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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole

Název školy
Adresa školy
IČO
Bankovní spojení
Telefon
E-mail:
Adresa internetové
stránky:
Název zřizovatele:
IZO ředitelství

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková
organizace
Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov
70984891
27-3903390277/0100
517 361 116
zsprusy@seznam.cz
www.zsprusy.cz
Obec Prusy - Boškůvky
600 125 998

1.2 Součásti školy
 mateřská škola
 školní družina
 školní jídelna
Přehled hlavní činnosti školy:
Organizace je základní škola se školní družinou, mateřskou školou a se školní
jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
Jídelna vaří pro žáky a zaměstnance MŠ a ZŠ a dále pro cizí strávníky.

2. Personální údaje

Zaměstnanci ZŠ
Zaměstnanci MŠ
Zaměstnanci ŠJ

Počet
pracovníků
učitelé
4
vychovatelé
1
asistenti pedagoga
1
učitelé
3
placeni z rozpočtu
3
z toho placeni z HČ
1

Úvazek
3,41
0,75
0,5
3
2,2
0,15

Správní
1
1,0
zaměstnanci
Celkem
12
10,86 / 11,01
Pozn. Paní Hana Mamiňáková má dva pracovní poměry – vychovatelka a učitelka, paní
Molitorisová – vedoucí ŠJ částečně placena z rozpočtu, částečně z HČ.

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Na naší škole ve školním roce 2019/20 pracovaly pouze ženy.
Od května 2018 pracuje na dohodu Ing. V. Bartík jako POVĚŘENEC pro GDPR.
Věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

Počet
0
2
1
5
4
0
12

%
0
17
8
42
33
0
100

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání
Dosažené vzdělání
Počet
základní
0
vyučen
3
střední odborné
5
úplné střední
0
vyšší odborné
0
vysokoškolské
4
Celkem
12

%
0
25
42
0
0
33
100

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace
Splňuje kvalifikaci
Nesplňuje kvalifikaci
Učitel 1. stupně
4
1
Vychovatelka
1
0
Asistent pedagoga
1
0
učitel MŠ
3
0
Celkem
8
1
Pozn. Paní Hana Mamiňáková má dva pracovní poměry – vychovatelka a učitelka
2.4 Aprobovanost výuky
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova

%
100
100
100
100
100
100
0
0
0
50

2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
Jméno a příjmení
Aprobace
Mgr. Svatava Šebestová
1. stupeň ZŠ
Mgr. Irena Černochová
Speciální pedagog
Mgr. Hana Bartíková
1. stupeň ZŠ
Hana Mamiňáková
vychovatelství, učitelství MŠ

Učí v tomto šk. roce
Čj, M
Čj, M, ČaS
Čj, M, Aj, Tv
Hv, Vv, Pč, Tv

2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída
Počet zařazených pracovníků
1
0
2
0
3
1
4
0
5
2
6
0
7
1
8
1
9
3
10
1
11
1
12
3
13
0
Pozn. Paní Hana Mamiňáková je zařazena v 9. třídě jako vychovatelka a v 11. třídě jako
učitelka.
2.7 Trvání pracovního poměru u organizace
Doba trvání
Počet zaměstnanců
do 6 let
1
do 12 let
1
do 19 let
4
do 27 let
2
nad 27 let
4
Celkem
12

%
8,5
8,5
33
17
33
100

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
Nástupy a odchody
Počet
nástupy
4
odchody
2
K 31.7. se pozice ředitelky školy z osobních důvodů vzdává Mgr.Svatava Šebestová,
od 1.8. 2020 na její pozici nastupuje Mgr.Jitka Piňosová.

3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle vlastního ŠVP „Strom poznání“, od 1. 9. 2016 ve 3. verzi
(do které byly zapracovány povinné změny). Při jeho naplňování jsme kladli důraz především
na kvalitu vzdělávání, které neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost
a zejména použitelnost pro život.
Vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle výchovné, hodnotové, orientované
k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.
Škola nabízí velké množství zájmových kroužků v rámci školní družiny. Žáci
průběžně využívali počítače, interaktivní tabule.
3.2 Zájmové kroužky
V tomto školním roce naše škola nabízela v rámci školní družiny tyto zájmové kroužky:
 flétna pro 1.-3.ročník
 sportovní kroužek pro dívky
 sportovní kroužek pro chlapce
 jazykovou přípravu AJ (pro 1. a 2. třídu)
 zdravovědný – příprava na zdravovědnou a dopravní soutěž

