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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: reditelna@skolamoutnice.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, Petra Vymazalová (zástupci rodičů), Barbora Hrdá, Josef Lengál 

(zástupci zřizovatele).  

Školská rada se v tomto školním roce sešla 3x.  

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 150 jídel). 

Název  Počet tříd Počet 
dětí/žáků 

Průměr  Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Základní škola 5 67/68  12,4 6 + 3 
asistentky 
pedagoga 

Mateřská 
škola 

2 42 21 4 + 2 
asistentky 
pedagoga 

Školní družina 2 56 28 2 

Školní jídelna Jídelna + 
výdejna 

  3 zaměstnanci 

Provozní 
zaměstnanci 

Hospodářka, 
školnice ZŠ a 
MŠ, ICT 
koordinátor 

109 dětí a 
žáků 

 4 zaměstnanci 

 

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

Tvořivá škola, ve znění úpravy k 1. 9. 2020. Školní vzdělávací program byl naplňován 

v plném rozsahu. Ve druhé polovině roku jsme na setkání pedagogické rady i školské 

mailto:reditelna@skolamoutnice.cz
http://www.skolamoutnice.cz/


 

rady rozhodli o rozšíření předmětu Informatika od 3. ročníku, předmětu Angličtina od 

1. ročníku a rozšíření nabídky předmětu Tělocvik o bruslení. Tyto změny budou 

zapracovány v novém ŠVP od roku 2022/2023.   

 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH – personální zabezpečení školy 

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, 
CŽV učitelství 1. 
stupně 

Ano  1,0 

Eliška 
Zemánková 

35 – 50 
let 

Učitelka 
 

SŠ obchodní 
 

Ne  
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Mgr. Marie 
Srovnalová 

Do 35 let Učitelka  VŠ učitelství 
1.stupně ZŠ + 
speciální 
pedagogiky  

Ano  0,78 
+ 
0,2 

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/ 
0,68 

Anna 
Vlková, Mgr. 

35 – 50 
let 

Asistentka  VŠ učitelství 
estetické výchovy 

Ano  0,55 

Anna 
Tumová 

Nad 50 
let 

Asistentka  Kurz asistentky 
pedagoga 

Ano  0,55 

 

Od 1.září 2021 umožnilo zastupitelstvo obce na žádost o povolení výjimky z počtu 

žáků výuku v 5 třídách – bez spojování ročníků. Třídnictví: 1. ročník – Mgr. Lenka 



 

Salzburgerová; 2. ročník – Mgr. Eva Darmovzalová; 3. ročník – Eliška Zemánková; 4. 

ročník – Mgr. Michaela Benešová a 5. ročník – Mgr. Milena Emmerová. Mgr. Marie 

Srovnalová – začínající učitelka, vyučovala další předměty v 5. ročníku s paní 

ředitelkou. 

V 1. ročníku byl 2 žákům přidělen asistent pedagoga – tuto pozici vykonávaly Anna 

Tumová a Mgr. Anna Vlková. V 5.ročníku měl jeden z žáků přiděleného asistenta 

pedagoga – tuto pozici vykonávala Klára Weissová. Ve školní družině pracovaly dvě 

vychovatelky – Ilona Strejčková a Klára Weissová.   

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

která vykonává i práci topiče a hospodářka, pokladní a sekretářka paní Jindra 

Žáčková. Od 2. pololetí ve škole pracuje ICT koordinátor a správce webu Ing. Milan 

Veselý. Ve školní jídelně pracují 2 kuchařky (M. Veithová, L. Oprchalová) a 1 

pomocná kuchařka (M. Husáková). Vedoucí stravování je paní kuchařka Monika 

Veithová.   

Funkce pedagogických pracovníků:  

Výchovný poradce: Mgr. Milena Emmerová 

Metodik prevence 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 Workshop nová informatika – Rozvoj informativního 
myšlení na 1.stupni ZŠ  

Eva Darmovzalová Workshop nová informatika – Rozvoj informativního 
myšlení na 1.stupni ZŠ. Setkávání Ekoškol – webináře, 
internetové kavárny.  

