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

                
                Č.j.: 601/18 - ZŠ 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2018/2019 
 

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 

Odloučené pracoviště Mateřská škola a školní jídelna 

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 

IČ 70996512 

Druh a typ školy ZŠ – l. stupeň, MŠ, ŠD, ŠJ, ŠJ - výdejna 

e-mail reditelka@zspredklasteri.cz 

www. sránky www.zspredklasteri.cz 

 

Informace o škole 

 

Školní rok 2018/2019 

 

Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Průměr na 

třídu 

Počet zaměstnanců 

Fyzický přepočtený 

ZŠ s plně organizovaným 1. stupněm 5 100 20 14 13,71* 

*včetně nepedagogických 

 

Součásti školy 

 

Součást 

 

 

Počet jednotek 

v roce 2018/2019 

Počet žáků v roce 

2018/2019 

Počet zaměstnanců 

v roce 2018/2019 

Fyzický  Přepočtený 

Mateřská škola 3 66 9 8,14 

Školní družina 3 70 3 2,25 

Školní jídelna 1 62 4 2,8 

Školní jídelna – výdejna 1 96 2 0,6 

 

Školská rada pracuje ve složení:  

Z řad rodičů        Z řad pedagogů: 
Martin Jůza – předseda ŠR     Mgr. Vladimíra Dvořáková 

Martina Bojanovská      Veronika Kusková 

Eva Rémanová      Marcela Šebková 

Za zřizovatele Obec Předklášteří: 

Jindřich Bauer 

Ing. Lenka Lorenzová 

Miloslava Kokojanová 

Školské poradenské pracoviště pracuje ve složení: 

mailto:reditelka@zspredklasteri.cz
http://www.zspredklasteri.cz/
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Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy 

Mgr. Lenka Novotná – výchovný poradce, speciální pedagog 

Mgr., Ing. Eva Bauerová – metodik prevence, speciální pedagog 

 

Dojíždějící žáci 

 

 Celkový počet 

Základní škola 38 

Mateřská škola 19 

 

 Část II. 

 

Změny v síti škol – zařazení, vyřazení 

 

Ve školním roce 2018/2019 k žádným změnám nedošlo. 

 

Část III. 

 

Vzdělávací a výchovné programy, výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 Zvolený vzdělávací program na ZŠ 

 
Název vzdělávacího programu Číslo jednací V ročníku 

ŠVP „Škola pro život“ – verze č. 3, vydán dne 1. 9. 2017 494/17-ZŠ 1. – 5. 
ŠVP byl k 1. 9. 2017 přepracován a vydán v upravené verzi. Školskou radou byl schválen 28. 8. 2017. 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace 

 

Stupeň Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo  Neprospělo  Opakují 

1. stupeň  100 74 25 0 0 

Celkem 100 74 25 0 0 

 

2 žáci se vzdělávají v naší škole podle § 38 školského zákona 

 

2. Snížený stupeň chování 

 

Stupeň chování Počet V % 

2 1 1 

3 0 0 

 

       3.  Neomluvené hodiny 

 

Celkový počet neomluvených hodin Průměr na jednoho žáka 

0 0 
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      4. Údaje o přijímacím řízení na školu 

 

Školní rok 

2018/2019 

Gymnázium SOŠ, 

   konzervatoře 

Matematická třída 

na ZŠ 28. října 

Jazyková třída na 

ZŠ Smíšková  

fyzický  % fyzický  % fyzický % fyzický  % 

Počet přihlášených 4 17,4* 0 0 6 26* 0 0 

Počet přijatých 2 50** 0 0 6 100** 0 0 

Nastoupilo na školu  2 50** 0 0 6 100** 0 0 

*  % 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 13 12,47 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých v ZŠ * 13 12,47 

*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 9 2 1 13 

 

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

školy 

 

Typ kurzu Zúčastnění 

Změny právních předpisů od září 2019 1 Krausová 

Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích 1 Krausová 

Školní legislativa pro ředitele, učitele a vychovatele družin 1 Krausová 

Jak vést rozhovor s rodičem 1 Pohanková 

Výchova aneb kdo za to může 1 Pohanková 

Matematika nás baví 1 Novotná  

Vedení poradenského rozhovoru  1 Novotná  

Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 1 Müllerová 

SPU – Ach ta matematika, jsem dyskalkulik (1. – 5. roč. ZŠ) 1 Bauerová 

Hejného metoda – vyučování od zkušenosti k pojmu 1 Bauerová 

Hejného matematika na 1 a 2. stupni ZŠ 1 Bauerová 

Systematický úvod do problematiky nadání 1 Bauerová 

Jak mít úspěch v hodinách 1 Bauerová 

Ochutnávka RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení 1 Bauerová 

Kouzlo adventu a Vánoc 1 Kusková 

Podzimní nápady v grafické dílně 1 Šebková 
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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 3 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ 16 0 

O nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 0 

O uvolnění z plaveckého výcviku 7 0 

O uvolnění z tělesné výchovy 1 0 

O užití širšího slovního hodnocení 3 0 

O povolení vzdělávání podle IVP integrovaného žáka 20 0 

O prominutí úplaty za vzdělávání ve ŠD 0 0 

O přestupu žáka 0 0 

 

B. Mateřská škola 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

O přijetí do MŠ  27 0 

O nepřijetí do MŠ 8  1 

O přerušení docházky do MŠ 1 0 

O ukončení docházky do MŠ  4 0 

O prominutí úplaty za vzdělávání v MŠ 0 0 

O povolení vzdělávání podle IVP integrovaného žáka 3 0 

O zastavení správního řízení 0 0 

Zrušení přijetí do MŠ 1 0 

 

 

Část VI. 

 

Údaje o výsledcích ČŠI ve školním roce 2018/2019 

 

V tomto školním roce v naší škole kontrola ČŠI neproběhla. 
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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 2018/2019 v  tomto projektu pokračujeme.  

 

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“. 