4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem

Počet žáků
8
8
13
13
42

V 1. a 2. ročníku, které byly spojeny byla tř. uč. Mgr. Hana Bartíková, ve 3. ročníku
byla tř. uč. Mgr. Irena Černochová a ve 4. ročníku Mgr. Svatava Šebestová.
Na konci školního roku jsme se rozloučili se 13 žáky 4. ročníku, kteří přešli
do 5. ročníku na ZŠ Nádražní, na ZŠ Tyršova a ZŠ Purkyňova ve Vyškově.
4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Zápis do 1. ročníku
po odkladu
zapsáno
žádost o odklad
Celkem

Počet dětí
0
12
2
Přijato 10/ odklad 2

Zápis do 1. ročníku proběhl z důvodu koronaviru pro nás netradičním způsobem –
bez přítomnosti dětí. Rodiče doručovali žádosti o přijetí buď osobně či poštou.

5. Hodnocení žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Počet žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem za I. pol.
1.
2.
3.
4.
Celkem za II. pol.

8
8
13
13
42
8
8
13
13
42

Prospělo s
vyznamenáním
7
8
13
10
38
7
8
13
10
38

Prospělo
1
0
0
3
4
0
0
0
3
3

Neprospěl
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

5.2 Hodnocení chování:
Stupeň chování
1
2
3
Celkem za školu

Počet žáků
42
0
0
42

5.3. Omluvené a neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020:
ročník

Počet
žáků

Počet omluvených
hodin

Průměr
na
1 žáka

Počet
neomluvených
hodin

Průměr
na
1 žáka

1.

8

406

50,75

0

0

2.

8

315

39,38

0

0

3.

13

625

48,07

0

0

4.

13

715

55

0

0

celkem
za
školu

42

2061

49,07

0

0

5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 38 žáků získalo vyznamenání,
z toho 25 dětí mělo samé jedničky. Všichni žáci školy byli hodnoceni klasifikačními stupni.
Jedna žákyně prvního ročníku neprospěla, nepostoupí do druhého ročníku, bude opakovat
první ročník.

5.5 Výchovná opatření – pochvaly
V tomto školním roce nebyla udělena žádná pochvala na vysvědčení.
5.6 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
V tomto školním roce nebylo uděleno žádné napomenutí či důtka.
5.7 Komisionální přezkoušení žáků
Dne 27.8.2020 mělo proběhnout komisionální přezkoušení žákyně 1. ročníku, kterého
se ovšem nezúčastnila, proto byla hodnocena z předmětu Čj nedostatečně a opakuje znovu
1. ročník.

6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1 Hospitační činnost
Byly provedeny hospitace ředitelkou školy u Mgr. Černochové, Mgr.Hany Bartíkové a
u paní učitelky Hany Mamiňákové.
Cílem hospitací bylo zejména zaměření se na přípravu na výuku, realizaci vyučovací
jednotky, pozorování průběhu hodiny, činnosti učitele, reakcí žáků, kázně ve třídě, zda
v průběhu hodiny dochází k očekávanému rozvoji klíčových kompetencí žáků. V některých
hodinách pak byla hospitace zaměřena také na vhodné členění hodiny s ohledem na výuku
dvou ročníků a bylo sledováno i zapojení asistentky pedagoga paní Šárky Ertlové a její
vzájemné spolupráce s paní učitelkou.
Hospitace v MŠ provedla vedoucí učitelka paní Věra Kandorfová, a to u paní učitelky
Vymazalové a paní učitelky Trněné, pro kterou byla zároveň uvádějící učitelkou. Cílem
hospitace bylo zaměření na přípravu na hodiny, vhodnou motivaci, využití pomůcek,
atmosféru ve třídě, dodržování pravidel ve třídě zjištění rozvoje pohybových dovedností
zejména v oblasti jemné a hrubé motoriky.
Ve dnech 28.1. – 30.1. proběhla na naší škole prostřednictvím ČŠI inspekční činnost,
jejíž závěry byly více než uspokojivé – vysloužily jsme si řadu pochval zejména za celkovou
atmosféru školy, vyučovací metody, spolupráci paní asistentky a celkové vedení školy.
Zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě napraveny.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1. Semináře a školení
Všichni pedagogičtí pracovníci se dále průběžně vzdělávali na různých seminářích a
školeních v rámci DVPP, ale mnohé semináře byly ve II. pololetí zrušeny či přesunuty až na
září – prosinec 2020, a to z důvodu epidemie koronaviru.
Mgr.Svatava Šebestová
 Asistent pedagoga v resortu školství a dopady novely inkluzivní vyhlášky – webinář
Životní vzdělávání z.s.
 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi – EDUPRAXE s.r.o.
 Seminář k projektu “Sportuj ve škole” – ASŠK
 Hejného metoda – MAS Vyškov
 ADHD, ADD v kostce – porucha pozornosti a hyperaktivity – webinář – SSŠ Brno
 Přechválená generace a selhávání - webinář Životní vzdělávání z.s.

