6 0 

 
 
Celkové hodnocení chování žáků k 30. 6. 2019 

ročník velmi dobré 
chování 

uspokojivé 
chování 

neuspokojivé 
chování 

1. 4 0 0 

2. 10 0 0 

3. 4 0 0 

4. 13 0 0 

5. 9 0 0 

celkem 40 0 0 

 
 
V průběhu roku je hodnocení výsledků žáků kombinované – běžná klasifikace je doplněna 
formativním.   
Slovní hodnocení na vysvědčení: 0 žáků 
Výchovná opatření – napomenutí třídního učitele:  2 žáci 
Výchovná opatření – důtka třídního učitele: 0 žáků 
Výchovná opatření – důtka ředitele školy: 0 žáků 
Výchovná opatření – pochvaly třídního učitele: 40 žáků  
Výchovná opatření – pochvaly ředitele školy: 0 žáků 
Komisionální přezkoušení: 0 žáků 
Opakování ročníku: 0 žáků 
 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Předmět Zaměření kurzů 

Přírodní vědy 

Pokusy pro nejmenší 

Dny globálního rozvojového vzdělávání 

Léčivé byliny a jedlé plevele 

 

Školní jídelna 

Krajská konference hromadného stravování 

Sestavování jídelníčku prakticky 

Vnitřní řád školní jídelny 

Hygienické minimum 
Školení hygienického minima 

Zásady SVHP a systém HACCP 

Kurz pro nové vedoucí školních jídelen 

 Kmenový vůdce 

Kolokvium ředitelů 
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Management  Kontrolní činnost České školní inspekce od A do  

Timemagement  

Hospitační a kontrolní činnost ve škole 

Doplňková činnost v příspěvkových organizacích 

Odborná příprava preventistů PO 

Cizí jazyky 
Diferencované vyučování ve výuce anglického jazyka 

Roční didakticko-konverzační kurz anglického jazyka 

Logopedie Logopedie každý den hravě 

Prevence a první pomoc 

Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku 
Základy první pomoci pro zaměstnance škol a školských 
zařízení 
Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 
Naše škola má vypracovaný Minimální preventivní program, který slouží jako metodický 

materiál při prevenci sociálně patologických jevů. Metodikem prevence je ředitelka školy Mgr. Jana 
Bystrzonovská. 
V této oblasti se nejvíce zaměřujeme na: 

• Projevy agrese mezi žáky, její odhalování, prevenci a nápravu 

• Preventivní programy zaměřené na kyberšikanu a bezpečný pohyb v kyberprostoru 

• Optimalizování vztahů mezi žáky 

• Vytváření příznivých podmínek pro bezpečné klima jak pro žáky, tak pro dospělé 

• Aplikování dostupné formy zdravého životního stylu 

• Smysluplné využívání volného času žáků, poskytování prostoru pro zájmovou činnost 

• Vzdělávání školního metodika prevence a dalších pedagogických pracovníků 

• Depistáž rizikových skupin žáků 

• Zajišťování poradenské péče pro žáky i rodiče 
 

V letošním roce jsme se zaměřovali na primární prevenci. Na organizaci a průběhu se podíleli 
metodik prevence a třídní učitelky. Programy byly zaměřeny na prevenci rizikového chování a 
zlepšení třídního klimatu. Probíhaly nejčastěji v komunitních kruzích v jednotlivých třídách. Kromě 
třídních aktivit jsme spolupracovali s Policií ČR a zdravotníky, kteří pro nás připravili vzdělávací 
programy. V oblasti zájmové činnosti jsme dětem nabízely tyto kroužky: 

 

• Dramatický kroužek 

• Výtvarný kroužek 

• Malý badatel 

• Pohybové hry 

• Taneční kroužek 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní 

žáci 
 

Naše škola poskytuje podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 
vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 
Výchovným poradcem je ředitelka školy Mgr. Jana Bystrzonovská 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Žáci s podpůrnými opatřeními 1. stupně: 4 
Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: 3 
Žáci s podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně: 2 
 
 
Podpůrná opatření poskytovaná žákům se SVP: 

• předmět speciálně pedagogické péče, který je zajišťován kvalifikovaným odborníkem 

• uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 
činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky 

• umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační pomůcky, vhodné 
učebnice a učební pomůcky přizpůsobené jeho individuálním potřebám 

• zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků 

• uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a potřeby žáka 

• podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářením 
vhodné vzdělávací nabídky 

• spolupráce s rodiči 

• spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 
Mimořádně nadaní žáci  
Ve školním roce 2019/20 nenavštěvoval naši školu žádný mimořádně nadaný žák. 