Milena Emmerová Cesta ke správnému, zdravému, inteligentnímu pohybu 
napříč generacemi – Lokomoce; 
Konference Jak se žije malotřídkám;  
Aktuální otázky řízení malotřídních škol; studium P-
koordinátora v projektu Implementaci KAP JMK II.; Jak na 
nový RVP ve škole – webinář pro ředitele; Začleňování 
žáků cizinců do výuky; Webinář Hravá hudební výchova; 
revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 
informatiky 1.stupeň ZŠ 

Lenka Salzburgerová Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1., 2., 3. ročník; 
čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ a celoroční projekt 
Cesta kolem světa; Workshop nová informatika – rozvoj 
informatického myšlení na 1.stupni ZŠ; Jsem čtenář – 
čtenářská gramotnost ve 2. a 3. ročníku; \metodika 
mezinárodních vzdělávacích projektů eTwinnning 

Marie Srovnalová Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti 
Podnikavá konference: Jak na podporu potenciálu a 
motivace žáků 



 

Anna Tumová Mozaika programů pro ZŠ a SŠ 

Anna Vlková Podpora žáků s PAS ve škole 
Školení k problematice POKOS – příprava k obraně státu 

Eliška Zemánková Cesta ke správnému, zdravému, inteligentnímu pohybu 
napříč generacemi – Lokomoce; konference k EV: Není 
čas KLIM(B)A(T) – Pojďme učit o klimatické změně; 
Revize RVP – startovací balíček – informační systémy pro 
1. stupeň; MS Excel – základy práce 

 

Společné vzdělávání zaměstnanců: 

Školení BOZP v přípravném týdnu – zúčastnili se všichni zaměstnanci školy.  

Společná týdenní zahraniční stáž pedagogů ZŠ a MŠ ve Švédsku (Borgholm). Stáže 

se zúčastnily: Mgr. Emmerová, Mgr. Salzburgerová, Bc. Kolková.  O stáži zpracovaly 

prezentaci, se kterou seznámily všechny další zaměstnance na úsecích – ZŠ, MŠ, 

ŠD i provoz.  

Školení Finanční gramotnost do škol – 4 hodinové školení IKAP JMK II; zúčastnily se 

učitelky ZŠ, paní asistentka Vlková. Webináře k nové informatice v ZŠ – všechny p. 

učitelky dostaly termíny a prošly školením NUV Brno k nové informatice s tématy: 

Práce s daty, Programování, Informační systémy.   

Pracovnice školní jídelny navštívily Seminář pro vedoucí školních jídelen a paní 

hospodářka seminář Školní stravování v legislativě a praxi.  

 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Ročník  Počet žáků Prospěli 
s vyznamenáním  

Prospěli  Neprospěli  

1. 16 16 0 0 

2. 13 11 2 0 

3. 13 13 0 0 

4. 9 9 0 0 

5. 17 14 2 1 

 

Hodnocení chování: 

Snížený stupeň z chování – žádný žák.  

V tomto školním roce nebyly uděleny žádné poznámky ani důtky. 

Bylo uděleno 59 pochval třídních učitelů. Nebyla udělena pochvala ředitele školy.  

 

Docházka: 

Počet neomluvených hodin: 0, průměr 0. 

Počet omluvených hodin v 1. pololetí: 1 690, průměr 27,70.  

Počet omluvených hodin v 2. pololetí: 1 343, průměr 22,02.  

 



 

Výsledky přijímacích řízení na střední školy: 

Přihlášku podal:  6 žáků 

Přijati byli: 3 žáci 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla žádná inspekce ČŠI.  

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ: 11 

Rozhodnutí o odkladu PŠD: 2 

Jiná rozhodnutí: 1 

 

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Školní akce a organizace školního roku:  

1. 9. 2021  Zahájení školního roku 

10. 9. 2021 Opékání bramboráků v ŠD 

22. 9. 2021 Branný den 

22. 9. 2021 Plenární schůzka  

1. 10. 2021 Návštěva záchranné stanice Rajhrad 

13. 10. 2021 Uklízíme naši obec¨ 

20. 10. 2021 Divadlo radost v Brně – Kolíbá se velryba (1. – 3.) 