Mgr. Irena Černochová:
 Dyslexie – webinář Životní vzdělávání z.s.
 Jak chytře používat známky - webinář Životní vzdělávání z.s.
 Vyjmenovaná slova, slovní druhy – Tvořivá škola
 Tvořivost, logika a úlohy pro nadané – NIDV Brno
 Hejného metoda – MAS Vyškov
 Setkání metodiků školní prevence
Mgr. Hana Bartíková
 Doplňkové materiály do hodin angličtiny ZŠ - nástroje pro jejich rychlou a snadnou
tvorbu - webinář Životní vzdělávání z.s.
 CLASSROOM – základní kurz – webinář – SSŠ Brno
Věra Kandorfová:
 Forum mateřských škol – FORUM s.r.o.
 Celostátní konference „Je učitelka anděl?“ – INFRA s.r.o.
Eliška Trněná:
 Interaktivní polytechnické dílny pro pedagogy MŠ – MAS Vyškov (bohužel z důvodu
nemoci p.uč. a následné epidemie koronaviru se zúčastnila pouze 1 semináře)

7.2 Samostudium
Samostudium bylo čerpáno k prohlubování odborné kvalifikace ve dnech vedlejších
prázdnin.

7.3 Školení nepedagogických pracovníků
Ludmila Molitorisová

 Vše o hygieně a stravování v MŠ aneb co nevíte a vědět byste měli (nebo mohli) webinář Životní vzdělávání z.s.

8. Zájmové vzdělávání: školní družina
Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena.

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Na naší škole bylo v tomto školním roce 5 žáků s podpůrným opatřením 2. stupně.
K jednomu z nich byl doporučen asistent pedagoga.
Hodiny pedagogické intervence vedla Mgr. Hana Bartíková, Mgr. Svatava Šebestová a
po konzultaci s PPP Vyškov i p.asistentka Šárka Ertlová.
Na škole nebyl v tomto školním roce žádný žák s mimořádným nadáním.

10. Akce školy
10.1 Aktivity v rámci školního vyučování – v letošním školním roce mohly být absolvovány
pouze akce naplánované pro I. pololetí, jelikož z důvodu epidemie koronaviru musela být
spousta akcí naplánovaných na II. pololetí, včetně Přírodovědně-vlastivědného pobytu,
zrušena.
Téma

ročník

pozn.

Muzikoterapie

ZŠ+MŠ

Výchovný program

100 minut etikety

ZŠ+MŠ

Výchovný program

Řemeslný den

ZŠ

akce MAS Vyškovsko

Mikulášská nadílka

ZŠ+MŠ

v jednotlivých třídách ZŠ i
MŠ

Vánoce v přírodě v Muzeu Vyškovska

ZŠ

Výukový program

Vánoční besídka v ZŠ + koledování

ZŠ

Předávání dárků mezi dětmi,
přání v podobě zpívaných
koled na OÚ, na poště a
v místních obchodech

Přátelské utkání ve florbale

ZŠ

Přátelské utkání se ZŠ
Vyhlídka

Tříkrálové setkání

ZŠ+MŠ

Setkání s MŠ Vážany
v místním kostele – zpívání
koled

školní karneval

ZŠ+MŠ

místní KD

Mobilní dopravní hřiště

ZŠ+MŠ

Praktický nácvik - dopravní
výchova

recitační soutěž školní kolo

1. – 4.

ZŠ Mor.Prusy

Oslava MDD

MŠ

Hry na školní zahradě

Rozloučení se čtvrťáky, pasování prvňáčků na
čtenáře

ZŠ

Rozloučení s předškoláky

MŠ

Rozloučení letos bohužel
bez přítomnosti rodičů na
školní zahradě
Rozloučení letos bohužel
bez přítomnosti rodičů
ve třídě

10.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
Plechový svět očima dětí – tvořivá soutěž
1. MÍSTO
Okresní kolo ve florbale
4. MÍSTO
Okresní kolo recitační soutěže
2. MÍSTO
Markéta PALÁTOVÁ

ČESTNÉ UZNÁNÍ
Sabina BUŠOVÁ (4.r.)