 

Spolupráce s MAP rozvoje vzdělávání Tišnovska, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000369,  

 

Projektový týden na téma „Povolání“ ve spolupráci s MAP Tišnov 

 

V červnu se uskutečnil na naší základní škole projektový týden na téma Povolání. Vždy jedno 

dopoledne v každé třídě si děti hravou a zábavnou formou mapovaly své silné stránky, zjišťovaly, 

jaké existují profese, hrály si na přijímací pohovor a pátraly v rodině po tom, čím jsou a chtěli být 

jejich nebližší. Cílem bylo, aby se děti o výběr budoucí profese a pracovní život zajímaly přiměřeně 

jejich věku už od prvního stupně základní školy. Aby, až přijdou rozhodování o další vzdělávací a 

profesní dráze, byly na tyto situace, připravenější. Vždyť někteří si už v 5. třídě volí víceleté 

gymnázium, matematickou třídu atp.         

Na přípravě i realizaci každého projektového dne spolupracovaly v tandemu třídní učitelka a 

kariérová poradkyně Petra Šnepfenbergová.                                         

Jedná se o aktivitu v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání Tišnovska – sdílený kariérový poradce 

– na podporu kariérového poradenství ve školách v ORP Tišnov. Výstupem byla společná reflexe a 

vyhodnocení, jak akci příp. upravit a doplnit tak, aby mohla škola kariérové vzdělávání realizovat i 

v příštím školním roce.  

 

„Personální podpora – Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, 

příspěvková organizace (Šablony I)“, č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005257 – ukončení 

projektu 31. 8. 2019 

 

V návaznosti budeme pokračovat v zapojení do projektu „Personální podpora – Základní škola a 

Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno – venkov, příspěvková organizace (Šablony II)“,  

č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013047 - od 1. 9. 2019 

 

Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)“ 

 

Projekt „Vybavení ICT a jazykové učebny – ZŠ a MŠ Předklášteří“ – MAS Brána Brněnska 

č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/00057520 – projekt běží 

 
100 let vzniku samostatného Československa 

 

V pátek 26. října jsme měli ve škole projektový den k 100. výročí vzniku samostatného 

Československa. Připravovala se na něj celá škola. Všichni žáci se svými učiteli měli nějaké zadání, 

které museli zpracovat a pak v rámci projektového dne předvést ostatním i zájemcům z řad 

veřejnosti. 1. třída měla téma „Prvorepublikové hry a hračky“, 2, třída „Psaní, typy písma, 

způsoby psaní“, 3. třída vařila podle starých receptur, ve 4. třídě byly „Státní symboly a 

osobnosti“ a 5. třída zpracovávala žákovské projekty na téma dobových fotografií. Ke všem 

tématům přinesli žáci staré předměty a uspořádali jsme z nich výstavku. Byla opravdu rozsáhlá a 
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sešla se nám na ní řada velmi zajímavých exponátů např. prvorepubliková kalkulačka, svatební šaty, 

brusič žiletek, kalamář, staré váhy a závaží, přístroj na morseovku, různé nádobí a kuchyňské 

pomůcky, starý stolní hokej, fotografické aparáty, rádia, klikový gramofon, masážní přístroj, časopis 

se střihy oblečení z roku 1930 a řada dalšího zajímavého. A co jsme vařili? Jídlo běžné 

v domácnostech První republiky. Brambory s mundurem (na loupačku), chlupaté knedlíky, patro 

(brambory zapečené s jablky a cibulí), tradiční bramboračku, chleba se sádlem a cibulí, chleba se 

škvarky pomačkanými v sádle (domácím – to nám vyškvařil doma pan Kraus). Dětem nejvíce 

chutnaly chleby a loupané brambory s mlékem. Den jsme zakončili zpíváním u nově zasazené lípy a 

pak u památníků obětí 1. světové války v Porta coeli. Žáci si připravili písně Ach, synku, synku, 

Česká písnička a Hymnu ČR. Atmosféru podtrhli žáci i zaměstnanci oblečení ve státních barvách.  

 
Školní družina 

 

Ve školním roce 2018/2019  se k pravidelné docházce přihlásilo 70 dětí, byla naplněna celá kapacita 

školní družiny. Během školního roku se 2 žáci odhlásili.  

Do ŠD byly přijaty přednostně 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 13 dětí.  

 

Akce, které družina mimo jiné pro děti připravila, byly: 

 

Září:   malování křídami v parku na téma “Dopraví prostředky" 

 

Říjen :  výzdoba dětského oddělení v knihovně na OÚ pracemi dětí 

             dlabání dýní a výroba strašidel na Halloween a výzdoba školy 

 

Listopad:  soutěž v navlékání listů na proutky a výroba housenky 

                 pečení vánočních perníčků na ozdobení vánočního stromečku v ŠD 

 

Prosinec:  zdobení vánočního stromečku na OÚ a ve školní družině 

                 vánoční besídka ve školní družině s nadílkou nových hraček a stavebnic 

                 návštěva výstavy betlémů 

                 účast ve vánoční soutěži o nejhezčí vánoční stromeček nazdobený ozdobami, které   

                 vyrobily samy děti – 2. místo 

 

Leden: s soutěž ve stavění svých kamarádů ze sněhu 

návštěva výstavy “Život v měšťanské domácnosti po 1. světové válce” v 

Podhoráckém  muzeu 

 

Únor:   soutěž v několika disciplínách v hale 

  stavění tvrzí, hradů , obydlí a bunkrů ze sněhu 

 

Březen:  návštěva výstavy “Sedmkrát deset fotografií” na OÚ 

               návštěva dětského oddělení v knihovně na OÚ a výzdoba pracemi dětí 

               projektové odpoledne “Život nevidomých” 

 

Duben:  soutěživá hra “Slet čarodějnic”, hledání informací, podle kterých děti určovaly 

ježibaby 

 

