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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: zsprisnotice@skolniweb.cz 
 
Webové stránky: skola-prisnotice.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 6. 9. 2016 
Školská rada pracuje podle §167, zákona 561/2004 Sb. 
Členové: 
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Mgr. Jana Maršálková – zástupce školy 
Bc. Jitka Rotterová – zástupce rodičů 
Ing. Petr Němec – zástupce zřizovatele 
 
Změny ve školském rejstříku v roce 2018/19 

V uvedeném školním roce jsme o žádnou změnu ve školském rejstříku nežádali. V současné 
době plánujeme změnu kapacity základní školy a školní družiny v souvislosti s výstavbou Pavilonu 
odborných učeben, a to na počet 80 žáků v obou zařízeních. 

 

 

Součásti organizace 
 
Mateřská škola 
Kapacita mateřské školy je 30 dětí. Ve školním roce 2018/2019 byla MŠ jednotřídní s 25 zapsanými 
dětmi.  
Sídlo mateřské školy je Výhon 54, 664 63 Přísnotice. 
 
Základní škola 
Kapacita ZŠ je 48 žáků. Ve školním roce 2018/2019 byla ZŠ trojtřídní s pěti ročníky se 44 žáky. Obec 
Přísnotice škole udělila výjimku z nejnižšího počtu žáků. 
Sídlo základní školy je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. 
 
Školní družina 
Kapacita školní družiny je 48 žáků. Ve školním roce 2016/2017 měla dvě oddělení. Docházelo do ní 
44 žáků.  
Sídlo školní družiny je Za Kostelem 2, 664 63 Přísnotice. 
 
Školní jídelna 
Školní jídelna má kapacitu 65 strávníků. Ve školním roce 2018/2019 v jídelně stravovalo 75 
strávníků, z toho 66 dětí ZŠ a MŠ a 9 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 
Zákon č. 536/2001 Sb. o účetnictví 
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Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 
Zákon č. 499/2004 Sb. po 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 3. -
5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život, č. j. 242/2015, v 1. a 2. 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.  Jana Maršálková učitelka   1,0 

Mgr.  Eva Holubářová učitelka    1,0 

Mgr. Monika Kiszová učitelka   0,636 

Mgr.  Šárka Ráabová speciální pedagog  0,15 

Mgr.  Adéla Galleová asistent pedagoga  0,5 

 CELKEM   4,286 

 
 

Školní družina 

 
 
 

Titul  Jméno  Pracovní zařazení  Úvazek 

 Jana Vodičková vychovatelka  0,858 

Mgr.  Jana Bystrzonovská vychovatelka  0,03 

Mgr.  Eva Holubářová vychovatelka  0,03 

Mgr. Jana Maršálková vychovatelka  0,03 

MgA. Alžběta Hanzlová vychovatelka  0,05 

 CELKEM   0,998 
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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: 7,284 
 
Speciální pedagog a asistent pedagoga jsou hrazeni z podpůrných opatření, které doporučí ŠPP.  
Vychovatelky na krátké úvazky jsou hrazeny z dotačních titulů. 
Ostatní pedagogové jsou hrazeni rozpočtu JMK. 
 
 

Nepedagogičtí pracovníci školy  
jméno Prac zařazení Úvazek  

Marie Svobodová uklízečka 0,375 

Zdeňka Mahovská školnice 1,0 

Zlata Langová vedoucí ŠJ 0,25 

Alena Fialová kuchařka 1,0 

Zlata Herzánová pomocná kuchařka 0,35 

Celkem  2,975 

 
 
NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY CELKEM: 2,975  
 
CELKEM VŠECH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY: 10,259 
 
 
Údaje o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců: 
K 31. 1. 2019 ukončila pracovní poměr Mgr. Monika Kiszová, nahradila ji Mgr. Adéla Galleová 
K 1. 2. byla přijata na místo asistenta pedagoga paní Eva Šmerdová 
K 30. 6. skončily pracovní poměr paní Zlata Langová a Mgr. Jana Maršálková 
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 Údaje o žácích školy  
(údaje k 30. 9. 2018) 

 

 
Základní škola 

Třída Ročník Počet 
žáků 

Dívek/chlapců TŘÍDNÍ UČITELKA 

 
I. 

1. 9 2/7  
Mgr. Jana Bystrzonovská 2. 5 3/2 

II. 3. 13 6/7 Mgr. Eva Holubářová 

 
III. 

