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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název organizace:  

Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace 

664 55 Moutnice113 

Kontaktní údaje: telefon: 602 560 815; e-mail: zsmoutnice@centrum.cz; 

www.skolamoutnice.cz  

IČO: 709 835 85 

Ředitelka: Mgr. Milena Emmerová 

Zřizovatel: Obec Moutnice; Moutnice 277, 664 55 Moutnice. 

Starosta obce: Ing. Antonín Vymazal 

Školská rada:  

Lenka Salzburgerová, Eliška Zemánková (zástupci pedagogů), Pavla Novotná 

Příbranská, Marcela Burianová (zástupci rodičů), Barbora Hrdá, Josef Lengál 

(zástupci zřizovatele).  

Školská rada se v tomto školním roce sešla 2x, na druhé schůzce se paní Burianová 

vzdala funkce a v září 2020 zvolí rodiče nového zástupce.  

Typ školy: malotřídní škola se všemi ročníky 1. stupně.  

Součásti školy: základní škola (kapacita 100 žáků), mateřská škola (kapacita 52 

dětí), školní družina (kapacita 60 žáků), školní jídelna (kapacita 120 jídel). 

Název  Počet tříd Počet 
dětí/žáků 

Průměr  Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Základní škola 4 62 15,5 5 

Mateřská 
škola 

2 42 21 4 

Školní družina 2 48 24 2 

Školní jídelna Jídelna + 
výdejna 

102  + 14 
zaměstnanců 

 3 zaměstnanci 

 

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

Tvořivá škola. Platnost: od 1. 9. 2013. 

  

 

 

 

mailto:zsmoutnice@centrum.cz
http://www.skolamoutnice.cz/


 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH  

Jméno, 
příjmení, 
titul 

Věková 
kategorie 

Pracovní 
zařazení 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Splnění 
odborné 
kvalifikace 

Úva
zek  

Milena 
Emmerová, 
Mgr. 

Nad 50 
let 

ředitelka VŠ učitelství 
1.stupně, CŽV 
speciální 
pedagogika 

Ano  1,0 

Lenka 
Salzburgero
vá, Mgr.  

Nad 50 
let 

Učitelka  VŠ učitelství 
1.stupně + 
speciální 
pedagogiky 

ano 1,0 

Michaela 
Benešová, 
Mgr.  

35 – 50 
let 

učitelka JAMU – obor 
hudební 
managment 

Ne 
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Eva 
Darmovzalo
vá, Mgr.  

35 – 50 
let 

učitelka Učitelství pro 
střední školy 

Ne  
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Eliška 
Zemánková 

35 – 50 
let 

učitelka SŠ obchodní 
 

Ne  
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Ilona 
Strejčková 

Nad 50 
let 

vychovatelka SŠ pedagogická Ano  1,0 

Klára 
Weissová  

35 – 50 
let 

Asistentka/ 
vychovatelka 

Studium pro 
asistenty 
pedagoga/ 
SOU služeb 

Ano/Ne 
V současné 
době studující 
SŠ předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

0,5/ 
0,8 

 

V červenci 2019 ukončila práci paní ředitelka Mgr. Marie Marešová odchodem do 

starobního důchodu, na její místo byla jmenována ředitelka paní Mgr. Milena 

Emmerová. V srpnu 2019 odešla ze školy Mgr. Renata Uhlířová – učitelka. V srpnu 

2019 nastoupily 3 nové učitelky, které nesplňují odbornou kvalifikaci, všechny si ji 

však studiem doplňují. Třídnictví: 1. ročník – E. Zemánková; 2. ročník – M. 

Benešová; 3. ročník – E. Darmovzalová; 4. a 5. ročník – L. Salzburgerová.  

V září nastoupil do školní družiny kvalifikovaný pedagog Bc. Petr Chalupný, odešel 

ve zkušební době. V říjnu nastoupila na funkci asistentky pedagoga a vychovatelky 

paní Klára Weissová, která si také doplňuje kvalifikaci vychovatelky.  