Květen:  závody v běhu na čas 200 m v parku 

  Beseda na téma “Volby” – přiblížení tématiky našeho státu 

  Výlet k MDD 
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  “Finanční gramotnost” – projektové odpoledne o bankovnictví, obchodu a penězích 

 

Červen:    soutěž ve skoku do dálky 

                 Škola v přírodě – Rekreační středisko Jiskra v Náměšti nad Oslavou 

    10. ročník soutěže ve skákání přes švihadlo “Švihadlový princ – princezna” 

 

Nepovinné a zájmové předměty organizované školou 

 

Náboženství ŘK – pro malý zájem o výuku náboženství letos nebylo organizováno školou, ale přímo 

tišnovskou farností – z naší školy se účastnili 4 žáci 

Výtvarný kroužek 1. a 2. třída – 19 žáků, 2 skupiny 

Hra na zobcovou flétnu – 14 žáků, 3 skupiny 

Jazyková přípravka 1. a 2. tříd – 18 žáků, 2 skupiny 

Reedukace – Pedagogická intervence v ZŠ – 10 žáků 

Speciálně pedagogická péče v ZŠ – 10 žáků 

Studijní kroužek žáků 5. třídy – 8 žáků 

                                                

Matematické soutěže 

 

Klokan 2019 – kategorie Cvrček – žáci 2. a 3. ročníku 

   kategorie Klokánek – žáci 4. a 5. ročníku 

Pythagoriáda 5 – školní kolo - zapojili se žáci 4. a 5. ročníku dle zájmu 

   

Plavání:  

 

Plavecká škola RYBKA, Brno – Řečkovice – II. pololetí školního roku. 

Plaveckého výcviku se zúčastnilo celkem 88 žáků 1 – 5. třídy.  * 

 

Tělovýchovné soutěže a aktivity 

 

V tomto školním roce se celá škola zapojila do akce, kterou připravila Česká bowlingová asociace 

„ŠKOLNÍ BOWLINGOVÁ LIGA“ v Tišnově. Děti tento sport doslova nadchl a tak není divu, že 

po skončení základní části jsme jako vítězové postoupili rovnou do celorepublikového finále 

v Pardubicích. Zde jsme se sice na předních místech neumístili, protože jsme soutěžili i s hráči 

z profesionálních klubů. To ale nic neubralo na skvělé zkušenosti a na velkém zážitku z akce. 

Všichni účastníci obdrželi na památku speciální trička s logem asociace a ročníkem pořádání 

soutěže. 

 

V roce 2018/2019  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 opět 

„Zlatou medaili“ za zapojení 100% žáků. 

 
McDONALDS CUP –fotbalový turnaj – chlapci 3. – 5. třídy – okrskové kolo v Tišnově - 4. místo 

Florbalový turnaj ve Žďárci – smíšené družstvo 4. a 5. ročníku – 3. místo 

Atletický trojboj v Tišnově – smíšená družstva 4. a 5. ročníku – 14. a 15. místo 

T Mobile běh – zapojení do celostátní akce 
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Výtvarné soutěže 
 

„Zlaté ručičky“ - soutěž v manuální zručnosti – Železárny Štěpánov – chlapci 4. ročníku - 4. místo 

 

„Vezmi si pastelku, tužku, štětec…..“ - výtvarná soutěž Městské knihovny Tišnov  

 žáci 3. – 5. ročníku – bez umístění 

 

Dopravní výchova žáků 4. ročníku 

 

Praktická část – cvičné dopravní hřiště v Brně Řečkovicích 5. 10. 2018. 

Teoretická část – 1. 4. 2019 ve škole 

Praktická část a testy - Brno - Řečkovice - 21. 5. 2019 

 

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 4 tuny  

- Adventní jarmark 

- Zpívání u vánočního stromu  

- Zdraví dětem – zdravá výživa, preventivní program, 1. – 5. třída 

- Mikulášská nadílka ve škole 

- Návštěva výstavy betlémů v Předklášteří 

- Tříkrálová sbírka 

- Veselé zoubky – preventivní program – 1. třída  

- Mezigenerační setkání žáků 3. třídy naší školy a seniorů z DpS Předklášteří – společné 

soutěžení a dílničky pro děti 

- Přehlídka hasičské techniky v parku v Předklášteří 

 

Výlety: 

  

- Z akcí, které jsme v čase podzimním absolvovali, bych zmínila nádhernou akci. Tatínek 

jedné naší žákyně podplukovník Ing. Tomáš Navrátil, velitel 223. letky oprav letecké 

techniky 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou nás pozval na 

návštěvu. Ve dnech 24. a 25. října se na letišti vystřídali všichni naši žáci i předškoláci 

mateřské školy. A zážitek to byl opravdu nevšední. Viděli jsme kompletní vybavení letiště 

včetně hasičů, dravých ptáků, muzea letadel a hlavně bojové vrtulníky v hangárech i na 

letištní ploše. Mohli jsme pozorovat tréninkové starty i přistávání vrtulníků, mohli jsme si 

vrtulníky i „osahat“ – prohlédnout zevnitř celé jejich vybavení. Všichni, kdo nás po letišti 

provázeli, byli velmi milí, vstřícní a moc jim za takový zážitek děkujeme. A překvapení na 

závěr nás přímo dojalo. Dostali jsme na památku obraz s bojovým vrtulníkem 3366 „Alien 

Tiger“ řady Mi 24/35, který byl účasten i bojů v Afgánistánu, s podpisy všech členů letky. 

Je umístěn v přízemí školy, aby si ho každý mohl prohlédnout. 
 

- Předvánoční Brno – tradiční výlet s dětmi do adventně vyzdobeného města Brna a na 

vánoční trhy 
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- Výlet k MDD 

 

Ve středu 29. května se naše škola vypravila na výlet do ZOO Zlín – Lešná. Hned  

po příjezdu se nás ujali zkušení průvodci, kteří nás rozdělili na skupiny, a program mohl 

začít.  