22. 10. 2021 Zahradní slavnost – program Ptáci, naši sousedé 

30. 10. 2021 Odevzdání prací Jižní Morava čte 

27. – 29. 10.  Podzimní prázdniny 

3. 11. 2021 Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. ročník 

 Návštěva knihovny 1. ročník 

11. 11. 2021 Sázení stromů ZŠ a MŠ 

 Den veteránů – beseda u pomníku padlých 

12. 11. 2021 Kocour v botách – dětská opera v Redutě 

24. 11. 2021 Adventní dílna pro rodiče a děti 

1. – 20. 12.  Adventní putování, Vánoční detektivka – hry pro žáky ZŠ 

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka s programem žáků 

17. 12. 2021 Rozsvěcení vánočního stromu s programem MŠ A ZŠ 

22. 12. 2021 Vánoční besídky tříd 

23. 12. -  2. 1.  Vánoční prázdniny 

5. 1. 2022 Projekt Školáci a stravování 

18. 1. 2022 Konzultace k prospěchu a chování 

31. 1. 2022 Předávání vysvědčení 

 Hudební program Barevné ostrovy s drumbeny 

3. a 4.2.2022 Ředitelské volno, pololetní prázdniny 

21. – 25. 2. 2022 Třídní kola recitace 

23. 2. 2022 Beseda s etnografkou p. Věrou Kovářů 



 

24. 2. 2022 Ostatky ve škole 

ŠD peče koblížky a vypráví – setkání s místními 

pamětnicemi (p. Janoušková, Konvicová) 

26. 2. 2022 Moutnické ostatky – vystoupení kroužku  

1. 3. 2022 Školní kolo recitace a projekt Poezie  

7. – 11. 3. Jarní prázdniny 

17. 3. 2022 Výstavka ŠD – Jak na recyklaci? 

11. 4. 2022 Velikonoční kraslice – program u Zásilkovny 

11. 4. 2022 Zápis do ZŠ 

12. 4. 2022 Prototýpci – Komiksová výzva – program pro 4. a 5.v Brně 

14. – 18. 4.  Velikonoční prázdniny 

22. 4. 2022 Program k osvobození obce 

25. 4. 2022 Posezení s bývalými zaměstnanci 

5. 5. 2022 Turnaj v metané s rodiči v ŠD 

4. 5. 2022 Koncert v kostele – kroužek zpěvu a tance 

5. 5. 2022 Les všemi smysly – program na Jezírku Soběšice 

6. 5. 2022 Zahájení kurzů bruslení, natáčení ČT 

9. 5. 2022 Zápis do MŠ 

15. 5. 2022 Vystoupení dětí a žáků ke Dni rodiny 

17. 5. 2022 Představení dramatického kroužku pro rodiče 

18. 5. 2022 Projektový den s ilustrátorkou M. Vydrovou – kariérové 

poradenství 

22. 5. 2022 Divadelní představení pro seniory 

1. 6. 2022 Sportovní den dětí 

2. 6. 2022 Čteme v knihovně 

9. a 10. 6.  Výjezd za soutěží ve florbale 

11. 6. 2022 Vystoupení kroužku na Letní slavnosti vín 

13. 6. 2022 Jak na (ne)plýtvání potravinami – beseda 

13. 6. 2022 Divadelní představení pro rodiče, třídní schůzky  

20. – 24. 6.  Škola v přírodě Trkmanka 

27. 6. 2022 Požární poplach  - cvičení ve sportovní hale 

 Posezení s kytarou a špekáčky – p. Novotný 

29. 6. 2022 Rozloučení žáků 5. ročníku 

30. 6. 2022 Slavnostní zakončení školního roku 

 

 

 

Další informace k organizaci školního roku:  

Školní rok byl zahájen 1. 9. 2021 společným setkáním na školním dvoře. V prvních 

14 dnech měsíce září probíhalo pravidelné testování žáků a zaměstnanců z důvodu 

epidemie COVID 19. Stále platila bezpečnostní opatření v podobě rozestupů při 

společných činnostech, nošení respirátorů mimo prostory tříd. Dále od 30. 9. již byla 

bezpečnostní opatření rozvolněna a školy se vrátili k téměř běžnému provozu. Pouze 

při návštěvách větších skupin např. na kulturních akcích mohl pořadatel požadovat 

testování žáků – řešili jsme to testováním den předem, abychom případné děti 

s pozitivním testem včas odeslali k lékařům a nemuseli je izolovat v době akce.  



 

V průběhu školního roku se několikrát vyskytla nemoc v různých ročnících ZŠ. Do 

karantény musela být odeslána 2. třída, také 4. a 5. třída. Ostatní třídy většinou 

nemoc také neminula, ale opatření KHS byla tak pomalá, že třídy do karantény vůbec 

nenastoupily.  

