
Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace

     
     Č.j.: 605/17 - ZŠ

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2016/2017

Část I.

Základní charakteristika školy

Název školy Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace 

Adresa školy Komenského 1097, 666 02 Předklášteří
Adresa odloučeného pracoviště Na Stráňově 1127, 666 02 Předklášteří
Jméno a příjmení ředitele Mgr. Ilona Krausová
Telefon 549 413 360, 605 533 266
Právní forma příspěvková organizace
IČO 70996512
Druh a typ školy ZŠ – l. stupeň, MŠ, ŠD, ŠJ, ŠJ - výdejna
e-mail reditelka@zspredklasteri.cz
www. sránky www.zspredklasteri.cz
Fotoalba školy www.zspredklasteri.rajce.idnes.cz, 

Informace o škole

Školní rok 2016/2017 Počet tříd Počet žáků Průměr na 
třídu

Počet zaměstnanců
Fyzický přepočtený

ZŠ s plně organizovaným 1. stupněm 5 104 20,8 11

Součásti školy

Součást Počet jednotek
v roce 2016/2017

Počet žáků v roce
2016/2017

Počet zaměstnanců
v roce 2016/2017

Fyzický Přepočtený

Mateřská škola 2 56 7
Školní družina 3 70 3 2,1
Školní jídelna 1 52 3 2,1
Školní jídelna – výdejna 1 91 2 0,6

Rada školy

S účinností k 1. 1. 2015 byla zvolena nová školská rada ve složení: 
Z řad rodičů byli ve volbách dne 20. 11. 2014 zvoleni:
Martin Jůza – zvolen předsedou ŠR
Martina Bojanovská
Eva Rémanová
Pedagogickou radou dne 20. 11. 2014 byly do ŠR zvoleny:
Mgr. Vladimíra Dvořáková (po dobu MD nahradila Mgr. Hana Müllerová)
Mgr. Jaroslava Pohanková 
Naděžda Valachová
Za zřizovatele Obec Předklášteří byli do ŠR zvoleni:
Jindřich Bauer
Ing. Lenka Lorenzová
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Miloslava Kokojanová
V tomto školním roce pracuje Rada školy v nezměněném složení.

Dojíždějící žáci

Celkový počet
Základní škola 29
Mateřská škola 4

 Část II.

Změny v síti škol – zařazení, vyřazení

V tomto školním roce byla realizována přístavba mateřské školy a její rozšíření o 1 třídu. Díky tomu byla 
provedena změna zařazení v síti škol. Mateřské škole byla navýšena kapacita na 73 dětí a školní jídelně na 
200 stravovaných.

Část III.

Vzdělávací a výchovné programy, výsledky výchovy a vzdělávání

 Zvolený vzdělávací program na ZŠ

Název vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku
„Škola pro život“ – ŠVP  podle RVP vydán dne 1. 9. 2013 483/13-ZŠ 1. – 5.
ŠVP byl k 1. 9. 2013 přepracován a vydán v upravené verzi. Školskou radou byl schválen 26. 8. 2013.

1. Celkové hodnocení a klasifikace

Stupeň Počet žáků Prospělo
s vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Opakují

1. stupeň 104 79 23 1 1
Celkem 104 79 23 1 1

1 žák, který se vzdělává v naší škole podle § 38 školského zákona, nebyl za školní rok 2016/2017 hodnocen.

2. Snížený stupeň chování

Stupeň chování Počet V %
2 0 0
3 0 0

       3.  Neomluvené hodiny

Celkový počet neomluvených hodin Průměr na jednoho žáka
0 0

      4. Údaje o přijímacím řízení na školu

Školní rok 2016/2017 Gymnázium SOŠ,
   konzervatoře

Matematická třída na
ZŠ 28. října

Jazyková třída na ZŠ
Smíšková 

fyzický  % fyzický  % fyzický % fyzický  %
Počet přihlášených 3 16,7* 0 0 9 50,0* 1 5,6 *
Počet přijatých 1 33,3** 0 0 6 66,7** 1 100**
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Nastoupilo na školu 0 0 0 0 6 66,7** 1 100**
* % z celkového počtu žáků třídy
** % z celkového počtu přihlášených žáků

Část IV.

Údaje o pracovnících školy

A. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy

Fyzický Přepočtený
Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 12 11,393
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých v ZŠ * 12 11,393
*v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

B. Věkové složení pedagogických pracovníků

Do 35 let 35-50 let Nad 50 let Důchodci Celkem
Počet 1 7 3 1 12

C. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků včetně ředitelky školy

Typ kurzu Počet zúčastněných
pracovníků

Asistent pedagoga ve školní praxi 1
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině 1
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 1
Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) – 1. a 2. část 1
Rozšířené základy práce s fotografií 1
Agrese a agresivita u dětí a mládeže 1
Základní kurz fotografování 1
Forum bohemicum 2
Vývojová dysfázie 1
Výchovný poradce – legislativa, povinná dokumentace 1
Netradiční zážitkové hry v TV 1
Plán pedagogické podpory ve školní praxi 1
Práce s diferencovanou třídou v Anglickém jazyce 1
Škola s pravidly, limity a rituály 1
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce 1
Rozvoj osobních kvalit, komunikativní a kooperativní dovednosti, profesionální 
sebereflexe pedagogů

1

Vnitřní kontrolní systém školy 1
Školský zákon – změny a úpravy 1
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Část V.

Výkon státní správy

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele školy podle zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 
ve školství, ve znění pozdějších novel a vyhlášky č. 291/1991 Sb., o základní škole a vyhlášky č.35/1992 Sb., 
o mateřské škole.