 
 
 

Zájmové vzdělávání: školní družina 
 
Provoz:  
Ranní družina: 6:40 – 7:40 
Odpolední družina: 11:40 – 16:00 
 

Oddělení  Počet žáků  Počet vychovatelek 

1. 19 0,858 
0,536 2. 22 

Celkem  41 1,394 

 
2. oddělení družiny – kroužky, v době největší vytíženosti 1. oddělení 
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Název kroužku 

Dramatický kroužek 

Výtvarný kroužek 

 Malý badatel 

Pohybové hry 

Taneční kroužek 

 
Materiálně technické vybavení 
Prostory školní družiny v přízemí školy plně vyhovují svou velikostí potřebám ŠD. Školní družina je 
umístěna v největší učebně školy, jde o třídu pro výuku pracovních činností. Místnost je rozdělena 
na relaxační a vzdělávací část a vybavena kvalitním nábytkem. Děti mají k dispozici velké množství 
materiálních a didaktických pomůcek.  

 

Údaje o projektech, do kterých je škola zapojená 
 
Ovoce do škol, Školní mléko – projekty na podporu zdravého životního stylu a zdravého stravování 
u dětí 
Celé Česko čte dětem – projekt zaměřený na čtenářskou gramotnost 
Ukliďme svět, ukliďme Česko – projekt zaměřený na environmentální výchovu 
Noc s Andersenem – projekt zaměřený na podporu dětského čtenářství 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – projekt na rozvoj pohybu u dětí v MŠ 
Ve všech výše uvedených projektech plánujeme pokračovat i v následujícím školním roce 
 
 

 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu – Šablony II 
Cílem projektu je podpora ZŠ a MŠ formou personálního posílení, podpora osobnostního 
profesního rozvoje pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, podpora žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  
Dosažená částka: 918 968,- Kč 
Zahájení projektu: 1. 1. 2019, ukončení je plánované k 31. 12. 2020 
 
Podpora výuky plavání v základních školách 
Cílem je uhradit dopravu na plavecký výcvik a umožnit tak tuto aktivitu co nejširšímu spektru dětí. 
Žádost podána 4. 6. 2020, formálně v pořádku, čeká se na přidělení dotace plaveckého výcviku 
realizovaného v roce 2020 
 
Strategické řízení a plánování ve školách 
Cílem je podpořit strategické řízení a plánování ve škole, slaďování zájmů a potřeb vedení školy, 
zřizovatele, rodičů a MAP. 
Zahájení projektu: 1. 9. 2018, ukončení projektu 30. 6. 2020, závěrečná zpráva je vystavena na 
úřední desce školního webu 
 



Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020  15 

 

Sportuj ve škole 
Cílem je nabídnout žákům pohybovou aktivitu nad rámec povinné tělesné výchovy, motivovat děti 
ke sportu, rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti. 
Zahájení projektu: 1. 1. 2019, v projektu plánujeme pokračovat i v následujícím školním roce 
 
Vzdělávací dny 
Šlo o prázdninový projekt Asociace školních sportovních klubů ČR, zaměřený na podporu naučně-
populárního vzdělávání žáků. Aktivita vznikla s podporou MŠMT za účelem zmírnění dopadů na 
vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie koronaviru.  
Zahájení projektu: 1. 8. 2020, ukončení 30. září 2020 
 
 
 

Připravované projekty 
Podpora výuky plavání v základní školách 
Cílem je uhradit dopravu na plavecký výcvik a umožnit tak tuto aktivitu co nejširšímu spektru dětí. 
Žádost na druhou část plaveckého výcviku, která bude realizována v roce 2021, bude podána 
v průběhu podzimu 
 
 
Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu – Šablony III 
Žádost o dotaci bude podána v průběhu podzimu tak, aby projekt plynule navázal na Šablony II. 
Předpokládaná částka, o kterou se bude žádat: 502 000,- Kč 
 