Ve škole pracují 2 nepedagogičtí zaměstnanci – školnice paní Erika Janoušková, 

která vykonává i práci topiče a hospodářka + vedoucí stravování paní Jindra 

Žáčková.   

Funkce pedagogických pracovníků:  



 

Výchovný poradce: Mgr. Milena Emmerová 

Metodik pravence sociálně-patologických jevů: Mgr. Lenka Salzburgerová  

Metodik a koordinátor IT: Mgr. Michaela Benešová 

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Jméno a příjmení Název kurzu 

Michaela Benešová Činnostní učení AJ ve výuce 3. – 5. ročníku 
Spokojený učitel 
Edookit – systém matrika  
Systematický úvod do problematiky nadání 

Eva Darmovzalová Činnostní učení ve výuce matematiky ve 4. a 5. ročníku  
Seznamte se s Ekoškolou 
Sfumato(splývavé četní) aneb čtení pro všechny děti 
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní 
praxi 

Milena Emmerová Kolokvium ředitelů 
Od ovečky ke klubíčku, od klubíčka k babiččině šále 
Aktuální otázky v řízení malotřídních škol 
Konference k environmentální výchově – A není to 
náhodou práce?  
Lokomoce – 2 semináře ke zdravému držení těla 

Lenka Salzburgerová Systematický úvod do problematiky nadání 
Projektový den ve školní přírodní zahradě 
Seminář AJ Wattsenglish 

Ilona Strejčková Inspirace pro rukodělné činnosti 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve 
školní družině 

Klára Weissová Specifické poruchy chování 
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní 
praxi 
Projektový den ve školní přírodní zahradě 

Eliška Zemánková Činnostní učení AJ ve výuce 3. – 5. ročníku 
Spokojený učitel  
Zdravá 5 – pět didaktických námětů na podporu výchovy 
ke správné výživě 
Lokomoce – 2 semináře ke zdravému držení těla 
Systematický úvod do problematiky nadání 
Projektový den ve školní přírodní zahradě 

 

Společné vzdělávání zaměstnanců: 

Školení BOZP – srpen 2019. Školení obsluhy IT vybavení a tiskáren – září 2019. 

Školení práce s interaktivní tabulí SMART a programem Active inspire – prosinec 

2019. Tvorba kvízů Google – duben 2020. Webinář Formativní hodnocení – R. 

Čapek – květen 2020. Studium odborné literatury: R. Čapek – Líný učitel.  

 



 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Ročník  Počet žáků Prospěli 
s vyznamenáním  

Prospěli  Neprospěli  

1. 13 13 0 0 

2. 9 9 0 0 

3. 17 17 0 0 

4. 9 6 3 0 

5. 14 11 2 1 

 

Hodnocení chování: 

Snížený stupeň z chování – žádný žák.  

V tomto školním roce nebyly uděleny žádné poznámky ani důtky. 

Bylo uděleno 7 pochval třídních učitelů. Bylo uděleno 7 pochval ředitelky školy – za 

vynikající prezentaci školy v soutěži Jižní Morava čte a v soutěži Pojmenuj 

exoplanetu.  

 

Docházka: 

Počet neomluvených hodin: 0, průměr 0. 

Počet omluvených hodin v 1. pololetí: 2 285, průměr 37,046.  

Počet omluvených hodin v 2. pololetí: 1 197, průměr 19,62.  

Z důvodu bezpečnostních opatření, nařízených Ministerstvem zdravotnictví 

v souvislosti se šířením infekce COVID – 19 byly všechny základní školy v republice 

uzavřeny od 11. 3. 2020 do 24. 5. 2020. Po znovuotevření školy 25. 5. 2020 se do 

výuky vrátilo 56 žáků, 6 žáků zůstalo doma a bylo vyučováno on-line.  