11. Spolupráce školy s rodiči
Školská rada se pravidelně schází, pravidelně je seznamována s akcemi školy a
schvaluje příslušné dokumenty.
Třídní schůzky byly 2x za školní rok - v září a listopadu. Jarní termín třídních schůzek
musel být z důvodu zmiňované epidemie zrušen. Případné problémy však mohli rodiče
konzultovat kdykoli telefonicky, osobně či v období uzavření školy emailem či přes online
spojení.
Pro rodiče budoucích žáků 1. třídy i pro rodiče ostatních dětí byla uskutečněna
společná schůzka.
Veškeré informace, akce a fotografie ze školních akcí je možno prohlédnout si
na našich webových stránkách.
Přehled odpoledních akcí pro rodiče a děti:
1. Jablíčkování – vystoupení dětí z MŠ + tvořivé dílničky pro děti s rodiči
2. Podzimní tvořivé dílny - tvořivé dílničky pro děti s rodiči
3. Svatý Martin“ - lampionový průvod
4. Rozsvěcení vánočního stromu
5. Vánoční besídka
6. Besídka pro seniory v Topolanech – vystoupení dětí z MŠ
Spolupráce školy s rodiči je na dobré úrovni. Je to ovšem oblast, které je potřeba se
neustále věnovat a rozvíjet.

12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů
V tomto školním roce nebyla ze strany rodičů ani zaměstnanců žádná stížnost.

13. Prevence sociálně patologických jevů
V průběhu září – prosinec 2019 jsme dokončili projekt „5P + F pro prevenci“.
V období leden-srpen 2020 jsme chtěli v osvědčeném projektu pokračovat, v podání
žádosti včetně všech příloh na zmiňovaný projekt jsme byli opět úspěšní, ale díky
nečekaným výdajům v době koronavirové rozhodl Krajský úřad, že na tuto dotaci
nepřidělí žádné finanční prostředky. Cílem tohoto projektu je podporovat příznivé
sociální klima školy. V rámci primární prevence učíme děti čelit negativním podnětům
a negativnímu chování, se kterými se v dnešní době setkávají. Na projekt jsme
v loňském roce získali dotaci z JmK 52 000,- Kč.

K posílení prevence sociálně patologických jevů přispívá i návštěva kulturních a
jiných akcí (viz akce školy) a v neposlední řadě naplňování cílů Minimálního
preventivního programu. Metodikem prevence v tomto školním roce byla Mgr. Irena
Černochová.
V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovaly děti preventivní
programy (viz aktivity v rámci školního vyučování), do výuky byla zařazována
mimočítanková četba podporující prevenci, a to nejen v ZŠ, ale i v MŠ.

14. Počet úrazů ve školním roce 2019/2020 a prevence rizik:
Zaměstnanci:

0

Žáci/děti:

4/0

z toho vyžadovalo lékařské vyšetření:

0/0

Úrazy jsou zapisovány v Knize úrazů.
Ke dvěma úrazům došlo na školní zahradě, k 1 úrazu v tělocvičně a 1 úraz se stal
na chodbě.
Škola má dobře zpracované osnovy poučení, se kterými důsledně seznamuje žáky
před každou akcí, ředitelka školy pravidelně zve odborné pracovníky na předepsané revize.
V květnu proběhla prověrka BOZP, kterou zajišťoval pan Jiří Sirák – odborně způsobilá
osoba v oblasti BOZP, zaměřená na BOZP ve školách a školských zařízeních.
V budově jsou viditelně umístěny bezpečnostní značky, směrnice a školní řád.
Je vypracován seznam OOPP a jejich evidence na kartách u jednotlivých zaměstnanců.
K zajištění BOZP jsou pracovníci pravidelně proškolováni a poučováni, zúčastnili se
vstupních či periodických lékařských prohlídek u MUDr. Jany Pavlasové. Jsou pravidelně
proškoleni i v oblasti PO.
Proškolení probíhá i u nepedagogických pracovníků.

15. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace hospodaří s:
- finančními prostředky, které jsou přiděleny prostřednictvím KÚ Jihomoravského kraje
ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání žáků – tzn. na mzdy, odvody, učební
pomůcky a další materiál v přímé návaznosti na vzdělání,
- finančními prostředky, které jsou jí přiděleny zřizovatelem, tedy Obcí Prusy – Boškůvky,
a to na provozní náklady školy, tzn. energie, materiál, opravy…
- finančními prostředky, které jsou jí přiděleny jako účelové ze státního rozpočtu – tzn. dotace
- finančními prostředky získanými hospodářskou činností.