Preventivní testování dále probíhalo v měsíci lednu, následně byla nastavena nová 

pravidla a testovali se pouze zaměstnanci ve škole, kteří nebyli očkováni. V průběhu 

školního roku onemocnělo nemocí několik zaměstnanců, všichni se vrátili v pořádku 

do školy.  

Školní rok byl organizován podle pokynů MŠMT, změna nastala v prodloužení 

vánočních prázdnin, jinak byly všechny termíny dodrženy a nebyla nařízena distanční 

výuka. Tuto jsme využili jen v případě karantény u žáků 5. ročníku.  

Prezentace školy:  

 

Články pedagogů do místního Moutnického zpravodaje – 4x ročně.  

Aktivní tvorba školních webových stránek www.skolamoutnice.cz  

Tvorba prezentace ZŠ Moutnice se představuje – powerpointová prezentace pro 

účely zápisu, zpracovala E. Zemánková 

Záložka spojuje školy – spolupráce se slovenskou školou v Bratislavě.  

Žáci 3. – 5. ročníku, učitelé a paní ředitelka prezentovali školu ve vysílání ČT – 

zprávy z regionů – reportáž na téma bruslení žáků v nově otevřené sportovní hale 
Události v regionech - Události v regionech (Brno) | Česká televize (ceskatelevize.cz) 

 

Účast žáků v soutěžích a testování 

 

Žáci se v průběhu školního roku zúčastnili mnoha soutěžích, sportovních a výtvarných akcí, 

povinného i vybraného testování.  

Jižní Morava čte – soutěž s potitulem Dnes to vidím jinak. Malovali a psali žáci všech 

ročníků, .. 

Dále se žáci zapojili do soutěže Hasiči očima dětí – ocenění získaly Monika Adamovová a 

Michaela Žáková. Žáci 4. a 5. ročníku plnili Bobříka informatiky, od 2. ročníky i 

Matematického klokana a celá škola úkoly sportovní olympiády. Podpořili jsme seniory 

z domova Scentrum a svůj projekt zapojili do soutěže Srdce s láskou darované. Za tuto 

soutěž získali žáci pěkné dárky. Dalším výtvarným projektem byla soutěž o nejoriginálnější 

velikonoční vejce.  

Naše škola pravidelně organizuje dvoukolovou recitační soutěž. Ve třídních kolech vybíráme 

3 nejlepší recitátory, potom ve školním kole žáci soutěží o pěkné ceny. V tomto školním roce 

uspěli Amálie Šubíková, David Vymazal, Michaela Žáková, Aneta Husáková a Vojtěch Král.  

 

Činnost školní družiny: 

Školní družina pracovala ve dvou odděleních. Mladší děti měla na starosti paní 

vychovatelka Ilona Strejčková – docházelo do něj 24 dětí z 1. a 2. ročníku. Starší děti 

chodily k paní vychovatelce Kláře Weissové, bylo přihlášeno 29 dětí. 

V tomto školním roce se činnost školní družiny soustředila zejména na sportovní 

aktivity a na činnosti spojené s Recyklohraním. Děti pravidelně chodily na školní 

hřiště, zapojili jsme i rodiče: Sportujeme s rodiči – metaná.  

http://www.skolamoutnice.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/322281381990506/


 

V rámci Recyklohraní připravily mnoho tvořivých nápadů a uspořádaly výstavku. 

Dětem se velice líbilo setkávání se seniory – babičky nás učily vyrábět a smažit 

koblížky, oblékat kroje a masky, chystat velikonoční nadílku.  

 

Prevence sociálně-patologických jevů:  

V letošním školním roce 2021/2022 jsme si v rámci programu metodické prevence 

dali několik cílů. Jako první jsme se zaměřili na bezpečnost dětí při cestě do školy. 

Řada dětí jezdí na kole či koloběžkách do školy a pro jízdu na kole je povinná helma 

pro děti do 18 let. Bohužel řada z nich jezdila bez ní, proto jsme udělali několik 

programů, aby se změnil přístup k bezpečnosti. Snad nám i k nošení helem při 

sportování pomohla návštěva zimního stadiónu, kde děti absolvovaly bruslařský 

výcvik. Samozřejmě povinnou výbavou nebyly jen brusle, ale i helma, která dokáže 

často zachránit lidský život. I nadále budeme vést děti k zodpovědnosti za ochranu 

svého zdraví. 