Na komentované prohlídce u tučňáků, lachtanů a rejnoků se děti dozvěděly spoustu 

zajímavých informací, ale největším zážitkem pro nás všechny bylo především hlazení a 

krmení rejnoků. 

Další zážitky na nás čekaly v krásném interiéru zámku Lešná. Děti zde neslyšely klasický 

historický výklad, ale s průvodkyní luštily zámeckou šifru. V zámeckých interiérech pátraly 

po indiciích a hledaly klíč, který otevře dveře zpět do zoologické zahrady. Děti tak zábavnou 

formou poznaly něco z historie tohoto zámku. 

Zbytek času jsme využili k prohlídce dalších tematicky zaměřených expozic. Po nezbytném 

nákupu suvenýrů a zastávek u stánků s občerstvením jsme vyrazili spokojeni zpět k domovu. 

 

- Škola v přírodě  - Rekreační středisko Jiskra v Náměšti nad Oslavou – 17. – 21 6. 2019 

 

Divadla, filmová představení, koncerty: 

 

- Praštěné pohádky – Divadlo Radost, 1. a 2. třída 

- Loktibrada – Divadlo Radost, 3. – 5. třída 

- A silly bear – anglická pohádka v kině Svratka v Tišnově, 3. – 5. třída 

- Dvě barevné pohádky – pan Ševčík v MŠ, 1. třída 

- Pohádka z bedny – pan Ševčík ve škole, 1. – 5. třída 

- Mach a Šebestová – Divadlo Radost, 1. a 2. třída 

- Vánoční koncert Bohemia classic quartet – sál obecního úřadu v Předklášteří 

- Výchovný koncert -  manželé Kocůrkovi, 1. – 5. třída  

- Do pohádky za zvířátky - divadlo 1 herce ve škole, 1. – 2. třída 

- Lakomá Barka, O zlaté rybce – divadlo 1 herce ve škole, 3. – 5. třída 

- Čaroděj ze země OZ - Divadlo Radost, 3. – 5. třída 

- Festival „Jeden svět“ – kino Svratka Tišnov – filmy o lidských právech, 3. – 5. třída  

 

Výukové programy 

 

- Historie řemesel – Podhorácké muzeum v Předklášteří, 4. a 5. třída 

- Naše příroda – pan Kocůrek ve škole, 1. a 2. třída 

- Beseda o Kanadě – pan Kocůrek ve škole, 3. - 5. třída 

- Planety Sluneční soustavy – Cesta Sluneční soustavou – Planetárium Brno, 4. – 5. třída 

- Astronaut – Planetárium Brno, 2. – 3. třída 

- Výstava „Mykokosmos“ – Muzeum Tišnov, 2. – 3. třída 

- Výstava ovoce a zeleniny, včelařská expozice – ZŠ 28. října Tišnov, 2. – 3. třída 

- Vánoční příběh ve škole, 3. třída 

- Naučná stezka Předklášteří – přírodovědná vycházka, 4. – 5. třída 

- Přednáška o Gruzii ve škole – pan Adámek, 3. – 5. třída 

- Historie a kronika Obce Předklášteří - vlastivědná vycházka, 4. třída 

 

Návštěvy v knihovnách 

 
- Na internetu bezpečně – MěK Tišnov – 5. třída 

- Pohádková mapa – MěK Tišnov, 1. třída 

- Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou o knize „Julie mezi slovy“ – 5. třída 

- Pasování prňáčků na čternáře v MěK Tišnov 
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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) 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu v obci, zpívání 

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 

 

XIII. školní ples  
 

Byl opět velmi pěkný nejen díky skvělé hudbě Q Stylu (na letošním plese hrála poprvé) a vystoupení 

Elvise – Revival. Sluší se poděkovat všem, kteří na tom měli zásluhu. Především jsou to naši 

sponzoři z řad zástupců firem  a rodičů. Díky nim byla tombola opět plná nádherných cen. 

Také děkuji panu Grossovi za tradiční kuchyni, panu Polákovi za bar, našemu zřizovateli za 

propůjčení sálu a přilehlých prostor k pořádání této akce a v neposlení řadě všem svým kolegyním za 

přípravu a vlastní organizaci plesu. Předtančení zajistily kolegyně Lenka Novotná a Martina 

Holíková Blahová. 

 

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 

 

K zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 se dostavilo celkem 19 dětí – 14 

z Předklášteří, 2 ze Štěpánovic, 2 z Borače a 1 z Tišnova. O odložení povinné školní docházky o 1 

rok požádaly 3 děti, takže do 1. třídy by mělo nastoupit 16 nových 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, OSPOD 

Dětští lékaři v Tišnově, zubní lékařka pro školní prevenci 

SSŠ Brno 
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NIDV Brno 

MAS Brána Brněnska 

MAP Tišnov 

 

Nadace, fondy a občanská sdružení  

 

FOND SIDUS – lékařské vybavení a přístroje  

ŽIVOT DĚTEM – pomoc dětským oddělením nemocnic a dětským zařízením, která se starají o 

nemocné děti 

SBÍRKA PRO ZVÍŘECÍ ÚTULKY organizovaná ve spolupráci se ZŠ Tišnov, nám. 28. října 

KOLÁČ PRO HOSPIC – charitativní sbírka na péči a podporu nevyléčitelně nemocných z našeho 

regionu 

 
Testování ve škole 

 

Srovnávací testy KALIBRO pro 3. ročník  
 

KALIBRO je dlouhodobý projekt, určený především základním a středním školám. Je připraven s 

cílem pomáhat školám získávat podklady pro sebehodnocení. 

Testové úlohy v tomto projektu mají 4 podoby: 

otevřené úlohy – neposkytují žádné vodítko nebo nápovědu a žáci tvoří odpovědi sami 

výběrové úlohy – vybírají odpovědi z několika nabídek                                                                 

part – možnost více správných odpovědí v nabídce                                                                                

úlohy na pořadí – cílem úlohy je uspořádat očíslované prvky nabídky tak, aby pořadí vyhovovalo 

požadavkům uvedeným v zadání 

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 Pavla Šruta „Verunka a kokosový dědek“.  