A. Základní škola

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání
O odkladu povinné školní docházky 4 0
O přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ 25 0
O nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 0
O uvolnění z plaveckého výcviku 6 0
O uvolnění z tělesné výchovy 1 0
O užití širšího slovního hodnocení 4 0
O povolení vzdělávání podle IVP integrovaného žáka 10 0
O prominutí úplaty za vzdělávání ve ŠD 0 0
O přestupu žáka 1 0

B. Mateřská škola

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání
O přijetí do MŠ 34 0
O nepřijetí do MŠ 0 0
O přerušení docházky do MŠ 0 0
O ukončení docházky do MŠ 3 0
O prominutí úplaty za vzdělávání v MŠ 0 0
O povolení vzdělávání podle IVP integrovaného žáka 2 0
O zastavení správního řízení 0 0
O přerušení docházky dítěte do MŠ 0 0

Část VI.

Údaje o výsledcích ČŠI ve školním roce 2016/2017

V tomto školním roce v naší škole kontrola ČŠI neproběhla.

Část VII.

Další údaje o škole

Zapojení do projektů

Na konci roku 2015/2016 jsme se zapojili do projektu „Skutečně zdravá škola“. Jedná se o projekt, který 
zavádí do stravování zdravější potraviny, více ovoce a zeleniny v různých formách a zdravější postupy při 
výrobě jídel. V roce 2016/2017 v  tomto projektu pokračujeme.
Spolupráce s MAP rozvoje vzdělávání Tišnovska, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000369.
Mezinárodní výtvarný projekt “Záložka do knihy spojuje školy”. Jde o název mezinárodního projektu, 
jehož cílem je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora 
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih.
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Školní družina

Ve školním roce 2016/2017  se k pravidelné docházce přihlásilo 70 dětí, tedy byla naplněna celá kapacita 
školní družiny. Do ŠD byly přijaty děti z 1. – 3. ročníku, ze 4. a 5. ročníku pouze děti dojíždějící.  ŠD 
poskytuje dětem naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
Při školní družině pracuje výtvarný kroužek, který letos navštěvovalo 11 dětí. Akce, které družina mimo jiné 
pro děti připravila, byly:
září – „Soutěživé sportování“- soutěže v běhu družstev
říjen – výzdoba dětského oddělení v knihovně na OÚ pracemi dětí, slavíme Halloween a společně dlabeme 
dýně a vyrábíme z nich strašidla 
listopad - soutěž v parku ve sbírání a navlékání listů na drát a výroba housenky
prosinec – zdobení stromečku na OÚ a ve ŠD, vánoční besídka ve školní družině s nadílkou nových hraček a 
stavebnic, společné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, návštěva výstavy Betlémů na OÚ, spoluúčast na 
školním výletu do vánoční Olomouce   
leden – odstrojení vánočního stromečku na OÚ a úklid betlémů, soutěž ve stavění sněhuláků a zvířátek ze 
sněhu, účastníme se soutěže ve stavění „Sněhuláků pro Afriku“
únor – závody družstev z jednotlivých tříd v 5 disciplínách
březen – výzdoba dětského oddělení v knihovně na OÚ, návštěva výstavy obrazů na OÚ, „Plackohraní“- 
výroba placek, magnetek, klíčenek a zrcátek
duben – malujeme křídami na asfaltu na téma „Čarodějnice a čarodějové“, „ LETY NA KOŠTĚTI“ závod v 
létání na koštěti jako čarodějnice a čarodějové na školním hřišti 
květen – závody v běhu na čas na 40m, soutěž ve skoku do dálky, výlet k MDD
červen – „ŠVIHADLOVÝ PRINC - PRINCEZNA“ - 8.ročník soutěže ve skákání přes švihadlo

Nepovinné a zájmové předměty organizované školou:

Náboženství ŘK – 9 žáků, 3 skupiny
Výtvarný kroužek – 25 žáků, 2 skupiny
Hra na zobcovou flétnu – 21 žáků, 3 skupiny
Jazyková přípravka 1. a 2. tříd – 16 žáků, 2 skupiny
Reedukace v ZŠ – 5 žáků
Speciálně pedagogická péče v ZŠ – 1 žák
Studijní kroužek – 8 žáků
                                               
Matematické soutěže:

Klokan 2017 – kategorie Cvrček – žáci 2. a 3. ročníku
kategorie Klokánek – žáci 4. a 5. ročníku

Výtvarné soutěže:

 „Jízdenky, prosím“, 50 let elektrických vlaků v Tišnově.

Plavání:

Plavecká škola RYBKA, Brno – Řečkovice – II. pololetí školního roku.
Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 98 žáků 1 – 5. třídy. *

Tělovýchovné soutěže a aktivity:

Lokomoce – I. zimní olympijské hry Tišnov – 1. třída

Vybíjená – okrskové kolo – smíšené družstvo – 5. místo

Mc Donald´s Cup – kopaná – okrskové kolo – hoši – 1. místo
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            okresní kolo – hoši – 5. místo
McDonald´s Cup okresní kolo 

Po výhře v okrskovém kole v Tišnově postoupili žáci naší školy do okresního finále, které se konalo 
v Modřicích. Do turnaje postoupilo 6 družstev. V první části turnaje se naši hráči opravdu snažili a týmům ze 
Zastávky, Ivančic - Němčic i Újezdu byli vyrovnanými soupeři. Ve druhé části turnaje se přidala únava a 
vytrácela se schopnost na hřišti kombinovat a spolupracovat. Družstvo našich fotbalistů nakonec skončilo na 
pátém místě. Za sportovní reprezentaci školy patří všem žákům poděkování. Naše poděkování patří také        
p. Fuchsovi, tatínkovi jednoho z hráčů, který žáky na obou turnajích doprovázel, dával jim cenné rady a 
předával své zkušenosti.

Atletický trojboj – běh na 50 m, hod míčkem, skok daleký – 2 družstva – 16 žáků – tentokrát bez umístění

I v roce 2016/2017  se naše škola zapojila znovu do sportovního projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ 
VÍCEBOJ. 
Žáci v průběhu roku plnili 8 disciplín, které garant školy zapisuje do administračního systému. Po splnění 
disciplín získali žáci analýzu fyzických předpokladů ve formě Sportovního vysvědčení, která jim na základě 
jejich pohybového typu doporučuje sporty, jež by jim mohly nejvíce jít a bavit je. 
Školy obdržely samolepku a certifikát za procentuální zapojení žáků. Naše škola získala letos dokonce 
„Zlatou medaili“ za zapojení 95% a více žáků. 