4. 11 7/4  
Mgr. Jana Maršálková 5. 7 4/3 

CELKEM      45 22/23  

 
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.  27 Jana Vodičková 

2.  17 Mgr. Jana Bystrzonovská 
Mgr. Jana Maršálková 
Mgr. Eva Holubářová  
MgA. Alžběta Hanzlová 

Celkem  44  

 
 
Mateřská škola 

Třída  Počet dětí Vyučující  

 
1 

  
20 

Tereza Cirhanová 
Martina Klementová  

Celkem  20  

 
MŠ byla jednotřídní se třemi ročníky.  
Věkové složení dětí ve šk. roce 2018/19 bylo 2,5 – 7 let. 
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Zápis a následné přijetí k předškolnímu vzdělávání 
 
Zápis k předškolnímu vzdělávání se konal14. 5. 2019 

Počet dětí u zápisu Přijaté děti Nepřijaté děti 

14 9 5 

 

 

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 

8 6 2 0 
 

Přijímací řízení ke studiu na víceletá gymnázia 

Počet přihlášených žáků Přijatí žáci Nepřijatí žáci 

2 0 2 
 

 

Žáci odcházející na 2. stupeň základní školy 

Počet žáků přecházejících na 
2. stupeň 

ZŠ Židlochovice 

7 7 
 

 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
Učební plán školy – ŠVP platný od 1. 9. 2015 (vyučován 3. – 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   
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Učební plán školy – ŠVP platný od 1. 9. 2017 (vyučován 1. a 2. 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 

 
 
 
 
 

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 

 
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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Celkové hodnocení prospěchu žáků 

ročník 
prospěli s 

vyznamenáním 
prospěli neprospěli 

1. 9 0 0 

2. 5 0 0 

3. 13 0 0 

4. 7 3 0 

5. 4 3 0 

celkem 38 6 0 

 
 
Celkové hodnocení chování žáků 

ročník velmi dobré 
chování 

uspokojivé 
chování 

neuspokojivé 
chování 

1. 9 0 0 

2. 5 0 0 

3. 13 0 0 

4. 10 0 0 

5. 7 0 0 

celkem 44 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:  1 žák, důtka ředitele školy: 1 žák 
Výchovná opatření – pochvaly třídního učitele: 23 žáků (na konci školního roku) 
Výchovná opatření – pochvaly ředitele školy: 0 žáků 
Komisionální přezkoušení: 0 žáků 
Opakování ročníku: 0 žáků 
 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

Studium v oblasti pedagogických věd  Martina Klementová 

Studium pro logopedického asistenta  Tereza Cirhanová 

 
 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Předmět Zaměření kurzů 

Prvopočáteční čtení a psaní Sfumato - splývavé čtení 

Tělesná výchova Základní školní lyžování 

Školní družina Rok ve školní zahradě – zahrado, prostři se 
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Management  Strategické řízení a plánování ve školách 

Psychologie  
Základy sebepoznání – osobnost, týmovost, spolupráce 

Respektovat a být respektován 2 

Prevence rizikového chování 
První pomoc při školní šikaně a kyberšikaně 

Cesty spolu – společně proti šikaně 

Kočičí zahrada 

Semináře pořádané ORP 
Židlochovice 

Řešení mimořádných situací ve školských zařízeních 

 

 

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 využili programy všeobecné primární prevence. Na organizaci a 
průběhu se podíleli metodik prevence a třídní učitelky. Programy byly zaměřeny na prevenci 
rizikového chování a zlepšení třídního klimatu. Na stejné téma byl zaměřen program, který pro nás 
připravila Policie ČR.  
 
 
Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

Název kroužku 

Dramatický kroužek 

Výtvarný kroužek 

Malý badatel 

Pohybové hry 
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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: 3 
Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: 6 
Žáci s podpůrnými opatřeními 3. – 5. stupně: 1 
 
 
Podpůrná opatření poskytovaná žákům se SVP: 

 předmět speciálně pedagogické péče, který je zajišťován kvalifikovaným odborníkem 

 pedagogická intervence zajišťovaná 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 2018/19 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. 25 0,858 
0,14 2. 19 

Celkem  44 0,998 

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

Dramatický kroužek 

Kreativní tvoření 

Hry a hádanky 

Zábavné učení 

 
 
Materiálně technické vybavení 
Prostory školní družiny v přízemí školy plně vyhovují svou velikostí potřebám ŠD. Kromě vybavení 
pro družinu je v této učebně umístěna žákovská knihovna tak, aby byla k dispozici dětem.  

 

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 
 
 

Údaje o projektech financovaných z cizích zdrojů 
Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu 
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 
 
Podpora výuky plavání v základních školách 
Cílem je uhradit dopravu na plavecký výcvik a umožnit tak tuto aktivitu co nejširšímu spektru dětí. 
Dosažená částka: 15 180,- Kč 
Trvání projektu: 1. 9. – 31. 12. 2018 
 
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 

 

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 
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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 podána 20. 5. 2019 
 
 

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.  

