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

                
               Č.j.: ZŠPř 437/22 

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2021/2022 

 

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 2021/2022 

 

Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Průměr na 

třídu 

Počet zaměstnanců 

Fyzický přepočtený 

ZŠ s plně organizovaným 1. stupněm 5 94 18,8 16 13,17* 

*včetně nepedagogických 

 

Součásti školy 

 

Součást 

 

Počet jednotek  Počet žáků v roce  Počet zaměstnanců 

Fyzický  Přepočtený 

Mateřská škola 3 73 9 8,38* 

Školní družina 3 64 3 2,23 

Školní jídelna 1 72 4 2,8 

Školní jídelna – výdejna 1 90 2 0,6 

*včetně nepedagogických 
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Školská rada: 

 

Volby do školské rady pro nové období 2021 – 2023 proběhly 24. – 27. 11. 2020. Z řad rodičů byli 

do školské rady zvoleni Jiří Šebek a Iveta Jedličková. 

Pedagogickou radou dne 25. 11. 2020 byly z řad pedagogů zvoleny Mgr. Jaroslava Pohanková a 

Martina Holíková Blahová. 

Za zřizovatele Obec Předklášteří byli do školské rady zvoleni Martina Bojanovská a Martin 

Sedláček. 

Předsedkyní školské rady byla zvolena Martina Bojanovská. 

 

Školské poradenské pracoviště pracuje ve složení: 

 

Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy 

Mgr. Lenka Novotná – výchovný poradce, speciální pedagog 

Mgr. Denisa Topinková – metodik prevence, speciální pedagog 

 

Dojíždějící žáci 

 

Obec Celkový počet 

Štěpánovice 6 

Borač 9 

Tišnov 3 

Níhov 2 

Železné 2 

Svatoslav 1 

Celkem 23 

 

V průběhu školního roku 2021/2022 jsme do naší základní školy přijali 3 žáky z Ukrajiny. 

 

ČÁST II. 

 

Změny v síti škol – zařazení, vyřazení 

 

Ve školním roce 2021/2022 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. 
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1. Celkové hodnocení a klasifikace 

 

Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo  Neprospělo  Opakují 

94 72 22 0 0 

 

2. Snížený stupeň chování 

 

Stupeň chování Počet  % 

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 2021/2022 Gymnázium Matematická třída na ZŠ 28. října 

fyzický % fyzický % 

Počet přihlášených 11   50* 10 45,45* 

Počet přijatých 6   54,55** 6 60** 

Nastoupilo na školu  4   36,36** 6 60** 

*  % z celkového počtu žáků třídy    

**  % z celkového počtu přihlášených žáků 

1 žák uspěl při přijímacích zkouškách na 2 školy, nastoupil pak na Gymnázium Tišnov 

 

Ostatní žáci odešli na 2. stupeň škol takto: 

 

ZŠ nám. 28. října, Tišnov - ostatní – 10 žáků 

ZŠ V. Havla Žďárec – 2 žáci 

 

ČÁST IV. 

 

Údaje o pracovnících školy 

 

1. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků školy 

 

 Fyzický Přepočtený 

Celkový počet pedagogických pracovníků  14 11,74 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých * 13 11,00 

*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) 
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2. Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

Věk Do 35 let 35-50 let Nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 1 9 2 1 14 

 

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

školy 

 

Název kurzu (semináře) Účastník 

Lex Ukrajina – opatření ve školství Ilona Krausová 

Zápisy do MŠ a ZŠ Ilona Krausová 

Zřizovatel – ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci Ilona Krausová 