Dopravní výchova: 

Letos se dopravní výchova pro žáky IV. tříd neuskutečnila z důvodu zrušení SBJ Brno. Budeme hledat nové 
možnosti pro tuto oblast vzdělávání.

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik jsme zorganizovali pro zájemce z řad žáků v termínu5. – 10. 3. 2017 objektu Hotel Na 
Mlýně, Herbortice 1, Cotkytle. Zúčastnilo se ho 30 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci.
Lyžovat jsme dojížděli do Ski areálu Buková Hora, Červená – Čenkovice, kde zajišťovala instruktory tamní 
lyžařská škola. Děti byly rozděleny do 4 družstev podle výkonnosti a lyžovaly 2 hodiny denně – dopoledne. 
Na ukončení výcviku dostali všichni diplomy a drobné dárky.
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Kromě toho jsme v průběhu pobytu dvakrát navštívili Aqua centrum v České Třebové a jedno odpoledne jsme
si udělali výšlap do Cotkytle a jejího okolí. Také jsme navštívili město Lanškroun. Zde jsme si prohlédli 
expozice místního muzea. Žáci byli nadšeni z výstavy historických tradic. Ochotně se zapojili do výtvarných 
dílniček typu výroba nitěných knoflíků, tkaní na stavu, šití jehelníčků, ale nejvíce je nadchly masopustní 
kostýmy. Vyzkoušeli si je téměř všichni a nikomu se z výstavy nechtělo. Paní průvodkyně byla zájmem a 
nadšením dětí přímo ohromena. Chválila také chování žáků. Pobyt se všem moc líbil. 

Škola v     přírodě  

Ve škole byly práce na přestavbě staré tělocvičny v plném proudu a tak jsme v době od 19. do 23. 6 2017 
vyrazili na školu v přírodě. Tentokrát jsme zvolili spolupráci s firmou Kulička, z. s. Akce se konala v RS 
Kletečná u Humpolce. Agentura zajišťovala i animátory pro programové vedení v rozsahu 6 hodin denně, 
zbytek zajišťovali učitelé a další pedagogický dozor. Vzhledem k velkému vedru, které celý týden panovalo, 
byl program trochu náročný. Ale i tak se nám v Kletečné líbilo. Děti hrály celopobytovou hru – Olympiáda 
kontinentů, uspořádali jsme vycházku k Sedlické přehradě. Na celodenní výlet jsme jeli do Pelhřimova. zde 
jsme navštívili muzeum kuriozit a rekordů a prohlédli si krásné historické náměstí. V rámci pobytu ve škole 
v přírodě jsme uspořádali se žáky naší školy T - MOBILE Olympijský běh, do kterého se 
v celorepublikovém závodu zapojilo 324 škol a celkem 76 385 účastníků.

Další školní a mimoškolní aktivity:

- Sběr víček od PET lahví (ekologická výchova) – celoročně – sbíráme pro nemocné a postižené děti
- Sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky, baterie v rámci Recyklohraní (ekologická výchova) – 

celoročně
- Sběr starého papíru – nasbírali jsme celkem přibližně 8 tun 
- Beseda se spisovatelem Janem Opatřilem – autorské čtení Kapřík Metlík
- Beseda a praktické cvičení poskytování PP – společně se ZŠ Čebín – školitelé ČČK Blansko – 5. třída
- Větrníkový den – akce na podporu dětí nemocných cystickou fibrózou v ZŠ i MŠ – celorepubliková 

akce, připojujeme se k Evropskému dni pro cystickou fibrózu
- Adventní jarmark
- Zpívání u vánočního stromu
- Zdravá pětka – zdravá výživa 
- Mikulášská nadílka ve škole
- Společné vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2016 – celostátní akce – pokus o překonání 

rekordu (rekord nepadl) 
- Tříkrálová sbírka
- Sněhuláci pro Afriku – soutěž ve stavění sněhuláků – „Kola pro Gambii“
- Život a příroda Austrálie – beseda Mgr. Kocůrka – 3. – 5. třída
- Naše příroda - beseda Mgr. Kocůrka – 1. a 2. třída
- Tvoření z LEGA – Brick by brick – polytechnická výchova
- Vývoj a vznik komiksu – beseda se spisovatelem Jiřím W. Procházkou – 3. – 5. třída
- Hrátky s čerticí Dorkou – beseda se spisovatelkou – 1. třída
- Veselé zoubky – preventivní program – 1. třída Přednáška o včelách
- EKO DEN S KOMETOU (ekologická výchova) – lesy v okolí obce Deblín – letos jsme skončili 

na 2. místě 
- Slavnostní zakončení školního roku v sále OÚ Předklášteří

Výlety:

- Výlet do Olomouce – ZOO, adventní trhy
- Výlet k MDD – Lednicko – valtický areál
- Výlet do VIDA centra v Brně

Divadla, filmová představení, koncerty:

- Výchovný koncert v tělocvičně školy – Kytara, flétna

- 7 -



- Podhorácké muzeum – Lucemburkové, výtvarná dílnička
- O chytré kmotře lišce – divadlo v kině Svratka, Tišnov – 1. a 2. třída
- Sněhurka a sedm trpaslíků - Divadlo Radost – 1. a 2. třída
- Výchovný koncert -  manželé Kocůrkovi
- Anděl páně 2 – filmové představení v kině Svratka v Tišnově
- Bylo nás pět - Divadlo Radost, 3. – 5. třída
- Festival „Jeden svět“ – kino Svratka Tišnov – filmy o lidských právech
- Broučci – Divadlo Radost – 1. a 2. třída