 

Výsledky přijímacích řízení na střední školy: 

Přihlášku podalo: 7 žáků 

Přijato bylo: 3 žáci 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ ČŠI 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekce ČŠI. V dubnu 2020 proběhlo 

on-line šetření ČŠI, které se týkalo distančního vzdělávání základní a mateřské školy.  

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ: 15 

Rozhodnutí o odkladu PŠD: 2 

Jiná rozhodnutí: 3 

 

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Školní akce:  



 

2. 9.       Slavnostní zahájení školního roku  

12. 9.  Zahájení plaveckého výcviku 

18. 9.  Do knihovny s Pavlem Čechem 

11. 10.  Branný den 

3. 11.  Návštěva hřbitova – vzpomínka na předky 

8.11. Přednáška NEPZ – nejkrásnější ekosystémy planety Země 

11. 11.  Den veteránů – návštěva Stálé expozice válečných veteránů 

29. 11.  Výlet do Dětského divadla Brno – Brněnské pověsti 

4. 12.  Přednáška a prohlídka u hasičů  

13. 12.  Výstava betlémů 

20. 12.  Vánoční vystoupení a jarmark 

30. 1.  Bruslení – výlet do Dambořic 

5. 2.  Kloboucká 5 – soutěž pro 5.ročníky 

6. 2.  Beseda s mořeplavcem – J. Denk 

28. 2.  Školní kolo recitace 

4. 3.  Tajemná skříň doktora Stravy – výukový program  

28. 5.  Budování jezírka na školním dvoře 

1. 6.  Pěší výlet do rumunské bažantnice 

25. 6.  Výlet do Permonia Oslavany 

26. 6.  Den s vodou – výukový program  

30. 6.  Slavnostní ukončení školního roku  

 

Akce školy pro veřejnost:  

17. 9.  Plenární schůzka pro rodiče 

21. 9. Zapojení žáků do Odpadkobraní 

16. 10.  Sázení stromů 

14. 11. Konzultace pro rodiče 

15. 11.  Focení pro žáky a rodinné příslušníky 

4. 12.  Vánoční dílničky pro rodiny 

11. 12. Celé Česko zpívá koledy 

13. 12.  Instalace žákovských betlémů na výstavě betlémů 

20. 12.  Vystoupení na rozsvěcení vánočního stromu, příprava a prodej 

dětských prací na vánočním jarmarku. 

13. 2.  Výstavka dětských prací na téma recyklace – výrobky ŠD 

22. 2.  Účast a vystoupení žáků na Masopustu 

 

Spolupráce s organizacemi: 

 

Byla nastavena spolupráce s mateřskou školou – učitelky ZŠ na stimulačních 

skupinkách, návštěva školčátek ve škole – generálka vystoupení na jarmarku, na 

masopustu, návštěva v první třídě – připravený program.  

Účast na setkáních kulturní komise – docházely paní Kolková a Žáčková – příprava 

rozsvěcení, jarmarku, masopustu.  

Účast na ekologických aktivitách v obci – sázení stromů na podzim, na jaře pouze 

zaměstnanci. Sběr odpadků – Odpadkobraní. Spolupráce s hasiči Moutnice, s Orlem 

Moutnice. Zejména však spolupráce se zřizovatelem, s panem starostou – výpomoc 



 

se stavbou jezírka, kácením a odklizením starých stromů v okolí školy, s výsadbou 

nového záhonu před školou. Spolupráce se školskou radou, zejména aktivní pomoc 

p. Novotné s přípravou rekonstrukce učebny IT. Sponzorsky nás podpořili sdružení 

vinařů, hasiči, zahradnictví Dohnálek a další.  

V organizaci není založena odborová organizace.  

 

Činnost školní družiny: 

 

V září 2019 bylo otevřeno druhé oddělení školní družiny, provozní doba ráno 6.30 – 

8.00; odpoledne dle ukončení výuky od 11.00 do 16.30 hodin. Oddělení byla věkově 

rozdělena na mladší a starší žáky. Paní vychovatelky zajišťovaly dozor při obědech 

od 11.40 – 12.30, další skladba práce se odvíjela podle odpoledních aktivit žáků. 