Boj o špetku aneb nové trendy v psaní rukou Jaroslava Pohanková 

Jak mluvit s rodiči o problémových dětech – On-line Jaroslava Pohanková 

Textilní a jiné obrázky Světlana Kuldová 

Hravá hudební výchova Světlana Kuldová 

Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ Světlana Kuldová 

Aplikace gramatických pravidel u žáků s SPU a jinými SVP Světlana Kuldová 

Začleňování žáků cizinců do výuky Světlana Kuldová 

Rizikové chování dětí a mládeže Světlana Kuldová 

Jednání s rodiči, kteří se chovají nátlakově až agresivně Světlana Kuldová 

Jak učit a naučit Světlana Kuldová 

Geometrie činnostně v 1. – 3. ročníku Vladimíra Dvořáková 

Násobilka a dělení v oboru násobilek Vladimára Dvořáková 

Vedení dokumentace, výkaznictví a financování podpůrných opatření Lenka Novotná 

Jak vyučovat cizí jazyk děti ve věku 4 – 7 let Hana Müllerová 

Náměty na výuku slovní zásoby v anglickém jazyce Hana Müllerová 

AJ činnostně ve 4. ročníku – metoda PhDr. Kellyové Hana Müllerová 

Dítě s mutismem v běžné mateřské škole Denisa Topinková 

Když se v matematice nedaří aneb jak podpořit žáky nejen 

s dyskalkulií 

Denisa Topinková 

Role speciálního pedagoga ve škole Denisa Topinková 

Efektivní komunikace – webinář Jana Skybíková 

Předmět speciálně pedagogické péče jako podpůrné opatření pro žáky 

s SVP – On-line 

Denisa Topinková 

Školní metodik prevence na škole – On-line Denisa Topinková 

Učím (budu učit) informatiku na 1. stupni ZŠ Hana Blahová 

Informatika dle schváleného RVP ZV – Jak vyučovat Data, 

informace, modelování v nové informatice 

Hana Blahová 

ICT: Digitální gramotnost Hana Blahová 

Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu 

s GDPR 

Martina Holíková 

Blahová 

Citová výchova Marcela Šebková, 

Veronika Kusková 
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Školní družiny – tisíc věcí, co nás trápí – kulatý stůl on - line Marcela Šebková 

Náměty na práci se žáky s poruchami autistického spektra na ZŠ Jana Skybíková 

Hudebně hravá angličtina nejen do MŠ Jana Skybíková 

 

 

Profesní růst zaměstnanců 

 

Hana Blahová úspěšně ukončila studium na Universitě Palackého v Olomouci studijní program 

Sociální pedagogika se specializací Výchovné poradenství a získala titul „magistr“ ve zkratce 

„Mgr.“ 

Hana Müllerová absolvovala doplňující vzdělávání pro učitele cizích jazyků na WocaBee s.r.o.  

Martina Holíková Blahová studuje v kombinované formě studia na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně v 3. semestru bakalářského studijního programu Vychovatelství. 

 

Ke dni 31. 7. 2022 odešla z naší školy na vlastní žádost Mgr. Lenka Novotná. Nastoupila na jinou 

školu. 

 

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 5 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ 26 0 

O nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 0 

O přijetí – mimořádné přijímací řízení do ZŠ - Ukrajina 2 0 

O užití širšího slovního hodnocení 2 0 

O prominutí úplaty za vzdělávání ve ŠD 3 0 

 

B. Mateřská škola 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

O přijetí do MŠ (včetně individuálního vzdělávání) 18 0 

O nepřijetí do MŠ 4 0 

O přerušení docházky do MŠ 0 0 

O ukončení docházky do MŠ  3 0 

O přijetí – mimořádné přijímací řízení do MŠ - Ukrajina 2 0 

Zrušení přijímacího řízení – děti nastoupí jinam 6 0 
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ČÁST VI. 

 

Údaje o výsledcích ČŠI ve školním roce 2021/2022 

 

V tomto školním roce v naší škole kontrola ČŠI neproběhla. 

 

ČÁST VII. 

 

Další údaje o škole 

                                                                                                

Zápis do 1. třídy 

K zápisu do 1. třídy základní školy pro školní rok 2022/2023, který se po koronavirové pandemii 

mohl konat opět přímo ve škole, jsme obdrželi žádosti o přijetí od celkem 28 dětí – 17 z Předklášteří, 

1 z Tišnova, 4 ze Štěpánovic a 6 z Borače. O odložení povinné školní docházky o 1 rok požádali 

zákonní zástupci 5 dětí, 2 žáci nakonec nastoupili na jinou školu. V mimořádném zápisu pro 

ukrajinské děti byly přijaty 2 děti, takže do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 bylo přijato celkem  

23 nových žáků. 

  

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 tomto projektu stále pokračujeme.  

 

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. 

„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 

byl ve školním roce 2021/2022 úspěšně ukončen a plynule jsme přešli do projektu Šablony III,  

č. projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021291. Na tento projekt jsme obdrželi celkovou částku 

638 000,- Kč. Šablony III jsou určeny pouze pro základní a mateřské školy. Zvolili jsme aktivity, 

které se nám v minulosti nejlépe osvědčily – Školní asistent v MŠ i v ZŠ, Projektový den ve výuce 

v ZŠ i v MŠ, Projektový den mimo školu v MŠ i v ZŠ a Doučování žáků ohrožených školním 

neúspěchem v ZŠ. Tento projekt poběží v naší škole do 30. 6. 2023.  

Dále jsme se zapojili do projektu 3.2.3. Národní plán obnovy – Investice na potřebu podpory 

vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky 

ve školách během pandemie covid – 19. 

Všichni žáci naší školy se již tradičně zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj 2021/2022.  

 

Školní družina 

 

Ve školním roce 2021/2022 se k pravidelné docházce přihlásilo 61 dětí. Navštěvují ji děti                    

od 1. do 3. třídy, ze 4. a 5. třídy pouze dojíždějící. Pokud zůstanou ve školní družině volná místa, 

můžeme je nabídnout i dětem místním. V průběhu roku k nám přibyly i 3 děti z Ukrajiny.  