Výukové programy -  Inspiro Tišnov, planetárium Brno

- Adventní čas – 1. a 2. třída
- Finanční gramotnost – 4. a 5. třída (2. části)
- Jak krtek ke kalhotkám přišel – výukový program
- Co ukrývá Květnice - terénní vycházka – 4. a 5. třída
- Návštěva planetária – program Se zvířátky o vesmíru 2. a 3. třída
- Návštěva planetária – program Astronaut – 4. a 5. třída
- Návštěva kostela a kláštera Porta coeli – 5. třída
- Ovocentrum – výukový program s maskotem Máme rádi ovoce a zeleninu – význam ovoce a zeleniny

v jídelníčku 

Návštěvy v knihovnách

- Naučná literatura, on – line katalog – V. třída
- Pověsti – 3. třída – dětské oddělení knihovny Tišnov
- Z pohádky do pohádky – 1. třída – dětské oddělení knihovny Tišnov
- Čtení v knihovně - dětské oddělení knihovny Tišnov
- Dobrý čtenář knihovny
- Václav Čtvrtek, Helena Zmatlíková – beseda
- Slavnostní vítání prvňáčků

Účast žáků a pracovníků školy na životě v     obci:  

Komise při OÚ Předklášteří – 2 ped. zam.
Úprava zeleně v obci – okolí školy
Pomoc při organizaci a účast na akcích obce Předklášteří
Veřejná prezentace v obci
Pravidelné články v obecním časopise
Pravidelné návštěvy akcí pořádaných jinými složkami v obci
Výzdoba dětského oddělení místní knihovny (zabezpečuje ŠD)
Vánoční stromeček a betlém na OÚ (ŠD)
Tříkrálová sbírka
Kulturní pásma na vítání nových občánků v obci, na setkání seniorů, apod.
TJ Sokol – cvičení předškolních a mladších školních dětí – 2 pedagogické pracovnice

XI.     školní ples     

Předtančení tentokrát se žáky školy nacvičily paní učitelky Lenka Novotná a Hana Müllerová na melodie ze 
známých pohádek. Taneční vstupy zajistili tanečníci z taneční školy Star Dance Brno.
K tanci a poslechu hrála již tradičně kapela „Jam Miros“ p. Krátkého a hosté měli zase možnost vyhrát 
v tombole spoustu krásných cen díky štědrým sponzorům a rodičům našich dětí. O kuchyni se postaral opět 
pan Jan Gross. Ke zdárnému průběhu plesu přispěli všichni naši zaměstnanci. 
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Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2016/2017

K letošnímu zápisu, který se konal poprvé až v jarních měsících, u nás konkrétně 7. 4. 2017, se dostavilo 28 
dětí – 19 z Předklášteří a 9 ze Štěpánovic. Po správním řízení (odkladech povinné školní docházky) do 1. třídy
nastoupí celkem 24 žáků. 

Spolupráce s     ostatními subjekty:  

ZŠ nám. 28. října a ZŠ Smíškova Tišnov
Gymnázium Tišnov
MŠ a ZŠ Mikroregionu Porta
Jazyková přípravka Brno
Obec Předklášteří – kulturní komise, sociální komise, komise pro děti a mládež
TJ Sokol Předklášteří
Podhorácké muzeum Předklášteří
Městská knihovna Tišnov – dětské oddělení
Obecní knihovna v Předklášteří
Policie Tišnov
PPP Brno – venkov
SPC při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Kociánka 6, Brno
SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16
SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská 234, Brno
Plavecká škola RYBKA Brno - Řečkovice
MěÚ Tišnov – odbor soc. zabezpečení, odd. soc. právní ochrany dětí
Dětští lékaři v Tišnově, zubní lékařka pro školní prevenci
SSŠ Brno
NIDV Brno
MAS Brána Brněnska
MAP Tišnov

Nadace, fondy a občanská sdružení 

FOND SIDUS – lékařské vybavení a přístroje 
CPK CHRPA – hyporehabilitace 
ŽIVOT DĚTEM – pomoc dětským oddělením nemocnic a dětským zařízením, která se starají o nemocné děti
PESOS – občanské sdružení pro opuštěná a handicapovaná zvířata a na výcvik asistenčních a vodících psů
SBÍRKA PRO ZVÍŘECÍ ÚTULKY organizovaná ve spolupráci se ZŠ Tišnov, nám. 28. října
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Testování ve škole

Srovnávací testy KALIBRO pro 3. ročník 

Testové úlohy v tomto projektu mají pro I. stupeň 2 podoby:
otevřené úlohy – neposkytují žádné vodítko nebo nápovědu a žáci tvoří odpovědi sami
výběrové úlohy – vybírají odpovědi z několika nabídek
Testy z českého jazyka jsou věnovány čtenářským dovednostem žáků a jejich schopnosti vyjádřit své 
myšlenky, porozumět myšlenkám jiných a po celou dobu testu pracují s krátkými ukázkami z knihy. Testy 
byly v letošním roce připraveny podle knihy Tove Janssonové – „Neviditelné dítě a jiné příběhy.“ Matematika
vychází z reálných situací a žáci plní matematické dovednosti ze všech oblastí (odhad, sčítání a odčítání, 
zakreslování do čtvercové sítě, osová souměrnost, vyhledávání pravdivých vět z obrázků). V prvouce děti 
odpovídaly na otázky např. Proč má smysl vyučovat na školách tělocvik, odhady týkající se knihoven, 
digitální fotografie. Dále měly odpovědět jaký je rozdíl mezi současným Českem a Českem před 30 lety a 
zamyslet se, co se může stát se zemí, které hrozí teroristický útok.  V přírodovědném základu se měli žáci 
zamyslet nad otázkami ze zvířecí oblasti - co může ohrozit jejich zdraví, proč umírají ve volné přírodě. 
Spousta úkolů byla zaměřena i na žákův správný odhad.                                                                                       
Výsledný výkon jsem srovnávala se žáky škol České republiky a s vesnickými školami. V českém jazyce bylo
testováno celkem 2387 dětí, v matematice 2317, v prvouce to bylo 1861 žáků a z přírodovědného základu 
celkem 1289 žáků 3. ročníku z celé ČR. 
Denně žáci vypracovávali jeden test, na který mají časový limit 40-60 min. Ve srovnání s ostatními školami 
dosáhli loňští třeťáci výborných výsledků. Gratuluji!!