Cílem preventivního programu školy bylo také zaměření se na dodržování pravidel 

slušného chování k dospělým a spolužákům. S tím i souvisí náš další dlouhodobý cíl: 

Nebát se projevovat své city, učit se všímat si i emocí druhých. Je třeba rozvinout 

zdravé sebevědomí dětí, jejich objektivní vnímání, zvládání strachu, koncentraci. 

Otevřít u nich pozitivní vnímání,  sociální cítění, pocit sounáležitosti s ostatními.  

Ve škole se dále zaměřujeme je i správné stravování dětí. Bereme ohledy na 

stravovací návyky z domova, ale snažíme se naučit děti jíst zeleninu, saláty, naučit je 

pít, mít potřebu tekutin apod. řešili jsme i problematiku plýtvání a prevenci patologií 

stravování. 

24. 2. 2022 začala válka na Ukrajině. Mezi utečenci byla i holčička, která k nám 

nastoupila do pátého ročníku. Dali jsme si za cíl pomoci jí, navázat nové přátelství. 

Jazyková bariéra nedělala dětem problémy a vytvořilo se nejen mezi dětmi vzájemné 

přátelské pouto.  

 

Podpora žáků se speciálními potřebami a žáků mimořádně nadaných:  

 

Po dvou letech, kdy do vzdělávání vstupovalo přerušování výuky a distanční výuka, 

bylo potřeba podpořit všechny žáky, ale ty se speciálními vzdělávacími potřebami 

obzvlášť. Žáci mohli navštěvovat odpolední setkání skupinek PSPP – docházeli žáci 

s doporučení PPP i žáci, kterým docházku doporučili učitelé a rodiče s ní souhlasili. 

Dále byla žákům nabídnuta docházka do doučování – hrazeno z projektu MŠMT.  

 

Na konci školního roku jsme zorganizovali testování míry nadání žáků, které v rámci 

projektu Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji zaštítila 

společnost JCMM, z.s.p.o a děti byly testovány systémem Invenio. Žáci, u kterých 

bylo zjištěno mimořádné nadání v některé z testovaných oblastí, dostali dále kontakty 

a nabídku na další podporu ze strany Jihomoravského kraje.  

 

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, zvládáme i třídění hliníku. Odpad ze zahrady 



 

kompostujeme. K dalším aktivitám patří ošetřování stromů, keřů a záhonků před 

školou i zvýšených záhonů na školní zahradě. Proběhlo i  Odpadkobraní – Ukliďme 

Česko. Znovu jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola. Během roku 

jsme zorganizovali Kampaň obyčejného hrdinství, při které jsme šetřili vodu, odpad, 

využívali ekodopravu a sázeli stromy i keře.  

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

Ptačí slavnost; vylepením ptačích siluet do školních oken a zastávek IDS. Účastnili 

se výukového programu na pracovišti Jezírko Brno. V rámci Recyklohraní sbírali 

elektroodpad a použili další odpady k výrobě krásných výrobků. Pozvali jsme si 

dobrovolníka – ředitele potravinové banky p.Kosorina, který nám vysvětlil, jak je to 

s trvanlivostí potravin a jak zabránit jejich plýtvání a vyhazování. Sami jsme si ve 

škole udělali projekt Školáci a stravování. A nastavili si pravidla stravování ve školní 

jídelně. Obecně jsme se zamýšleli nad udržitelností a globálními problémy – také 

v souvislosti s válkou na Ukrajině, která vypukla na konci února a dotkla se i celé 

naší země. 

Škola se opět zapojila do programu Ekoškola. Žáci se sešli společně v říjnu v nově 

složeném Ekotýmu, pracovali  na Ekokodexu a plánu práce. Poté se scházeli každé 

1 – 2 měsíce. Uskutečnil se projektový den Ekoškoly ve výuce, žáci připravili 

zahradní slavnost – Ptačí den.  Do konce roku 2021 proběhli plánované aktivity 

projektu naši ptačí sousedé – setkání s rodiči na slavnosti, návštěva odborníka – 

ornitologa, návštěva záchranné stanice Rajhrad atd. V novém roce žáci společně 

s učitelkami připravili návrh projektu   pro který získali finanční podporu 20 000,- Kč.  