Matematika vychází z reálných situací a žáci plní matematické dovednosti ze všech oblastí (odhad, 

sčítání a odčítání, násobení, dělení, zakreslování do čtvercové sítě, měření, orientace v čase, 

vyhledávání pravdivých vět z obrázků).  Prvouka byla letos zaměřena na kulturu (při jaké příležitosti 

se používá hymna, o čem se píší knihy, co je přírodní a kulturní památkou, správné chování v 

divadle). Přírodovědný základ se hodně opíral o otázky z vodního prostředí (k čemu nám slouží 

rybníky, řeky, jezera, vyjmenovat vodní ptáky, které vlastnosti umožňují kachně život na vodě) a 

zcela praktické dotazy – co vše se vyrábí z meruněk, co udělat, aby mi ze semínka vyrostla mrkev. 

Anglický jazyk prověřil znalost barev, čísel, pojmenování běžných denních činností a orientaci v 

čase. 

Denně žáci vypracovávali jeden test, na který mají časový limit 40-60 min. Ve srovnání s ostatními 

školami dosáhli naši třeťáci výborných výsledků. Gratulujeme!! 

 

Tabulka úspěšnosti v % 

 

 Žáci ZŠ Předklášteří Průměr v ČR Vesnické školy 

Český jazyk 65,6 59,1 58,5 

Matematika 62,1 49,7 48,3 

Prvouka 74,6 60,6 60,9 

Přírodovědný základ 60,6 59,4 60,0 

Anglický jazyk 57,7 64,2 65,2 
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Úspěšnost v českém jazyce 

Nejúspěšnějšími řešiteli se stali: Vencbauer Ondřej – 94,1%, Bednář Filip – 78,1%, Adámek 

Tomáš – 76,9% 

Úspěšnost v matematice 

Nejúspěšnějšími byli žáci: Vencbauer Ondřej – 95,3%, Růžička Matěj – 92,8%,  

Sova Tomáš – 83,3% 

Úspěšnost v prvouce 

Nejúspěšnější řešitelé byli: Prokop Dominik – 92,6%, Sodomka Vojtěch – 92,1%, Vejpustek 

Pavel – 86,7% 

Úspěšnost v přírodovědném základu 

Nejúspěšnějšími žáky se stali: Vencbauer Ondřej – 87,3%, Kosová Simona – 82,0% Prokop 

Dominik – 77,0% 

Úspěšnost v anglickém jazyce 

Nejúspěšnější řešitelé byli: Prokop Dominik – 80,7%, Růžička Matěj – 73,6%, Vencbauer 

Ondřej – 72,6% 

 

Srovnávací testy KALIBRO pro 5. ročník 

 

 I když celoplošné testování zavedené MŠMT už nepokračuje, na naší škole v rámci ověření 

výsledků naší pedagogické práce provádíme každoročně výstupní testování žáků 5. ročníku. Téměř 

všichni žáci se po celou dobu studia na prvním stupni vzdělávali na naší škole, proto jsou výsledky 

testování pro naši práci velmi důležitým evaluačním činitelem. Při testování už několik roků 

spolupracujeme se společností KALIBRO.  Zadání testů a jejich zpracování škola hradí sama. Žáci 

jsou testováni v těchto oblastech – humanitní základ, přírodovědný základ, matematika, český jazyk, 

anglický jazyk a ekonomické dovednosti. Zájem o testování letos mezi školami opět vzrostl, protože 

bylo testováno asi 5100 žáků 5. tříd ZŠ v celé ČR. Každá testovaná úloha měla jednu ze 4 podob: 

Jednalo se buď o otevřenou úlohu s číselnou odpovědí, o výběrovou úlohu s jedinou správnou 

odpovědí v nabídce, o tzv. part s možností více správných odpovědí v nabídce nebo o úlohu na 

pořadí. Otevřené úlohy se používají v projektu KALIBRO především tam, kde mají žáci něco 

spočítat, případně odpovědět číselnou hodnotou. Nejvíce otevřených úloh bývá v matematickém 

testu, ale občas vyskytují se také v dalších testech. Formálně tedy vedou k činnostem žáků, které jsou 

nejblíže například běžným kontrolním písemným pracím. Ve výpočtech úspěšnosti žáků v 

libovolném testu, bylo možné získat za každou úlohu nejvýše 100 %. Úspěšnost žáka je potom 

součtem těchto dílčích ocenění. Je ovšem možný také velmi přísný pohled na odpověď žáka: jestliže 

získal méně než 100 % (tj. neodpověděl zcela správně), lze říci,  že jeho tzv. redukovaná úspěšnost v 

této úloze je 0 %. Redukovaná úspěšnost má značnou vypovídací hodnotu, pokud počítáme její 

průměr za určitou skupinu žáků. Výsledkem výpočtu je totiž procento žáků, kteří odpověděli zcela 

správně. Logicky vzato, podíl žáků, kteří odpovídají bezchybně, je často výrazně nižší než úspěšnost 

„prostá“. Ale pro nás má významnou vypovídací hodnotu.  Výběrové úlohy směrují žáky a jejich 

práci nabídkou, ze které žáci vybírají svou odpověď – tou je vždy jedno z čísel označujících 

nabízené položky.  Žák musí dokázat vyloučit faktory, které v dané situaci nemají význam, byť z 

nějakého důvodu přitahují pozornost. Hodnocení je zřejmé a jednoduché: vybere-li žák položku 

vyhovující zadání, započítává se mu 100 %, vybere-li jinou, nezapočítává se mu nic. Part je 

nejčastěji používaným typem úlohy v testech KALIBRO. Může mít v nabídce několik položek, které 

vyhovují zadání. Někdy mu však vyhovují dokonce všechny položky nabídky, nebo naopak žádná z 

nich. Pokud se žáci domnívají, že v nabídce není žádná správná položka, musí odpovědět 

přeškrtnutím celého rámečku. Tím je jejich odpověď jasně odlišena od případu, kdy žák ponechá 

