Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
Opatovice 66
664 61 Rajhrad

Čj.: ZŠ 55/2021
Spisový znak: ŘŠ 2/4

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020 - 2021
Část I.
Základní charakteristika školy
Název školy: Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa: Opatovice 66
664 61 Rajhrad
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71 004 033
Zřizovatel: Obec Opatovice
se sídlem Opatovice 152
664 61 Rajhrad
IČ: 00 488 241
statutární zástupce: Ing. Zdeněk Keclík
Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Sklenářová
Škola sdružuje:
1. Základní škola l. stupeň /IZO: 102 179 433/
Obor vzdělání:79-01-C/01
2. Školní jídelna – výdejna /IZO: 150 075 294/
3. Školní družina /IZO: 181 019 175/
Identifikátor zařízení: 600 110 877
Tel.: 547 232 332
E-mail: zs.opatovice@seznam.cz
www.zsopatovice.eu
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Organizace školy:
Školní rok
2020/2021
Málotřídní ZŠ

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků
dle zahajovacího výkazu

3

5

62

Průměrný počet
žáků na třídu
20,7

Celkový počet žáků v l. ročníku: 14
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu /v přepočtených úvazcích/: 17,3
Rada školy /školská rada/ je zřízena dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/.
Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro
život.
Zařízení školního stravování
Typ jídelny
ŠJ – výdejna

Počet

Počet žáků

1

58

Počet pracovníků školního
stravování
1 /úvazek 0,38/

Školní zařízení pro zájmové vzdělávání
Školní družina
Školní družina

Počet
tříd
1

Počet žáků

Počet vychovatelů

23

1 /úvazek 0,63/

V letošním školním roce navštěvovalo družinu 23 žáků 1. – 3. ročníku. I činnost školní
družiny poznamenalo uzavření škol v důsledku epidemie nemoci COVID 19. Po návratu žáků do
škol využívala školní družina učebnu v přízemí školy. Děti zde mají k dispozici různé stavebnice
a stolní hry.
Vychovatelka ŠD umožňovala dětem odpočinkové, rekreační, zájmové a tvořivé činnosti, ale
také pohybovou aktivitu, především časté procházky po okolí.
Část II.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
/Odborná a pedagogická způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících/
Typ zařízení
Počet
Základní škola-učitelé
4
Školní družina-vychovatelé
1
Školní jídelna - výdejna
1
Správní úsek
1
Celkem

Přepočtené úvazky
3,59
0,63
0,38
0,81
5,41
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Odborná kvalifikace
4
1

Věkové složení učitelů:
Učitelé
Věk
Do 35 let
35 – 50 let
Nad 50 let
Celkem

Muži
0
0
0
0

Ženy
0
1
3
4

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Název programu

Pořadatel

Termín

Mimořádné situace a
bezpečnost ve školách

Odbor školství
MÚ Židlochovice

24. 05. 2021

Komunikační platforma
Google Učebna

Google Učebna

10. – 21.10.2021

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
a/ Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Prospělo

Neprospělo Opakují

s vyznamenáním

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za 1.st.

14
11
10
13
12
60

14
11
9
8
4
46

0
0
1
5
8
14

b/ Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

Procento
0
0

c/ Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0
3

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

d/ Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2020/21
Počty žáků

8 leté gymnázium

přihlášených
přijatých

2
1

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena ze strany ČŠI žádná kontrola.
Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
Počet
O přijetí k základnímu vzdělávání podle §46,§165, §183
O odkladu povinné školní docházky podle §37
O dodatečném odložení povinné školní docházky
Další dle § 165, odst. 2 a,e,h,i,l
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021:
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022:

11
3
0
0
20
16

Počet odvolání
0
0
0
0

Část VI.
Další údaje o škole a mimoškolních aktivitách
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:
Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:
Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů:
Projekty škola nepředkládala.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
Odborová organizace na škole není.
Spolupráce školy s dalšími subjekty:
Obec Opatovice – spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, má zájem na udržení školy v obci,
poskytuje dostatek prostředků na zajištění chodu školy
Mateřská škola Opatovice – spolupráce při přechodu dětí do 1. ročníku, vzájemné návštěvy dětí a
učitelů, společná účast na kulturních vystoupeních
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Základní škola Rajhrad – spolupráce při přechodu žáků na spádovou školu
Knihovna na OÚ Opatovice – návštěvy žáků
Pedagogicko-psychologická poradna Brno – telefonické konzultace
Firma Agerit – spolupráce na opravách a vybavení školy výpočetní technikou
Firma ASEKOL – školní recyklační program „Recyklohraní“
Část VII.
Hodnocení minimálního preventivního programu školy, údaje o prevenci rizikového
chování
Z důvodu dlouhodobé distanční výuky neproběhla celá řada plánovaných akcí jako návštěvy
divadel, besídky a preventivní výukové programy s neziskovými organizacemi.
Vzhledem k omezení slučování třídních kolektivů jsme zařadili některé oblasti specifické
primární prevence do výuky jednotlivých vyučovacích předmětů.
V hodinách prvouky a přírodovědy to byla prevence kouření, Veselé zoubky a celoroční projekty
podporující zdravý životní styl Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol. Do předmětu
informatika pro žáky 5. ročníku byl zařazen blok s názvem Bezpečný internet, zaměřený na
kyberšikanu a prevenci rizikového sexuálního chování. U mladších dětí jsme se zabývali prevencí
šikany a domácího násilí.
Ve druhém pololetí školního roku se všichni pedagogičtí pracovníci zapojili do šetření o stavu
školské prevence v období distanční výuky. Rodičům i dětem jsme nabídli poskytování
individuálních konzultací prostřednictvím Služby vzdálené podpory Prev-Centrum.
V závěru školního roku, po návratu k prezenční výuce, jsme zařadili už jen několik málo akcí.
Žáci 1. a 2. ročníku navštívili knihovnu, u pana starosty byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Výuku jsme oživili dětem výrobou keramiky a prací na nově zmodernizovaných interaktivních
tabulích.
V tomto školním roce nevykazujeme žádné závažné projevy rizikového chování.
Část VIII.
Zhodnocení a závěr
Uplynulý školní rok byl opět poznamenán celou řadou hygienických a organizačních opatření
z důvodu probíhající epidemie nemoci COVID – 19. Na naší škole probíhala prezenční výuka až
do poloviny října, kdy byly všechny školy uzavřeny z nařízení ministerstva zdravotnictví. Udržet
výuku až do této doby se nám podařilo zavedením nošení roušek nejen ve společných prostorách,
ale i ve třídách. Byl to vzhledem k uspořádání výuky ve škole, kde se potkávají navzájem všichni
žáci, jediný způsob, kdy v případě nákazy jednoho žáka, mohla škola zůstat otevřená. Nošení
roušek bylo nekomfortní, ale žáci i zaměstnanci si zvykli. Jen nám bylo líto reakce skupiny
rodičů, která s tímto rozhodnutím nesouhlasila a vyhrožovala právníkem a soudy.
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Po uzavření škol přešla naše škola na distanční výuku. Byla vybrána komunikační platforma
Google Učebna. Jedná se o uzavřené prostředí, kde žákovské e-maily a práce s daty jsou
v souladu s nařízením GDPR a bezpečnosti. Práci s aplikací se museli naučit učitelé, ale i rodiče.
Starší žáci se k videohovorům později přihlašovali sami. K prezenční výuce do školy se žáci
vrátili 30. listopadu 2020.
Od nového roku se epidemiologická situace v naší zemi zase zhoršila a školu mohli
navštěvovat pouze žáci 1. a 2. ročníku, a to jenom první dva měsíce. Jejich další výuka a výuka
starších žáků probíhala distančně, v prostředí Google Učebny. Tato výuka je ve všech směrech
náročná pro všechny zúčastněné. Velmi omezená je při ní sociální stránka vzdělávání a lidský
kontakt, obtížně se realizuje i výchovný aspekt.
Aby byla distanční výuka co nejefektivnější, nelze uskutečnit celý rozvrh hodin v on-line
prostředí. Naše škola zařadila do rozvrhu mladších žáků jednu a u starších dvě hodiny denně online výuky, především matematiky a jazyků, což odpovídalo metodice MŠMT.
Videokonferenční výuka je pro žáky náročná i na udržení pozornosti a soustředění. Aby výuka
touto formou splnila svůj účel, je také potřebné, aby žáci byli vybaveni kvalitní počítačovou
technikou a odpovídajícím internetovým připojením, což nebylo vždy splněno.
Videohovorů se účastnili všichni žáci, u malých dětí i rodiče.
Do aplikace žáci zasílali ke zpětné vazbě kontrolní práce, vypracované úkoly, stránky pracovních
sešitů.
K prezenční výuce do škol se žáci vrátili 12. dubna 2021 a za pomoci testování se podařilo
školní rok prezenčně dokončit pouze s jednou 14denní karanténou u 1. – 3. ročníku.
I naše škola využila pomoc MŠMT na pořízení počítačového vybavení nejen pro učitele, ale
take k zapůjčení žákům. Z těchto prostředků byly zakoupeny čtyři notebooky.
Z prostředků obce byla v tomto školním roce dokončena modernizace počítačové sítě. Byl
zakoupen nový server, licence, proveden update všech stanic na Windows 10 a zmodernizovány
interaktivní tabule.
Část IX.
Základní údaje o hospodaření školy
1. Státní rozpočet
Náklady celkem
Výnosy celkem
2. Dotace z obce
Náklady celkem
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

4 109 334,00 Kč
4 109 334,00 Kč
621 019,34 Kč
673 538,16 Kč
52 518,82 Kč

Podrobný rozbor hospodaření uveden ve Zprávě o hospodaření za rok 2020.
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Část X.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících /zaměstnancích školy/
Výchovný poradce:
1 kvalifikace: VŠ
Školní metodik prevence:
1 kvalifikace: VŠ
Školní psycholog:
0
Školní speciální pedagog:
0
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby: 0
3. Individuální integrace:
0
4. Skupinová integrace:
0

V Opatovicích 30.6.2021

Mgr. Jaroslava Sklenářová
ředitelka školy
Školská rada schválila dne 20. 9. 2021.
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