 
 

Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzdělávání 

Při plnění vzdělávacích úkolů spolupracujeme s Obcí Přísnotice, dále s místními organizacemi 
– Sokol, oddíl atletiky, Spolek rodičů při mateřské škole Přísnotice a Spolek rodičů při základní škole 
Přísnotice. Preventivní aktivity jsme pořádali ve spolupráci se Policií ČR. Pravidelně spolupracujeme 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem Brno, dále s orgánem 
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a Policií ČR. Environmentální výchova probíhá ve spolupráci 
s Integrou Žabčice a Školským zemědělským podnikem Žabčice.  
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Údaje o hospodaření školy 
K 31. 12. 2019 
 
Náklady z činnosti celkem:  7 406 616,61,- Kč 
Spotřeba materiálu:   493 327,73,- Kč 
 Učebnice, šk. potřeby: 22 931,- Kč 
 Režie:    46 507,- Kč 
 Školní pomůcky, tisk:  17 517,- Kč 
 Spotřeba potravin:  353 042,65,- Kč 
 Odměny do soutěží:  771,- Kč 
 Kancelářské potřeby:  7 579,- Kč 
 Čisticí prostředky:  26 205,08,- Kč 
 Didaktické pomůcky OP VVV 18 775,- Kč 
Spotřeba energie:   379 149,25,- Kč 
 Voda:    50 748,25,- Kč (v loňském roce 40 173,- Kč) 
 Plyn:     144 282,- Kč (v loňském roce 73 396,- Kč) 
 Elektřina:   184 119,- Kč (v loňském roce 60 918,- Kč) 
Ostatní služby:   309 311,78,- Kč 

Opravy a udržování:  55 562,92,- Kč 
Cestovné:   9 722,- Kč 
Plavání:   42 320,- Kč 
Telefony:   19 063,- Kč 
Zpracování mezd a účto: 79 860,- Kč 
Nájem:    1 600,- Kč 
Revize, servis:   28 649,90,- Kč 
Ostatní služby:  130 075,27- Kč 

Mzdové náklady:   4 422 095,- Kč 
Zákonné sociální pojištění:   1 468 314,- Kč 
Jiné sociální pojištění:   16 882,97,- Kč 
Zákonné sociální náklady:   87 420,96,- Kč 
Smluvní pokuty:   116,- Kč 
Náklady z dlouhodobého majetku:  115 794,- Kč 
Ostatní náklady z činnosti:   46 974,- Kč 
 
Výnosy z činnosti celkem: 7 329 739,67,- Kč 
Výnosy z prodeje služeb: 447 171,- Kč 
Úroky:     862,37,- Kč 
Transfery zřizovatel:  710 000,- Kč 
Transfery projekty:  477 429,06,- Kč 
Transfery MŠMT:  5 679 929,- Kč 
Výnosy celkem:  7 329 739,67,- Kč 
 
Výsledek hospodaření:  -76 876,94,- Kč 

 
Záporný výsledek hospodaření byl zapříčiněn nárůstem plateb za energie z důvodu realizace 
přístavby základní školy – pavilonu odborných učeben na ulici Výhon 354, Přísnotice. 
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Mimořádné opatření v důsledku covid-19 
 

V druhém pololetí jsme vstoupili do situace, kterou nikdo neočekával a v pedagogické praxi 
dosud nezažil. Prezenční výuka byla zastavena a nahrazena výukou distanční z důvodu nouzového 
stavu vyhlášeného vládou ČR. Hlavním úkolem bylo nedopustit rozšíření nemoci covid-19 mezi žáky 
a pedagogy a přitom zajistit co možná nejlépe distanční výuku. První týden jsme ještě doufali, že se 
vše rychle vrátí do normálního stavu. Druhý týden jsme začali intenzivně pracovat na plánování 
výuky na dálku. Vše jsme zjišťovali metodou pokus – omyl. Po týdnu jsme vždy vyhodnotili situaci a 
upravovali výuku. Od třetího týdne už vše fungovalo ke spokojenosti většiny zúčastněných.  