Školní družina se zaměřila na pravidelný denní pobyt venku na školním dvoře, hry na 

hřišti, pískovišti, na jaře i v okolí jezírka. Jednou týdně odcházela část dětí ze školní 

družiny na sportování do Orlovny – hrály se míčové hry. Školní družina na podzim 

uskutečnila řadu projektových dnů v rámci projektu Šablony II – setkání se včelařkou; 

setkání s panem starostou nad dopravní situací v obci; setkání se sběratelem 

betlémů; setkání s paní keramičkou. Pro rodiče uspořádala předvánoční tvoření ve 

spolupráci s učitelkami a výstavku rukodělných prací z recyklovaných materiálů. 

Velký podíl měli žáci na výstavě betlémů v Orlovně – jejich práce tvořily celý jeden díl 

výstavy, letos vyrobili keramický betlém a zpracovali ozdoby z ovčí vlny.  

Paní vychovatelky koordinovaly docházku do zájmových kroužků a klubů. V době 

uzavření školy si upravily místnost ŠD, vymalovalo se zde a děti dostaly nový velký 

stůl, nové čalounění dostaly židle i odpočinkový kout.  

 

Prevence sociálně-patologických jevů:  

Paní učitelka Salzburgerová převzala funkci metodika od pana učitele Chalupného 

po jeho školení v Brně v září 2019. Byl vypracován minimální preventivní program. 

Od září do března probíhaly pravidelně 1 – 2x měsíčně společné celoškolní třídnické  

hodiny. Na setkáních děti řešily nejen činnost školy, ale hlavně svoje problémy, 

potřeby, zájmy. Zajímali jsme se o ekologická témata a zapojili jsme se do programu 

Ekoškola. Z toho také vzešel projektový den, na kterém se žáci věnovali tématům 

VODA, PROSTŘEDÍ ŠKOLY A MENU PRO ZMĚNU.  

Dále se žáci věnovali tématům ochrany před nebezpečím – před požáry, před úrazy 

a nebezpečnými situacemi v dopravě. Výbornou prevencí nežádoucího chování je 

sport a společné zájmové aktivity. Žáci se mohli zapojit do těchto kroužků: Klub 

čtenářský, Klub zábavné logiky a deskových her, Sportovní kroužek, Taneční 

kroužek, Kroužek sborového zpěvu, Kroužek šikovných ručiček, Dramatický kroužek. 

V rámci kroužků si žáci připravovali společná vystoupení – na vánoční jarmark, na 

koncert v kostele, na masopust, mělo proběhnout divadelní představení, natočili jsme 

video k Recyklohraní, měli soutěž v piškvorkách.  

Sportovat jsme chodili do Orlovny, jednak v hodinách tělocviku, jednak v kroužku. 

Chlapecké družstvo vyjelo i na soutěž ve florbalu. Většina žáků se zúčastnila bruslení 

v Dambořicích, na plavecký výcvik jezdili žáci 2. a 3. ročníku povinně, starší žáci 

dobrovolně. Během školního roku jsme řešili pouze dva případy nežádoucího 



 

chování, oba se po domluvě žákům podařilo vyřešit. Nemuseli jsme řešit žádné 

případy sociálně- patologických jevů.  