Tabulka úspěšnosti v %
Žáci ZŠ Předklášteří Průměr v ČR Vesnické školy

Český jazyk 67,6 55,2 54
Matematika 52,4 41 38,5
Prvouka 61,2 45,3 43,1
Přírodovědný základ 71,7 55,5 54,1

Úspěšnost v českém jazyce
Nejúspěšnějšími řešiteli se stali Stružka Jan – 87,1%, Dvořáková Dorota – 84,1% a Blaho Matěj – 80%
Úspěšnost v matematice
Nejúspěšnějšími byli žáci Král´ David – 76,5%, Blaho Matěj – 75,3% a Chlubný Tomáš – 72,8%
Úspěšnost v prvouce
Nejúspěšnější řešitelé byli Svobodová Aneta – 80,5%, Pokorný Tomáš – 78,8,%  a Tulis Antonín – 
72,1%.
Úspěšnost v přírodovědném základu
Nejúspěšnějšími žáky se stali Nahodil Alex – 92%, Havelek Jan – 90% a Fuchsová Timea – 84,1%.
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Srovnávací testy KALIBRO pro 5. ročník

Žáci naší školy byli vybráni k výběrovému testování žáků 5. a 9. ročníků. Testování proběhlo od 9. 5. do 26. 
5. a všech naši 18 žáků bylo testováno v předmětech Anglický jazyk, Matematika a Člověk a jeho svět 
(Přírodověda a Vlastivěda). Testy žáci vyplňovali na počítačích a byly časově omezené. Žáci, kteří mají 
speciální vzdělávací potřeby, psali zkrácené verze testů a jejich výsledky se nezapočítávaly do celkového 
průměru školy, proto je celkově vyhodnoceno pouze 12 testů. Kompletní výsledky testování jsou k dispozici 
od 5. 6. Rodiče všech testovaných žáků se na oznámených stránkách pod kódem svého dítěte mohou seznámit
s výsledky svého potomka a porovnat je s ostatními testovanými žáky. Předmětové grafy a tabulky uvádějí 
úspěšnost jednotlivých žáků a obtížnost jednotlivých úkolů. Výsledky mají pro školu signální funkci, 
odchylky od průměru by měly být podnětem pro hledání příčin.

Zdroj: Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ, ČSI, 2017

Test z Anglického jazyka obsahoval čtyři části – poslech s porozuměním, čtení textu s porozuměním, slovní 
zásoba a gramatika. Procenta úspěšnosti ve třídě se pohybovala v rozmezí 54 – 93% Nejlepších výsledků 
v testování dosáhli:  Adéla Nahodilová 93% úspěšnost, Anna Ježová a Jiří Krbálek  89% úspěšnost a Alexandr
Boček 87 % úspěšnost.
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                                   Zdroj: Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ, ČSI, 2017

V oblasti Člověk a jeho svět žáci museli uplatnit své znalosti z předmětu Vlastivěda a Přírodověda, ale bylo 
třeba použít i vlastní logické myšlení a mít všeobecný přehled. Procenta úspěšnosti se ve třídě pohybovala 
v rozmezí 33 – 81%. Své schopnosti nejlépe prosadili žáci Jan Křupala 81% úspěšností, Tobiáš Fuchs 79 % 
úspěšnosti a Alexandr Boček 78% úspěšnosti.
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                                    Zdroj: Výběrové zjišťování výsledků žáků 2016/2017 – 5. a 9. ročník ZŠ, ČSI, 2017

Test z Matematiky se skládal ze tří částí – geometrie, počítání s čísly a slovní úlohy. Tradičně nejúspěšnější 
byli naši řešitelé v části počítání s čísly, pak následovala geometrie a na konci skončily mezi žáky nepopulární
slovní úlohy. Je to problém, který nás trápí delší dobu a souvisí s čtenářskou gramotností. Tady se procenta 
úspěšnosti ve třídě pohybovala od 44 do 96 %. Nejúspěšnější řešitelé byli Alexandr Boček 96%, Jan Křupala 
a Marek Polák 90% a Jan Běluša 89%.
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Část VIII.

Péče o talentované a zaostávající žáky

- pro talentované žáky zajišťujeme dostatek zajímavých učebnic a textů pro rozšíření vědomostí a 
dovedností, věnujeme jim individuální péči, zadáváme jim náročnější úkoly k řešení, připravujeme je 
na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium či do matematické třídy na ZŠ nám. 28. října v Tišnově a
do třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků na ZŠ Tišnov, Smíškova, účastníme se s nimi různých 
olympiád a soutěží

- žáky se vzdělávacími či výchovnými problémy odesíláme včas k posouzení do PPP, většinou do PPP 
Brno, Hybešova, vypracováváme pro ně na základě doporučení individuální vzdělávací plány, 
doporučujeme tyto žáky k integraci, zajišťujeme pro ně doplňující učební materiály i pomůcky, 
věnujme jim individuální péči, v mnoha případech po vyučování, pokud mají zájem, snažíme se co 
nejvíc spolupracovat s rodiči těchto žáků, umožňujeme jim slovní hodnocení, na doporučení SPC 
zajišťujeme asistenty pedagoga. U problémových žáků a rodin spolupracujeme s odborem sociálního 
zabezpečení – oddělením sociálně právní ochrany dětí při MěÚ Tišnov. Další spolupráce se rozvinula 
při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami. Spolupracujme s SPC při MŠ a ZŠ pro 
tělesně postižené, Brno, Kociánka, s SPC při ZŠ Brno, Štolcova a s SPC při ZŠ a MŠ logopedické, 
Brno, Veslařská.