Vzděláváme se podle ŠVP pro ŠD. Školní dužina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. 

Specifickými prostředky naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Zájmové 
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vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností a dalšími aktivitami           

se zaměřením na různé oblasti.  

Při ŠD pracuje rukodělně výtvarný kroužek a Klub zábavné logiky a deskových her ze Šablon II.  

 

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

 

ZÁŘÍ: malování křídami na asfaltovém hřišti na téma „Pohádkové a seriálové postavičky“ 

hádání a ochutnávka různých druhů čokolády ku příležitosti Mezinárodního dne čokolády 

soutěž ve stavění domečků a příbytků pro skřítky a broučky v parku 

 

ŘÍJEN: výzdoba dětského oddělení v knihovně na OÚ  

společné dlabání dýní, jejich dotváření do strašidelných podob a následné rozmístění v okolí 

základní školy 

 

LISTOPAD: soutěž v navlékání listí a výroba podzimního skřítka 

společné pečení a zdobení perníčků na výzdobu vánočního stromečku v ŠD 

   

PROSINEC: zdobení vánočního stromečku v ŠD 

zdobení vánočního stromečku na OÚ 

zdobení vánočního stromečku na výstavě betlémů 

návštěva OÚ a shlédnutí výstavy betlémů a prací dětí 

vánoční besídka ve školní družině s nadílkou nových hraček, her a stavebnic 

 

LEDEN: soutěž ve družstvech s plněním různých úkolů v hale za ZŠ 

 

ÚNOR: účast na Olympijském festivalu v Brně 

společné skládání a šroubování budky ze dřeva pro ptáčky 

 

BŘEZEN: výzdoba dětského oddělení v knihovně na OÚ  

soutěž v běhu na 600 m na čas na školním hřišti 

 

DUBEN: výroba velikonočních dekorací a společné zdobení stromů na náměstí 

beseda o Velikonocích s paní PhDr. Irenou Ochrymčukovou 

ukázka výcviku psů a psích disciplín plemene Border kolie slečnou Terezou Slovákovou 

plnění úkolů v čarodějné soutěži při příležitosti Svatojakubské noci 

 

KVĚTEN: účast na hudebním vystoupení studentů z Francie s názvem FAR NIGHT v parku 

cirkusová dílna pana Jiřího Sadily se zapojením dětí na školním hřišti 

 

ČERVEN: soutěž v zábavných dovednostech na stanovištích v parku k příležitosti Dne dětí 

závody ve skoku do dálky  

účast na školním výletě na hradě Veveří a projížďky parníkem 

soutěž v poznávání rostlin a léčivých bylin 

 

Nepovinné předměty a zájmové aktivity organizované školou 

 

Náboženství ŘK – nepovinný předmět - pro malý zájem o výuku náboženství ani letos nebylo 

organizováno školou, ale přímo tišnovskou farností – z naší školy se účastnili 4 žáci 

Světoběžník V. třída – 11 žáků 

Vaření III. – V. třída – 20 žáků  

Pracovně výtvarný kroužek při ŠD – 5 žáků 
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Logochvilky I. třída – 4 žáci 

Jazyková přípravka 1. a 2. tříd – 15 žáků, 2 skupiny (9 + 6) 

Reedukace – Pedagogická intervence v ZŠ – 5 žáků 

Speciálně pedagogická péče v ZŠ – 14 žáků 

Studijní kroužek žáků 5. třídy – 13 žáků – 2 skupiny (1x ČJ, 1x matematika) 

Doučování v rámci Šablon II – 42 žáků – 9 skupin 

  

Školní besídka 

 

Po letech koronavirových omezení jsme mohli se žáky školy opět nacvičit a předvést veřejnosti 

šikovnost naších dětí a žáků při školní besídce. Tu jsme tentokrát nedělali v čase předvánočním, ale 

na jaře. Besídka proběhla v sále OÚ Předklášteří mezi Dnem matek a Dnem otců, kterým byla 

věnována. Nejprve vystoupili žáci 5. ročníku s tancem StarDance a pak děti z MŠ s pásmem písní, 

básní a tanečků. Také prvňáčci si připravili pro své maminky a tatínky básničky a taneček 

Čtyřlístek. Druháci nacvičili a předvedli pohádku Paleček a jeho kamarádi a zazpívali písničku 

Citrónky. Hlavním programem byla hudební pohádky „Popelka“ autorky Heleny Tašnerové, kterou 

nacvičila se žáky III. – V. třídy paní učitelka Hana Blahová za pomoci svých kolegyň.                                        

 

Matematické soutěže 

 

Mezinárodní matematická soutěž Klokan 2021 – zapojili se všichni žáci 2. – 5. ročníku. Ti mladší 

v kategorii Cvrček, starší v kategorii Klokánek. 