 

EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:  

 

V rámci EVVO se škola aktivně podílí na třídění odpadu, dle běžných pravidel v obci 

třídíme papír, plasty, sklo, přidali jsme třídění hliníku. Odpad ze zahrady 

kompostujeme. K dalším aktivitám patří výsadba stromů a Odpadkobraní. Letos se 

žáci zapojili do mezinárodního programu Ekoškola. Věnovali se oblasti prostředí 

školy – pustili se do obnovy prostoru školního dvora, kde bychom chtěli v budoucnu 

mít přírodní zahradu s mnoha kouty pro hru dětí. Na čtvercovém prostoru u plotu 

zatím vyrůstá Jedlá zahrada – prostor se stromy, keři a vyvýšenými záhony. Dále 

jsme rozebrali téma voda – žáci se zamysleli nad možnostmi zadržování vody 

v krajině, navrhli stavbu jezírka jako vodního biotopu pro rostliny a živočichy. Téma 

Menu pro změnu mělo seznámit s různými pohledy na stravování, využívání 

lokálních zdrojů potravin, správnou skladbu jídelníčku a omezování konzumních 

způsobů stravování.  

Žáci se také seznamovali s ekologickou výchovou ve výuce – např. formou projektu 

Zelený ostrov ve 4. a 5. ročníku; výrobou žákovských herbářů v době karantény, 

výrobou ptačích a motýlích pítek. Účastnili se přednášky o ohrožených světových 

ekosystémech a podívali se na filmy o návratu šelem do ČR. V rámci Recyklohraní 

sbírali elektroodpad a použili další odpady k výrobě krásných výrobků na výstavku.  

 

Účast žáků v soutěžích:  

 

Jižní Morava čte: účastnili se všichni žáci jednotlivých ročníků. Ocenění získali: 

Doláková Sabina, Antonín Vymazal, Filip Částka, Vojtěch Major, Lukáš Hájek, 

Natálie Kašpárková.  

Pojmenuj si exoplanetu: soutěže se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku, v republikovém 

kole získala ocenění za 4. – 10. místo Nikola Bébarová.  

Kloboucká 5: tříčlenné družstvo ve složení Nikola Bébarová, Izabela Nykodýmová a 

Kryštof Burian získalo 2. místo.  

Recitační soutěž: 1.kategorie: D. Cupák; K. Nováková; P. Putnová 

     2. kategorie: M. Žáková; A. Vymazal; M. Handl 

     3. kategorie: T. Halík; K. Burian, M. Krejčiříková 

Dále se žáci zapojili do výtvarné soutěže HZS – Požáry v přírodě a literární soutěže 

Evropa ve škole.   

Sportovní soutěž: účast družstva ve složení Štefan Husák, Kryštof Burian, Štěpán 

Oprchal, Lukáš Peška, Antonín Novotný, Patrik Kroupa, Adam Sobotka, Vojtěch Král 

v okresním turnaji ČEPS CUP v Brně.  

 

Prezentace školy:  

 

Články pedagogů do místního Moutnického zpravodaje – 4x ročně.  

Hurá do školy s Rádiem Petrov – žáci 1. ročníku živě ve vysílání.  

Aktivní tvorba školních webových stránek www.skolamoutnice.cz  

Prezentace výrobků žáků na výstavě betlémů a na výstavce Recyklujeme v ŠD. 

http://www.skolamoutnice.cz/


 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

 

1. Ovoce do škol – rozvojový program Státního zemědělského intervenčního 

fondu – dodávky ovoce 1x za týden 

2. Mléko do škol - rozvojový program Státního zemědělského intervenčního 

fondu – dodávky neochuceného mléka 1x za týden 

3. Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice II. 

Šablony ZŠ a MŠ Moutnice II, reg.č. CZ.02.3X/0.0/0.0/18_063/0010088. 

Celková částka dotace 990 396,- Kč, projekt realizován od 1. 9. 2018 do 31. 8. 

2020.  

4. Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 – částka 8 000,- Kč.  