- praktikujeme sebehodnocení žáků, především 5. ročníku, žáci se musí učit odhadovat své schopnosti 
a vědomosti, někteří žáci mají stále tendence se spíše podhodnocovat, někteří jedinci se naopak 
nadhodnocují, v průběhu školního roku se většina naučila svou práci zhodnotit opravdu reálně

Péče o integrované žáky

Druh postižení Počet tříd Počet žáků Z toho
ZŠ MŠ

Individuální integrace, 
IVP - celkem

0 12 10 2

Autismus 0 4 4 0
Těžké tělesné postižení 0 1 1 0
Poruchy chování 0 4 3 1

Kromě žáků individuálně integrovaných s povinností vypracování IVP vzděláváme ve škole dalších 20 žáků, 
kteří byli vyšetřeni v PPP pro poruchy učení, ale nebyla jim doporučena integrace a povinnost vypracování 
IVP. U těchto žáků uplatňují učitelé individuální přístup dle jejich potřeb.
Se zavedením inkluze do škol se nám v podstatě nic nezměnilo, jen přibylo administrativy a tabulek, které se 
posílají na všechny možné instituce.

Speciálně pedagogická péče -  1 žák III. třídy (1 hodina týdně)

Pedagogická intervence – reedukace – 1 žák II. třídy, 2 žáci IV. třídy2 žáci V. třídy (5 hodin týdně)

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Předklášteří za školní rok 2016/2017

Je přílohou této výroční zprávy

Pro žáky 5. třídy byl v průběhu roku zrealizován intervenční program v rámci indikované primární prevence 
kvůli konfliktům v třídním kolektivu a zjištěné šikaně ve spolupráci s SPC, Sládkova, Brno.
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Část IX.

Závěr

V letošním školním roce se podařilo zrealizovat přístavbu mateřské školy a výstavbu víceúčelové sportovní 
haly. Díky tomu získala naše škola z prostor bývalé tělocvičny nádherné skladové prostory v suterénu budovy 
a novou školní jídelnu – výdejnu a učebnu ve zbudovaném patře staré tělocvičny. Školní jídelna – výdejna 
bude uvedena do provozu a užívána hned v následujícím školním roce, novou učebnu jako odbornou pro 
výuku ICT a jazyků chceme dobudovat v následujícím školním roce a dát do provozu od 1. 9. 2018. Snad se 
nám to také podaří.

Profesní růst zaměstnanců

Mgr. Hana Kolaříková pokračovala úspěšně ve školním roce 2016/2017 kombinovanou formu studia 
studijního programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na Masarykově univerzitě v Brně a studium 
úspěšně ukončila jako bakalář ve studijním oboru Učitelství mateřské školy státní závěrečnou zkouškou 

Asistentka pedagoga Hana Blahová studuje 1. ročník UP v Olomouci na Pedagogické fakultě obor 
Vychovatelství ve studijním programu bakalář – forma studia – kombinovaná.

Všichni pedagogičtí pracovníci se pravidelně vzdělávají dle nabídek DVVP v různých institucích.

 
V Předklášteří, dne 30. 9. 2017        Mgr. Ilona Krausová

     ředitelka školy

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 2. 10. 2017.

Projednáno a schváleno školskou radou dne:                MVDr. Martin Jůza
       předseda školské rady

Přílohy: 3

1. Hodnocení PP ZŠ a MŠ Předklášteří za školní rok 2016/2017
2. Zpráva mateřské školy za školní rok 2016/2017
3. Čestné uznání
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Hodnocení PP ZŠ a MŠ Předklášteří za školní rok 2016/2017

Za uplynulý rok jsme splnili téměř všechny vytýčené krátkodobé cíle.
1) Vytypovaná krizová místa stále monitorujeme a při dozorech se na ně zaměřujeme.

2) Schránka důvěry v uplynulém roce nebyla využívána. Je třeba, aby pedagogové žákům opakovaně
vysvětlili její funkci.

3) V uplynulém školním roce jsme byli na škole v přírodě na Vysočině v Kletečné, uskutečnil se 
druhý lyžařský kurz v Orlických horách.  Ke Dni dětí jsme uspořádali celoškolní výlet na zámek do 
Lednice. Během roku jsme se zúčastnili několika výstav a sportovních soutěží na místní i okrskové 
úrovni. Velký ohlas i mezi rodiči měla druhá celoroční účast našich žáků v Sazka - olympijském 
víceboji.

4) Nabídli jsme žákům všech tříd širokou nabídku mimoškolních, volnočasových aktivit, při kterých 
jsme spolupracovali s místní TJ Sokol.

5) Mezi žáky je stále oblíbenější část pracovních činností – základy vaření, kde se všichni žáci naší 
školy mohou teoreticky i prakticky zapojit do přípravy zdravých jednoduchých pokrmů, vysvětlit si 
základní stavbu potravní pyramidy a skladbu zdravého jídelníčku. Naše škola se přihlásila do 
projektu „Skutečně zdravá škola“. Realizujeme každoročně projekt ZDRAVÉ ZUBY a v 1. třídě i 
VESELÉ ZOUBKY. Ve druhém pololetí jsme využili nabídky dodavatele ovoce a zeleniny do naší 
školy OVOCENTRUM, který pro děti uspořádal zábavně- naučný program o zdravých svačinkách.

6) Žáci 4. ročníku tentokrát neabsolvovali dvouetapový program SBJ Brno týkající se dopravní 
výchovy. Výuka bude nahrazena v letošním školním roce.

7) Podařilo se nám zapojit některé rodiče ke spolupráci se školou při organizování školního plesu, 
sportovních a dalších podobných akcí.

8) Podařilo se realizovat pro žáky 5. třídy v Mě-knihovně v Tišnově velmi zajímavý výukový 
program věnovaný nejenom kyberšikaně, ale i kybergroomingu, pirátství apod.

9) Pro žáky 5. ročníku ve spolupráci se ZŠ v Čebíně byl ČČK v Blansku zorganizován celodenní 
projekt Základy poskytování první pomoci. Projekt měl část teoretickou i praktickou.