 

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 III. 

Šablony ZŠ a MŠ Moutnice III, Šablony III pro inspiraci, reg. číslo 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017975. Celková částka dotace: 548 059,- Kč byla 

čerpána od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  

4. Spolupráce na realizaci projektu Implementace KAP JMK II" do klíčové aktivity 

Podpora podnikavosti a kreativity. V rámci aktivity uskutečněn žákovský 

miniprojekt: Ptáci naši sousedé a podán nový projekt Jak je to s energií? 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 

 

Rozbor hospodaření v roce 2021: 

 

Škola hospodařila v roce 2021 s těmito prostředky: 

Transfer zřizovatele  1 250 000,- Kč 

Transfer MŠMT 11 636 932,- Kč  

     v tom Úprava rozpočtu – doučování 

 
Dotace ESF Šablony III. – čerpání         253 647,49 Kč 



 

Dotace na žákovský miniprojekt Naši ptačí sousedé     20 000,-  Kč 

 

Přehled hospodaření příspěvkové organizace: 

Náklady z hlavní činnosti  13 876 891,38 Kč 

Výnosy z hlavní činnosti  14 360 484,06 Kč 

Výsledek hospodaření       483 592,68 Kč 

Výsledek hospodaření byl se souhlasem zřizovatele vložen do fondu rezervního.  

 

V roce 2022 je následující výhled hospodaření: 

 

Příspěvek zřizovatele  1 561 880,--  

Další příspěvky (úplata MŠ, ŠD, pronájmy, atd.)      120 000,--  

Dotace MŠMT na rok 2022 10 948 811,--  

Dotace JmK – projekt KaPoDaV       20 000,-- 

  

 

S prostředky od zřizovatele hospodaří organizace podle plánu, který předložila 

ředitelka zřizovateli. Jedná se zejména o plánovanou rekonstrukci sborovny a 

ředitelny, malování a opravy v mateřské škole, revize, vybavení učeben nábytkem. 

Dále běžné opravy a údržba, vybavení učeben vzdělávacími pomůckami.  

Z prostředků ESF škola zajistila v mateřské škole personální podporu školní 

asistentky, financovala žákovské kluby, projektové dny ve škole i mimo školu, 

tandemovou výuku a sdílení praxe učitelek MŠ. Od září 2022 požádala škola o nové 

dotace z projektu OPVV JAK.  

Z dotací Jihomoravského kraje škola nakoupila vzdělávací materiály, budky pro 

ptáky, zorganizuje dětem výlet do Záchranné stanice Rajhrad, nakoupila polepy na 

okna.  

Také škola obdržela dotaci na vybavení digitálními pomůckami a robotickými 

hračkami. Byly nakoupeny 2 ks robotů do MŠ a 4 ks robotů do ZŠ.  

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 15,2 přepočtených zaměstnanců, v tom nejsou 

započítáni asistenti pedagoga.  

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

 

SHRNUTÍ ČINOSTI ŠKOLY, ZÁVĚR 

 

V tomto školním roce jsme se zpočátku obávali, jak budou nastavována pravidla 

v případě velmi pravděpodobné další vlny pandemie COVID 19. proto jsme 

preventivně upravili třídy tak, abychom dodrželi některé zásady, nastavené hygieniky 

v minulém roce – rozestupy, samostatné sezení v lavicích. Žáci se podle pokynů MZ 

účastnili samotestování. V období prosinec  - únor prošla školou vlna nákazy 

variantami Covidu a některé třídy byly na několik dní uzavřeny, žáci měli distanční 

výuku i on-line výuku. Celkově se však jednalo o několik dní – vždy jen necelý týden. 

Onemocnělo i několik pedagogů a hodiny musely být suplovány.  

Okomentoval(a): [E-ř2]:  



 

Na začátku školního roku jsme si nastavili plán práce a aktivit, které chceme s dětmi 

absolvovat. Nakonec jsme svůj plán splnili, ve druhém pololetí jsme navíc využili 

další nabídky a celý školní rok jsme zakončili školou v přírodě.  

V Moutnicích 25. 7. 2022 

 

 

Sepsala: Mgr. Milena Emmerová 

 

 

Pedagogická rada schválila dne:  

 

 

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka: 

 

 

Školská rada schválila dne:  

 

 

Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská, předsedkyně ŠR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