5. Spolupráce na realizaci projektu KaPoDaV – podpora kariérového 

poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání 

v Jihomoravském kraji 

- Miniprojekt Voda – základ pestrého života – částka 16 000,- Kč 

- Miniprojekt Co si vypěstujeme, to si sníme – částka 18 000,- Kč 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

 

Rozbor hospodaření v roce 2019: 

 

V roce 2019 hospodařila organizace s těmito příspěvky:  

 

Dotace  zřizovatele 1 382 856,-- 

Dotace  MŠMT  7 374 825,-- 

Další dotace MŠMT    146 347,04 

Dotace plavání          8 000,-- 

Dotace ESF Šablony II (období 2018-2020)     519 962,04 

 

Hospodaření  

Náklady z hlavní činnosti  10 077 346,14 Kč 

Výnosy z hlavní činnosti  10 077 346,17 Kč 

Výsledek hospodaření                  0,--  Kč 

 

V roce 2020 je následující výhled hospodaření: 

 

Příspěvek zřizovatele 1 350 000,--  

Další příspěvky (úplata MŠ, ŠD, úroky, atd.)     134 722,--  

Dotace z vlastního investičního fondu    461 000,-- 

Dotace MŠMT k datu 31. 7. 2020 9 784 456,--  

Dotace JmK – projekt KaPoDaV      34 000,-- 

Dočerpání dotace ESF ve zbývající výši    294 702,11 

 

S prostředky od zřizovatele hospodaří organizace podle plánu, který předložila 

ředitelka zřizovateli. Jedná se zejména o plánované investiční akce: rekonstrukce 

počítačové učebny, zabezpečení školy a zavedení dveřního systému prostřednictví 

videotelefonů. Dále běžné opravy a údržba, malování učeben, vybavení učeben.  



 

Z prostředků ESF škola vybaví učitele PC technikou – notebooky, výukové programy, 

uhradí platy zaměstnanců – školní asistent v MŠ, výuka klubů, doučování, nakoupí 

hry a výukové pomůcky pro děti a žáky MŠ i ZŠ, zajistí další vzdělávání 

zaměstnanců.  

Z dotací Jihomoravského kraje škola zbudovala jezírko na školní zahradě, nádrže na 

zachycování dešťové vody, vyvýšené záhony a zasadila na zahradě stromy a keře.  

Z dotace MŠMT jsou hrazeny platy zaměstnanců, sociální náklady a také ostatní 

neinvestiční náklady školy na učebnice a učební pomůcky žáků. Škola má možnost 

z dotace MŠMT hradit platy pro 17,01 přepočtených zaměstnanců.  

Škola bude hospodařit tak, aby vyčerpala všechny dotace a splnila plánované akce.  

 

SHRNUTÍ ČINOSTI ŠKOLY, ZÁVĚR 

 

Školní rok 2019/2020 byl pro základní školu Moutnice přelomový a také výjimečný. 

Nejprve v době prázdnin po nástupu nové ředitelky bylo provedeno přehodnocení 

počtu žáků a byla rozšířena kapacita tříd na 4 třídy. K tomu musela být opravena 

jedna učebna, uklizen prostor kabinetu a upraven prostor pro druhé oddělení školní 

družiny. Výuka tělocviku se následně důsledně přesunula na školní hřiště a do 

Orlovny. Od května 2019 hledala ředitelka nové učitelky, které by posílily 

pedagogický sbor. Na kvalifikované zaměstnance neměla štěstí, přijala tedy paní 

učitelky, které si kvalifikaci doplňují z vlastní potřeby a zájmu. Nové kolegyně také 

měly praxi s výukovou žáků, některé dokonce pracovaly v malotřídní škole. První 

pololetí proběhlo podle plánů, splnily jsme rozsah plánovaného učiva, školních akcí i 

mimoškolní činnosti. Ve druhém pololetí byla plánována škola v přírodě, další akce 

pro veřejnost, ale 10. března 2020 přišlo nečekané nařízení k uzavření všech 

základních, středních a vysokých školy v ČR z důvodů prevence šíření epidemie 

COVID – 19. Během 4 hodin si žáci museli uklidit své věci a odnést si domů 

učebnice, sešity, protože nás čekalo období domácího vyučování. Zpočátku velmi 

neurčité, později předpokládáno do konce dubna. Nakonec se první stupně 

základních škol otevřely 25. května 2020. Výuka se v tomto období vyvíjela postupně 

od zasílání učiva písemně přes informační systém Edookit a předávání sešitů a 

pracovních listů do schránky či osobně u vchodu do školy, dále přes elektronickou 

výuku formou kvízů a výukových programů, videí a ukázek učiva až po on-line výuku 

systémem Zoom, individuálně přes Skype či WhatsApp. Žáci takto doma probírali 

základní učivo z předmětů český jazyk, matematika, prvouka, anglický jazyk, 

přírodověda a vlastivěda.  