  

Údaje o hospodaření školy 
K 31. 12. 2018 
 
Náklady z činnosti celkem:  5 888 323,04,- Kč 
Spotřeba materiálu:   456 287,38,- Kč 
 Učebnice, šk. potřeby: 40 478,64,- Kč 
 Režie:    37 538,19,- Kč 
 Školní pomůcky, tisk:  32 904,08,- Kč 
 Spotřeba potravin:  305 221,09,- Kč 
 Odměny do soutěží:  197,- Kč 
 Kancelářské potřeby:  8 651,- Kč 
 Čisticí prostředky:  27 063,10,- Kč 
 Didaktické pomůcky OP VVV 4 234,28,- Kč 
Spotřeba energie:   174 487,- Kč 
 Voda:    40 173,- Kč 
 Plyn:     73 396,- Kč 
 Elektřina:   60 918,- Kč  
Ostatní služby:   373 311,67,- Kč 

Opravy a udržování:  43 126,- Kč 
Plavání:   66 280,- Kč 
Telefony:   24 717,- Kč 
Ostraha objektu:  4 076,- Kč 
Zpracování mezd a účto 79 860,- Kč 
Nájem:    1 200,- Kč 
Revize, servis:   23 977,40,- Kč 
Ostatní služby:  130 075,27- Kč 

Mzdové náklady:   3 517 530,- Kč 
Zákonné sociální pojištění:   1 171 254,39,- Kč 
Jiné sociální pojištění:   14 796,- Kč 
Zákonné sociální náklady:   72 828,80,- Kč 
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Smluvní pokuty:   147,- Kč 
Náklady z dlouhodobého majetku:  43 350, 91,- Kč 
Ostatní náklady z činnosti:   21 119,04,- Kč 
 
Výnosy z činnosti celkem: 5 412 156,43,- Kč 
Výnosy z prodeje služeb: 398 982,60,- Kč 
Úroky:     601,74,- Kč 
Transfery zřizovatel:  650 000,- Kč 
Transfery projekty:  190 460,96,- Kč 
Transfery MŠMT:  4 715 673,- Kč 
Výnosy celkem:  5 955 718,- Kč 
 
Výsledek hospodaření:  67 395,26,- Kč 

 
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 20. 8. 2019. 
 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Přísnoticích 20. 8. 2019    Mgr. Jana Bystrzonovská, ředitelka školy 
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Příloha: Akce školy  
 

Akce zaměřené na plnění průřezových témat v základní škole 
 

o Parkour Brno 
o Vystoupení na vítání občánků 
o Sběr starého papíru 
o Miskohraní 
o Tvoření z keramiky 
o Staleté kořeny 
o Divadélko pro školy – Devatero pohádek 
o Rozsvěcování vánočního stromu 
o Vánoční výstava s dílničkou v zahradnické škole Rajhrad 
o Bruslení s Kometou 
o Zkus to zdravě – projekt 
o Muzikoterapie s drumbeny 
o Vánoční besídky ve třídách 
o Zimní škola v přírodě 
o Divadelní představení Čert a Káča 
o Maškarní ples 
o Návštěva knihovny v Židlochovicích 
o Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech 
o Informační výchova  
o Noc s Andersenem 
o Návštěva předškoláků v ZŠ 
o Středisko ekologické výchovy Hlídka 
o Ukliďme Česko – projektový den 
o Preventivní programy s Policií ČR 
o Komiksový workshop s Danielem Vydrou 
o Zápis do 1. ročníku 
o Natáčení pořadu Šikulové 
o Akademie 
o Přírodovědno-vlastivědná exkurze do Prahy 
o Výlet do Bruna 
o Atletický přebor 
o T-mobile olympijský běh 
o Výukový program v Integře Žabčice 
o Podvečer svatojánský – rozloučení se školním rokem 
o Pasování předškoláků na školáky, rozloučení s žáky pátého ročníku 
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Soutěže, kterých se naši žáci zúčastnili 

o Recitační soutěž – třídní a školní kolo, poté soutěž ORP Židlochovice 
o Atletické přebory 
o Plavecké závody 
o Turnaj ve vybíjené 
o Matematický klokan  
o Olympijský běh  
o Výtvarné soutěže: 

 Můj kamarád cizinec 

 Logo naší obce 

 Maluj či popisuj (logo sýra) 

 Graffiti 

 Jeden svět 
 

 

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 Čtení s babičkou 
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 Miskohraní  
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 Vzdělávací výlet do Brna – Mahenova knihovna, dopravní výchova  
o Zimní olympiáda 
o Návštěva knihovny v Židlochovicích 
o Maškarní ples 
o Exkurze na hasičské stanici v Židlochovicích 
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o Projekt Vítání jara (Morena, tradice) 
o Beseda s myslivci ze Žabčic 
o Týden Země – projekt 
o Pašijový týden – projekt 
o Čarodějnický den – projekt 
o Akademie 
o Den otevřených dveří 
o Divadlo Polárka 
o Návštěva Zahradnictví u Langů 
o Výlet do Bruna 
o Dětský den s hasiči Přísnotice 
o Exkurze do statku Žabčice 
o Hudební vystoupení Musica Animae v MŠ 
o Rozloučení se školním rokem – cesta za pokladem, přespání v MŠ 
o Vystoupení dramatického kroužku v MŠ 
o Letní olympidáda 

 

 