úlohu bez odpovědi. Skutečnost, že počet položek vyhovujících zadání žáci předem neznají, výrazně 

ztěžuje úspěšné hádání. Většina žáků obvykle dokáže alespoň jednu nabízenou položku posoudit 

správně – o to větší význam pak mívá při posuzování úspěšnosti údaj o počtu žáků, kteří part 

vyhodnotili bez jediné chyby (tzv. redukovaná úspěšnost). Part žáky obvykle zaměstná na delší dobu 

než výběrová úloha. U úlohy na pořadí žáci neposuzují u položek nabídky správnost – ty zde často 
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ani nemívají formu výroku. Cílem úlohy je uspořádat očíslované prvky nabídky tak, aby pořadí 

vyhovovalo požadavkům uvedeným v zadání. Logika uspořádání se přitom může případ od případu 

lišit. Žáci mají často za úkol uspořádat uvedené události chronologicky nebo seřadit nabízené 

objekty třeba podle velikosti. V jazykových testech bývá zařazena úloha, v níž žáci řadí nabízené 

věty tak, aby vzniklo krátké vypravování, dialog nebo třeba stručná osnova životopisu. 

 Bohatostí těchto rozličných úloh se projekt KALIBRO odlišuje od jiných společností. Tomu také 

odpovídá hodnota výsledků skutečné vzdělanosti žáků. V letošním školním roce více uspěli žáci, 

jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání. V porovnání s ostatními zúčastněnými školami jsme ve 

všech oblastech dosáhli nadprůměrných výsledků. Vyhodnocením výsledků mezi hochy a dívkami, 

jsme zjistili, že letos byli úspěšnější hoši a to v oblastech Aj, Hz, Přz a Ek. dovednosti, v  Čj byly 

výsledky srovnatelné, v M byly dívky úspěšnější.  
Výsledky testování jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou. Úspěch či neúspěch řešení jednotlivých 

typů úloh nám ukazuje kterým směrem posouvat schopnosti a dovednosti našich žáků. Ve výuce 

čtenářské gramotnosti ve 4. a 5. ročníku jsme se v uplynulých 2 letech zaměřili nejenom na hodiny 

čtení, ale i na ostatní předměty, kde pravidelně a cíleně práci s texty zařazujeme. Potýkáme se však 

neustále s nízkou úrovní čtenářských dovedností. Tuto úroveň pozvedne až rozhodnutí žáků a jejich 

rodičů připravovat se na přijímací zkoušky, kde je vysoká úroveň čtenářské gramotnosti základním 

předpokladem úspěchu. 

Testováno bylo celkem 21 žáků. Dva žáci byli testování nově vytvořenými testy pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Denně vypracovávali žáci jeden test během jedné vyučovací 

hodiny.  

 

Tabulka úspěšnosti žáků 5. třídy v % 

 Žáci ZŠ Předklášteří Průměr 5. roč. v ČR 

Český jazyk            67,7           62,9 

Anglický jazyk            60,8           55,1 

Humanitní základ            60,7           56,6 

Přírodovědný základ            65,4           61,5 

Matematika            60,9           54,0 

Ekonomické dovednosti            53,4           51,4 

 

 

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, účastníme se s nimi různých olympiád a soutěží 

- pro žáky se vzdělávacími či výchovnými problémy vypracováváme plány pedagogické 

podpory a následně je 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 (OSPOD) 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, s SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská. 
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- 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 z nich naučí svou práci 

zhodnotit opravdu reálně 

 

Péče o integrované žáky 

 

Druh postižení Počet tříd Počet žáků  Z toho 

ZŠ MŠ 

Individuální integrace, IVP - celkem 0 23 20 3 

Autismus 0 2 2 0 

Těžké tělesné postižení 0 1 1 0 

Poruchy chování 0 2 2 0 

Pedagogická intervence 0 9 9 0 

Speciálně pedagogická péče 0 11 10 1 

 

 

Část IX. 

 

Závěr 

 
Po druhém konkurzním řízení na místo ředitele školy byla dne 1. 10. 2018 do této funkce jmenovaná 

Mgr. Ilona Krausová. V základní škole se pracovalo na dokončení projektu „Vybavení ICT a 

jazykové učebny – ZŠ a MŠ Předklášteří, na jejíž realizaci jsme získali prostředky v celkovém 

objemu 891 600,- Kč ve spolupráci s MAS Brána Brněnska. 

 

Profesní růst zaměstnanců 

 

Celý pedagogický sbor naší školy se zúčastnil přednášky dr. Lidmily Pekařové na téma „Co tíží 

dnešního učitele a jak předejít vyhoření“, kterou organizovala ZŠ a MŠ Dolní Loučky. 

 

V tomto školním roce studovala poslední rok asistentka pedagoga Hana Blahová na Universitě 

Palackého v Olomouci studijní program vychovatelství v bakalářském oboru formou 

kombinovaného studia. 

 

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

(viz. Část IV C). 