Během uzavření školy docházeli zaměstnanci po většinu času do školy, podle 

potřeby učitelé pracovali i z domu. Tento čas jsme věnovali pracím, které jsme měli 

v plánu na velké prázdniny – rekonstrukci počítačové učebny, malování učeben, 

stěhování skladu učebnic, archivaci dokumentů, montáži zabezpečení školy a 

dveřního systému. Do přípravných a úklidových prací se zapojili pedagogové 

základní školy a provozní zaměstnanci školy včetně kuchařek.  

Škola byla znovu otevřena 25. května 2020, před zahájením výuky musela ředitelka 

školy zajistit nařízená bezpečnostní opatření: žáci se učili ve skupinách po nejvýše 

15 dětech, museli dodržovat rozestupy 1,5 – 2 metry; obědy byly servírovány 

každému dítěti včetně úklidu talířů; několikrát denně byla prováděna desinfekce 

prostor a také rukou; v šatnách a jiných prostorách školy se žákovské skupiny 



 

nesměly potkávat jinak než s rouškami. Nefungovala školní družina, děti mohly 

zůstávat ve stejných skupinách jako dopoledne až do 16.00 hodin. Některá opatření 

nemohla škola dodržet, protože by musela vyloučit potřebné děti za vzdělávání – 

např. počet 15 dětí ve třídě.  

Žáci tedy byli vyučováni v 5 školních skupinách, v odpoledních hodinách škola mohla 

zajistit fungování 3 skupin. Pro žáky, kteří se nevrátili do školních lavic, byla 

organizována on-line výuka.  

Hodnocením žáků po návratu do školy učitelé konstatovali, že většina učiva byla 

probrána, ale nebyla procvičena, upevněna. Dětem v domácí výuce chyběly sociální 

vztahy, nácvik prosociálních dovedností, kompetencí komunikativních, personálních. 

Nevyučovaly se předměty výchovného charakteru, které jsou pro mnoho žáků 

motivační, rozvíjejí jejich kreativitu a spolupráci. Naopak se hodně posílily 

kompetence pracovní, občanské a dovednosti práce s informačními technologiemi. 

Téměř nefungovalo začlenění průřezových témat, jako je sociální výchova, 

environmentální výchova, multikulturní výchova, žáci však rozvíjeli svoje dovednosti 

práce s médii, věříme, že na bezpečných platformách. Hodnocení výsledků 

vzdělávání na závěrečném vysvědčení vycházelo z výsledků po dobu docházky do 

školy, ze zapojení se do distanční výuky a případně z hodnocení předcházejícího 

období. Teprve v příštím školním roce budeme moci zhodnotit, kolik učiva musí žáci 

znovu procvičit a upevnit si je, které učivo vůbec nebylo probráno a zda je nutné se 

k němu vracet.  

Závěrem tak je potřeba poděkovat všem vyučujícím za nadstandartní práci, rodičům 

za spolupráci a odpovědné převzetí povinností, souvisejících s vzděláváním jejich 

dětí.  

 

V Moutnicích 23. 7. 2020 

 

Sepsala: Mgr. Milena Emmerová 

 

 

Pedagogická rada schválila dne: 30. 8. 2020 

 

 

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka: 

 

 

Školská rada schválila dne: 17. 9. 2020 

 

 

Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská, předsedkyně ŠR:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