10) V rámci výchovných koncertů a při návštěvách divadelních představení, literárních besed i besed
se spisovateli a cestovateli se žáci učili vhodnému společenskému chování a oblékání při návštěvě 
divadel, koncertů a dalších společenských akcí.

11) Neuskutečnila se beseda s kronikářkou obce. Plánovaná návštěva Podhoráckého muzea byla 
posunuta na podzimní měsíce.

12) Z důvodu stavebních prací ve škole se sběr starého papíru a elektroodpadu uskutečnil pouze 
v prvním podzimním termínu, celoročně sbíráme plastová víčka, baterie, tonery. Celá škola se 
zúčastnila celodenní akce 4. ročníku EKO DEN s KOMETOU, tentokrát ve spolupráci s Lesy města 
Brna v Deblíně, kde naši žáci obsadili druhé místo.

13) Žáci 3. – 5. třídy se už podruhé přihlásili na celorepublikový festival JEDEN SVĚT pro školy, 
sekci Jeden svět dětem. Akce měla mezi dětmi i rodiči velký ohlas, proto se přihlásíme i do dalšího 
ročníku.
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14) Organizovali jsme v průběhu školního roku sběrové akce a humanitární sbírky – občanské 
sdružení Život dětem, CPK CHRPA, fond SIDUS, PESOS a další.

15) Všechny děti naší MŠ se zúčastnily Miniolympiády Mikroregionu Porta v Dolních Loučkách a 
vybraná skupina dětí vystoupila na Pohádkovém setkání v Senticích s pohybovým cvičením 
„Cvičení s Fíhou“.

16) V MŠ se uskutečnilo i setkání dětí s příslušníky Policie ČR, v rámci kterého si děti vyzkoušely i 
test zdatnosti.

17) Řešili jsme také závažný případ školní šikany v 5. třídě. Po konzultaci s OMP zde byl realizován 
intervenční program skládající se ze tří částí. Dále jsme řešili drobné krádeže ve 2. a 3. třídě.

V uplynulém školním roce jsme nerealizovali žádnou z nabízených akcí PPP Brno.

V Předklášteří 5. 9. 2017

                                                                                          Vypracovala Eva Bauerová, ŠMP

                                                                                            Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

1. Personální složení

Mgr. Hana Kolaříková – vedoucí učitelka
Ladislava Novotná  - třídní učitelka I. třídy - Myšky
Naděžda Valachová – třídní učitelka II. třídy - Medvídci
Olga Habánová – učitelka
Hana Novotná – asistent pedagoga
Markéta Jebáčková  - asistent pedagoga
Jana Topinková – vedoucí školní jídelny
Eva Kroupová – hlavní kuchařka
Marie Sojková – kuchařka
Iveta Šafářová  - školnice

2. Organizace

Provozní doba: V září 2016: 6,00 – 16,00 h, od října 2016 změna: 6,15 – 16,15 h

6,15 – 8,15 h příchod dětí do MŠ, ranní hry
8,15 – 9,45 h ranní kruh, cvičení, svačina, hry
9,45 – 11,45 h pobyt venku
11,45 – 12,30 h oběd, příprava, na odpočinek, odchod dětí domů
14,00 – 14,30 h konec odpočinku, svačina
14,30 – 16,15 h odpolední hry, odchod dětí domů

Třída Myšek - třídní učitelka: Ladislava Novotná, asistent pedagoga: Markéta Jebáčková, 28 dětí: 9 dívek, 19 
chlapců, počet integrovaných dětí: 1

Třída Medvědů - třídní učitelka: Naděžda Valachová, asistent pedagoga: Hana Novotná, 28 dětí: 14 dívek, 14 
chlapců, počet integrovaných dětí:1

3. Pedagogická činnost 

Ve školním roce 2016/17 jsme pracovali podle nového vzdělávacího programu „Krok za krokem celým 
rokem – ke zdraví“ se zaměření na tyto oblasti:

 Motivovat děti k novým výtvarným činnostem při pobytu venku – práce s přírodními materiály (hlína,
oblázky, apod.)

 Zařazovat skupinové činnosti ve třídě Medvídků -  vzájemné hospitace učitelek

 Pokračovat ve cvičení každý den, zařadit dětskou jógu obou tříd

 Dbát na vzájemnou pomoc a spolupráci dětí a na samostatné řešení problémů

 Podporovat správný řečový projev dětí

Naše mateřská škola pokračovala v projektu LOKOMOCE – každodenní cvičení v MŠ. V úterý chodily obě
třídy cvičit na tělocvičny ZŠ Předklášteří. Paní asistentka Hana Novotná vedla s oběma třídami v MŠ každý
týden dětskou jógu.
V rámci  projektu  Lokomoce  se  30.  11.  2017 naše  mateřská  škola  zúčastnila  1.  Zimní  olympiády MŠ v
Sokolovně Tišnov.
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Další programy v     MŠ:  

NÁZEV VEDOUCÍ POČET DĚTÍ
Logopedický kroužek Mgr. Lenka Novotná 11
Jazyková přípravka - angličtina Ing. et Mgr. Eva Bauerová 11
Keramika a výtvarné tvoření Ladislava Novotná, Olga Habánová 13
Edukativně stimulační skupinky Naděžda Valachová 10
Edukativně stimulační skupinky Mgr. Hana Kolaříková 9

Divadla, výlety, exkurze, akce:

- koncert v ZŠ Předklášteří – kytara a flétna
- kino Svratka Tišnov – divadlo Andromeda – „O chytré kmotře lišce“
- výukový program na školní zahradě – p. Podolský: „Sovy“
- Větrníkový den – podpora nemocných cystickou fibrózou
- návštěva Podhoráckého muzea – výstava „Není dítka bez medvídka“
- Divadlo Paravánek v MŠ – p. Rakovčíková – „Vánočníček“
- výchovný koncert v ZŠ Předklášteří
- Mikulášská nadílka v MŠ
- výlet – vánoční Brno – náměstí Svobody, Zelný trh
- vypouštění balónků s přáním Ježíškovi na náměstí 5. května
- Divadlo Radost Brno – „Kubula a Kuba Kubikula“
- návštěva výstavy betlému na OÚ Předklášteří
- Divadlo JO-JO v MŠ – „O dvanácti měsíčkách“
- vánoční nadílka v MŠ
- vánoční besídka na OÚ v Předklášteří
- p. Ševčík z divadla Radost v MŠ – „Červená Karkulka“
- výukový program - LIPKA-BRNO-SOBĚŠICE: Mravencovo desatero
- kino Svratka-Tišnov-Tajný život mazlíčků
- vystoupení p. Vojkůvka v MŠ-hudební vystoupení
- Divadlo Matýsek v MŠ-Tajemství steré skříně
- Druhé pohádkové setkání MŠ v Senticích
- Sportovní hry MŠ MIKROREGIONU PORTA 2017 v Dolních Loučkách
- divadlo Radost Brno- Broučci
- společné fotografování tříd v MŠ
- celodenní výlet k MDD- hrad Veveří Brno, jízda parníkem po přehradě
- návštěva policie ČR v MŠ
- slavnostní rozloučení s dětmi, které půjdou do 1. třídy ZŠ
- výukový program v MŠ -  p. Podolský: „Papoušci“
- výlet na Pejškov, hledání pokladu, plnění úkolů, jízda vláčkem

Vzdělávání pedagogických pracovníků:

H. Kolaříková – vzdělávací program:  „Motivace hyperaktivních a neklidných dětí“
- seminář: „Děti/ žáci se speciálními vzdělávacími potřebami“
- seminář: „Vnitřní kontrolní systém školy“
- vzdělávací program: „Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce“
- v květnu 2017 ukončeno bakalářské studium oboru „Učitelství pro mateřské školy“
N. Valachová – vzdělávací program: „Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce“
H. Novotná – vzdělávací program: „Motivace hyperaktivních a neklidných dětí“
- vzdělávací program: „Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce“
- vzdělávací program: „Studium pro asistenty pedagoga“
M. Jebáčková - vzdělávací program: „Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce“
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4. Spolupráce s     rodiči  

Rodiče byli informováni na nástěnkách v šatnách a na  www.zspredklasteri.cz, o dění pomocí fotografií na
nástěnce a adrese www.zspredklasteri.rajce.idnes.cz, 
Schůzky s rodiči: 

- 8. 9. 2016 – úvodní informace – třída Myšky
- 15. 9. 2016 – úvodní informace – třída Medvídci

Na úvodních schůzkách byla s rodiči konzultována změna provozní doby a byla dohodnuta změna na 6,15 –
16,15 h.

- 8. 11. 2016 – individuální konzultace – třída Myšky
- 30. 3. 2016 – schůzka rodičů dětí, které šly k zápisu do ZŠ
- 26. 4. 2017 – informace o akcích na konci školního roku
- 26. 6. 2017 – schůzka s rodiči nově přijatých dětí
- 31. 8. 2017 – vstupní individuální rozhovory s rodiči nově nastupujících dětí

Akce pro rodiče s     dětmi:  

o Drakiáda
o 10. adventní jarmark
o Karneval na OÚ Předklášteří
o Den otevřených dveří nové části MŠ + Zahradní slavnost k ukončení školního roku-opékání

špekáčků, skákací hrad, malování na obličej, hudba skupina PRAKL, ohňostroj

Na schůzkách s     rodiči 26. 4. 2017 byla rodičům předložena anketa:  

Počet vyplněných anketních lístků: 29

1. Jak se informujete o připravovaných akcích v MŠ?
o informace na nástěnkách - 11
o webové stránky školy – 4
14 rodičů označilo obě nabízené odpovědi.

jiné – 1: od paní asistentky nebo paní učitelky
2. Jak jste spokojeni se skladbou jídelníčku?
o spokojeni – 23
o velice spokojeni – 2
o neodpověděli -  3

Vaše náměty: méně soli, jáhly?, Jako kuchařka ve škole musím jen chválit skladbu jídelníčku, je 
výborná a podle mě není co zlepšovat.
Vaše náměty na zlepšení či obohacení programu MŠ:

o Spokojená, nic bych neměnila.
o Jsem spokojená a děkuji!
o Spokojená, nic bych neměnila.
o Jsme spokojeni.
o Nemám žádný nápad. Péče o děti a jejich zábavy je výborná. Děkuji celému personálu – 

učitelkám i kuchařkám, také školnici.
24 rodičů se k tomuto bodu nevyjádřilo.
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5. Materiální vybavení

V březnu 2017 byla ukončena stavba nové části mateřské školy, která byla zkolaudována 18. 4. 2017.  Šatna
byla vybavena skříňkami s dvířky, lehárna dřevěnými lehátky s nepromokavými matracemi a věšáky s lavicí
na převlékání dětí, do třídy byl pořízen policový systém s kontejnery, knihovna, stolek na výtvarné potřeby,
stolečky a židličky. 
Na zahradě byl postaven dřevěný domek na uskladnění hraček, které jsou využívány při venkovním pobytu.
Na  vánoční  nadílku dostaly děti  nové hračky:  loutkové divadlo,  balanční  a masážní  podložky,  spojovací
nášlapnou  dráhu,  2  traktory,  2  dětské  globusy,  stolní  fotbal,  puzzle  –  skelet,  dřevěnou  konstruktivní
stavebnici.

V Předklášteří 30. 10. 2017 Mgr. Hana Kolaříková – vedoucí učitelka MŠ

      Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy

- 21 -


	Rada školy
	Zvolený vzdělávací program na ZŠ
	Průměr na jednoho žáka
	A. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy
	B. Věkové složení pedagogických pracovníků
	Výkon státní správy

	A. Základní škola


	Rozhodnutí ředitele
	Odvolání
	B. Mateřská škola
	Další údaje o škole
	Návštěvy v knihovnách
	Testování ve škole



	Péče o integrované žáky
	Závěr