 

 

 

V Předklášteří, dne 30. 9. 2019           Mgr. Ilona Krausová 

               ředitelka školy 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 30. 9. 2019. 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne: 16. 10. 2019                         

            Martina Bojanovská 
              předsedkyně školské rady 

Přílohy: 1 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2018/2019 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

1. Personální složení 

 

Mgr. Hana Kolaříková – zástupce ředitele školy, vedoucí učitelka MŠ 

Mgr. Ivona Masopustová  - učitelka MŠ 

Bc. Petra Havlíková, Dis – učitelka MŠ 

Naděžda Valachová – učitelka MŠ 

Soňa Čechová – učitelka MŠ 

Hana Novotná – asistent pedagoga 

Markéta Zhořová  - asistent pedagoga 

Jana Topinková – vedoucí školní jídelny 

Eva Kroupová – hlavní kuchařka 

Marie Sojková – kuchařka 

René Štulpová - kuchařka 

Šárka Parysová - školnice 

Iveta Šafářová  - školnice 

 

2. Organizace 

 

Provozní doba:  6,15 – 16,15 h 

 

Organizace dne: 

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 učitelky: Ivona Masopustová, Petra Havlíková; celkem 18 dětí, z toho 12 

děvčat a 6 chlapců, počet integrovaných dětí: 0 

Třída Koťat – třídní učitelky: Naděžda Valachová, Soňa Čechová, 

 asistent pedagoga:  Markéta Zhořová  

celkem 25 dětí, z toho 12 děvčat a 13 chlapců, počet integrovaných dětí 1 

Třída Medvědů - třídní učitelka: Hana Kolaříková,  

asistent pedagoga: Hana Novotná;  

celkem 24 dětí, z toho 9 děvčat a 15 chlapců, počet integrovaných dětí 3 

 

3. Pedagogická činnost  

 

     Ve školním roce 2018/19 jsme pracovali podle nového vzdělávacího programu „Jsme rádi na 

světě“ a zaměřili se na tyto oblasti: 

 

o postupný a individuální přístup při adaptaci dětí (vytvoření adaptačního dotazníku) 

o důsledné dodržování pravidel chování v MŠ 

o pravidelné zařazování cviků na plochonoží 

o rozvoj čtenářské pregramotnosti (návštěvy místní knihovny, čtenářské listy) 

o nabízení více činností pro nácvik stříhání 

o práce s různými materiály (keramika, látka, dřevo) 

o zlepšení diagnostiky dětí (zápisy na pracovních listech) 
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o možnost sebereflexe dětí (hodnocení svých prací v kruhu, možnost prohlížet si vlastní 

portfolio) 

o spolupráce s místním Domovem pro seniory 

o spolupráce s PPP a SPC  

 

Každý týden chodily děti na cvičení do haly při ZŠ Předkášteří, paní asistentka Hana Novotná vedla 

každý týden ve třídě Medvídků dětskou jógu. 

 

Další program v MŠ: 

NÁZEV VEDOUCÍ POČET DĚTÍ 

Logopedický kurz Soňa Čechová 6 

Edukativně stimulační skupinky Naděžda Valachová 9 

Edukativně stimulační skupinky Mgr. Hana Kolaříková 7 

Angličtina Mgr. et Ing. Eva Bauerová 7 

 

Divadla, výlety, exkurze, akce: 

1. divadlo v MŠ: p. Ševčík: „ Dvě barevné pohádky“ 

2. Divadlo Úsměv v MŠ: „Krakonoš a houbovka“ 

3. Projektový den v ZŠ Předklášteří k 100. Výročí založení Československa 

4. Divadlo Radost Brno: „ Budulínek z hudebky“ 

5. Divadlo Jójo v MŠ: „ Bílé přání“ 

6. Výukový program SZÚ: „ Čisté ruce“ 

7. Mikulášská nadílka v MŠ 

8. Divadlo Paravánek v MŠ: „ O zlobivém andílkovi“ 

9. Návštěvy výstavy na OÚ Předklášteří: „Pojďme spolu za betlémy“ 

10. Vystoupení v Domově pro seniory v Předklášteří 

11. Výlet: Adventní Brno 

12. Bohemia Classic Kvartet 

13. Vánoční nadílka u stromečku 

14. Mobilní planetárium v MŠ 

15. Divadlo Úsměv v MŠ: „O nemocném pejskovi“v 

16. Výukový program: „Naše příroda“ 

17. Karnevalový den v MŠ 

18. Enviromentální středisko Lipka: „Kdo bydlí v lese“, 

19. Divadlo Radost Brno: „ Proč mají sloni dlouhé choboty aneb zvědavé slůně“ 

20. Kouzelnické vystoupení – Duo Kellner 

21. Divadlo Sandry Riedlové v MŠ: „O zajíčkovi“ 

22. Divadlo Krapet – Kino Svratka: „Maxipes Fík“ 

23. Pohádkové setkání mateřských škola v Senticích 

24. Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Předklášteří 

25. Výukový program – p. Kocúrek: „Hudební nástroje“ 

26. Fotografování předškolních dětí na tablo 

27. Divadlo Věž na OÚ Předklášteří: „Jak Uhlíř Skoumal Svěrák“ 

28. Technické školky: „Výroba loďky“ 

29. Ukázka práce hasičů v parku 

30. Divadlo Matýsek v MŠ: „O pyšné žirafě“ 

31. Vyšetření očí – Prima Vizus 

32. Celodenní výlet: výukový a zábavní park Eden: „Příběh čaje“, „Putování za zvířátky“ 

33. Podhorácké muzeum: „Cesta do pravěku“ 

34. 11. Sportovní hry Mikroregionu Porta v Borači 

35. Společné zpívání v Domově pro seniory v Předklášteří 
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36. Slavnostní rozloučení s dětmi, které jdou v září 2019 do 1. třídy 

37. Divadlo Jójo v MŠ: „Sarka a Farka“ 

38. Cesta za pokladem 

 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Hana  Kolaříková  

- vzdělávací program: „Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ“ 

- vzdělávací program: „Školní zralost“ 

- vzdělávací program: „ Inventarizace“ 

- účast na konferenci: „Výchova aneb kdo za to může“ 

- vzdělávací program: „ Vnitřní kontrolní systém v příspěvkových organizacích“ 

Ivona Masopustová 

 – ukončení zkráceného studia na Střední soukromé škole pedagogiky a sociální služeb s.r.o. 