Pravidla distanční výuky: 

• minimálně 2 x týdně probíhá výuka online v každém ročníku (mladší děti po menších 

skupinách, cca 3-4 děti, starší ve větších skupinách) 

• využívá se google meet, messenger 

• úkoly do českého jazyka a matematiky jsou zadávány vždy den předem 

• úkoly do angličtiny, vlastivědy, prvouky jsou zadávány vždy v pondělí na celý týden 

• využívá se platforma www.skolavpyzamu.cz 

• všichni učitelé mohou nahlížet ke všem – zřízeny přístupy (vzájemná inspirace, 

zastupitelnost učitelů, ale také kontrola) 

• důraz je dáván na český a anglický jazyk, matematiku 

• lze využívat online ústní zkoušení, ale vždy po dohodě 

• hodnocení je využíváno spíše jako motivační (nemá vypovídající hodnotu) 

• všichni učitelé sledují, zda pracují a komunikují všechny děti, případně jejich rodiče 

• v případě nekomunikace se telefonuje (stalo se pouze párkrát, jednomu žákovi byl 

zapůjčen školní notebook) 

• v pravidelných intervalech jsou po rodičích vyžádány informace o tom, jak dlouho dětem 

trvá vypracování úkolů a jak je pro ně výuka náročná  

• dát dětem možnost vyzvednutí pracovních materiálů v krabici u školy 

Díky velmi dobré komunikaci s rodiči jsme náš systém stále vyhodnocovali a upravovali tak, aby 
vyhovoval co největšímu počtu osob. Pracovali a alespoň nějak komunikovaly téměř všechny děti. 
Spíše méně a pouze za naší neustálé podpory a velmi osobního přístupu komunikovaly 3 děti. 

  
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 26. 8. 2020    
  
 
 
V Přísnoticích 24. 8. 2020    Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy 

 
 

 

 

http://www.skolavpyzamu.cz/


Základní škola a mateřská škola Přísnotice, příspěvková organizace, okres Brno - venkov 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020  18 

 

 

Příloha: Akce školy  
 

Mnoho plánovaných aktivit se nekonalo jako následek mimořádného nařízení a následných 
opatření z důvodu covid – 19  
 
 

 

Akce zaměřené na plnění průřezových témat v základní škole 
 

o Škola rytmu s Pavlem Břízou 
o Vystoupení na vítání občánků 
o Tonda obal na cestách 
o Sběr starého papíru 
o Pochop přírodu 
o Divadlo Polárka 
o Týden angličtiny s rodilým mluvčím 
o Vánoční zvyky – výukový program v knihovně v Židlochovicích 
o Vánoční dílničky 
o Rozsvěcování vánočního stromu 
o Vánoce v literatuře – výukový program v knihovně v Židlochovicích 
o Exkurze Česká televize 
o Vánoční besídky ve třídách 
o Koledování 
o Zimní škola v přírodě 
o Strach má velké oči 
o Vánoční besídky ve třídách 
o Zimní škola v přírodě 
o Maškarní ples 
o Branný den 
o Projektový den s Policií ČR 
o Projektový den První pomoc a resuscitace 
o Atletické přebory 
o Pasování předškoláků na školáky, rozloučení s žáky pátého ročníku 

 

 
 
Soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili 

o Kvízování se školním projektem 
o Atletické přebory 
o Týden zdravých svačin 
o Výtvarné soutěže: 
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Akce zaměřené na plnění průřezových témat v mateřské škole 
 

o Celoroční projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
o Příprava předškoláků na vstup do školy – edukativně stimulační skupina 
o Projekt – naše tradice 
o Zahradní párty 
o Projekt – zvířátka v lese 
o Divadlo Rolničky 
o Konzultační hodiny pro rodiče 
o Výroba keramiky 
o Návštěva knihovny v Přísnoticích 
o Dlabání dýní 
o Beseda pro rodiče – Jak dětem říkat ne 
o Divadlo Koráb 
o Rozsvěcení vánočního stromu 
o Mikulášská nadílka 
o Vánoční besídka  
o Projekt Vánoce (pečení perníčků, tradice Vánoc) 
o Koledování po vesnici 
o Návštěva kostela – Tři králové 
o Nadílka zvířátkům v lese 
o Sběr starého papíru 
o Zimní olympiáda 
o Návštěva knihovny v Židlochovicích 
o Maškarní ples 
o Týden Země – projekt 
o Den otevřených dveří 

 

 