Obrataň, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika 

- vzdělávací program: „Školní zralost“ 

- vzdělávací progra: „Neklidné dítě – ADHD, ADD“ 

- vzdělávací program: „Na čem záleží...když si chceme porozumět“ 

Naděžda Valachová 

- vzdělávací program: „Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy“  

Soňa Čechová 

 - vzdělávací program: „Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku“ 

- vzdělávací program: „Školní zralost“ 

Petra Havlíková  

- vzdělávací program: „Školní zralost“ 

- vzdělávací program:“Podpůrná opatření 1. stupně v mateřské škole“ 

- ukázková hodina dětské jógy: „Masérničky“ 

Markéta Zhořová 

- vzdělávací program: „Školní zralost“ 

- vzdělávací program: „Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy 

- vzdělávací program: „Rytmy zimy“ 

- vzdělávací program: „Na čem záleží...když si chceme porozumět“ 

- ukázková hodina dětské jógy: „Masérničky“ 

Hana Novotná 

- vzdělávací program: „Autorita učitele a kázeň, osobnost učitele a žáka, vztah rodiny a školy“  

- ukázková hodina dětské jógy: „Masérničky“ 

 

 

4. Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče byli informováni na nástěnkách v šatnách a na www.zspredklasteri.cz. Od října 2018 fungují 

nové stránky, které jsou lépe chráněny. Fotografie si mohou prohlížet pouze přihlášení a ověření 

http://www.zspredklasteri.cz/
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uživatelé. Je možné pomoci nich odhlašovat a přihlašovat děti ke stravování. Jsou také responzivní 

(zobrazení stránky se optimalizuje pro všechny druhy zařízení). 

 

 

Schůzky s rodiči:  

 

Schůzka rodičů - úvodní informace k novému školnímu roku 20. 9. 2018 

Individuální konzultace – třída Medvídci 22. 11. 2018 

28. 3. 2019 

2. 4. 2019 

Individuální konzultace – třída Koťata 21. 11. 2018 

9. 4. 2019 

Individuální konzultace – třída Myšky 27. 11. 2018 

16. 4. 2019 

Schůzka rodičů - informace o akcích do konce školního roku 16. 5. 2019 

Schůzka rodičů – nově přijaté děti 18. 6. 2019 

Vstupní individuální rozhovory s rodiči nově nastupujících dětí 29. 8. 2019 

 

Akce pro rodiče s dětmi 

 Drakiáda – 7. 10. 2018 

 12. Školní adventní jarmark – 1. 12. 2018 

 Vánoční setkání s rodiči – 14. 12. 2018 

 Jarní tvoření s rodiči – 4. 4. 2019 

 Zahradní slavnost k ukončení školního roku – 28. 6. 2019 - opékání špekáčků, skákací hrad, 

malování na obličej, hudba skupina PRAKL 

 

Na schůzkách rodičů, které se konaly dne 16. 5. 2019, byla rodičům nabídnuta možnost vyjádřit se k 

fungování mateřské školy. Rodiče mohli vepsat do připravených lístečků, které stránky mateřské 

školy považují za slabé, a které za silné. 

    Vyjádřili se 4 rodiče. Své názory vhazovali do schránky, jež byla umístěna ve vchodu do původní 

části mateřské školy. 

 

SILNÉ STRÁNKY -  SLABÉ STRÁNKY -  VYJÁDŘENÍ KOLEKTIVU MŠ 

Výlety, divadla, kreativita 

(keramika + mnoho dalšího, 

pouštění draků,… 
Individuální přístup k dětem, 

krásná zahrada. 
Vše super. 

- Děkujeme. 

Líbí se nám osobní přístup, 

rodinné prostředí, čistota a 

trpělivost i ochota se kterou 

všechny paní učitelky i ostatní 

zaměstnanci k dětem i  k nám 

rodičům přistupují.  
Děkujeme i za krásná tvoření a 

hudební vedení. 

Více chodit ven. Doba pobytu venku v dopoledních 

hodinách je 9,45 – 11,45 h. 

Přizpůsobujeme ji však aktuálnímu 

počasí. Při hezkém počasí chodí 

děti ven i odpoledne. 

- Webové stránky školy – Nové webové stránky fungují od 
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nepřehledné,... 
 

podzimu 2018. Jsme rádi, že jsou 

responsivní (přizpůsobují se 

mobilnímu zařízení) na rozdíl od 

předešlých. Plánujeme úpravy a 

děkujeme za připomínku.  
 

Vedení dětí i samostatnosti. 
Paní učitelky, kuchařky. 
Zahrada 
Společné aktivity s MŠ v okolí. 
Podpora sportu a čtení.  

- Děkujeme. 

 

5. Materiální vybavení 

 

V měsíci říjnu 2018 proběhla rekonstrukce topení v původní části mateřské školy a montáž 

venkovních žaluzií na přední straně budovy.  

Do třídy Medvídků byl na začátku školního roku pořízen nový koberec.  

Na vánoční nadílku dostaly děti nové hračky: dva kočárky, nové knihy do dětské knihovny 

didaktické hry a pexetrio, učební pomůcky: Přírody kolem nás a Soubor pohádek, hru Magnetrix, 

puzzle, velké balení plastelíny, dřevěnou kuchyňku do třídy Myšek, panenky, vysokou stoličku pro 

panenky, farmu se zvířátky. 

Zakoupena byla nová kopírka Xerox. 

O hlavních prázdninách proběhly drobné zednické úpravy, pokrytí části stěny v chodbě marmolitem 

a výmalba celé původní části budovy mateřské školy. Ve třídě Myšek bylo odstraněno obložení zdí a 

nahrazeno marmolitem, také byly zalištovány okraje plovoucí podlahy a vyměněny přechodové lišty. 

Vyměněn byl policový systém na hračky ve třídě Medvídků. Proběhla také celková revize herních 

prvků od výrobce TrAntoš a jejich nátěr pracovníky obce. 

Do třídy Koťat a Myšek byly pořízeny nové elektronické varhany. 

 

 

 

 

 

 

V Předklášteří 24. 9. 2019 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Kolaříková   Mgr. Ilona Krausová 

             ředitelka školy 

 

:  

 

 