   

Plavání  

 

V tomto školním roce se už zase mohla organizovat v rámci TV výuka plavání. Opět jsme jezdili do 

Plavecké školy Rybka v Brně Řečkovicích a to se žáky 1. – 4. ročníku. Žáci 5. ročníku se plavecké 

výuky neúčastnili. 

 

Zlatý list 

 

Zlatý list je tradiční, přírodovědně - ekologická soutěž pro žáky 2. – 6. ročníku a nižší ročníky 

víceletých gymnázií. Pořádá ji každoročně Český svaz ochránců přírody. V loňském roce probíhalo 

krajské kolo této soutěže (již 50. ročníku) v ZOO Brno.  

Soutěží šestičlenná družstva, rozdělená do tříčlenných hlídek. Na jednotlivých stanovištích se 

prověřují znalosti dětí v oblastech ekologie, ochrana přírody, životní prostředí, geologie, zoologie  

a botanika. Do soutěže jsme přihlásili i žáky naší školy se zájmem o přírodu a její ochranu. Soutěžily 

2 hlídky V. třídy a 2 hlídky II. a III. třídy. 

Naše děti se v soutěži určitě neztratily. V tomto krajském kole soutěže se naše mladší děti umístily 

na krásném druhém místě a ti starší byli šestí. Krásný výsledek. 

 

 „Špačkoš“ 

 

ZŠ a MŠ Předklášteří se zapojila do druhého ročníku sociálně ekologického projektu „Špačkoš“ 

 – sběr dřevěných pastelek a tužek délky 2 – 3 cm. Z nasbíraných špačků tvoří klienti centra 

STROOM Dub u Prachatic umělecká díla. 8. listopadu 2021 byli naši žáci za tuto aktivitu odměněni, 

a to společností KOH-I-NOOR, která jim věnovala velký set výtvarných potřeb.  
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ZŠ a MŠ Předklášteří je i nadále aktivním účastníkem tohoto smysluplného projektu. Právě 

probíhající sběr špačků třetího ročníku bude vrcholit 13. května 2023. 

https://www.spackos.cz/ 

 

Tělovýchovné soutěže a aktivity 

 

I v roce 2021/2022  se naše škola zapojila do sportovního projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ 

VÍCEBOJ. Disciplíny žáci začali plnit na podzim 2021 a dokončili v roce 2022. Do projektu se 

zapojili všichni žáci naší školy, tedy 100 %, splnili jsme všechny disciplíny a získali jsme pro naši 

školu zlatou medaili.  

 

Lyžařský kurz v Olešnici 

 

V týdnu 7. – 11. 2. 2022 jsme pro zájemce naší základní a nově i mateřské školy uspořádali ve 

spolupráci s Newman school lyžařský výcvik v Olešnici na Moravě. 

Děti byly podle svých dovedností rozděleny do skupin, kde se podle svých možností učily zvyšovat 

své lyžařské schopnosti, ovládat jízdu na kotvě či snowboardu. Poslední den byly uspořádány závody 

pro všechny skupiny. Někteří rodiče přijeli své děti podpořit. Děti lyžování bavilo a domů si všichni 

odváželi zaslouženou odměnu. 

Kurzu se zúčastnilo 9 dětí z MŠ a 30 dětí ZŠ. 

Olympijský festival Brno s VIP programem 

 

Účast na tomto festivalu jsme vyhráli. Všichni žáci naší školy si zde mohli vyzkoušet různé 

disciplíny zimních sportů – bruslení, běžkování, jízdu na bobu, ale nejvíc je asi zajímala jedna 

z nových aktivit - curling. Ve sportovním stánku si také mohli zakoupit oblečení a doplňky 

z olympijské edice. Velkým zážitkem pro ně bylo setkání s trenérem a reprezentantkami českého 

ženského hokejového týmu. 

 

McDonald´s Cup 

 

 Fotbalisté 1. – 3. ročníku se zúčastnili okrskového kola na ZŠ Jungmannova v Kuřimi. Odehráli 

celkem 4 vzájemné zápasy, ale kvůli malým zkušenostem skončili poslední.  

To žáci 4. a 5 ročníku na tom byli o poznání lépe. Svou skupinu v Tišnově na ZŠ 28. října 

s přehledem vyhráli a postoupili do okresního kola v Brně – Modřicích. Zde už se jim tak nedařilo, 

ale nakonec obsadili krásné 6. místo. 

 

Výtvarné soutěže a aktivity 

 

Zebra se za tebe nerozhlédne – výtvarná soutěž s Policií ČR, náš žák Daniel Vrbka vyhrál 1. 

místo v krajském kole a postoupil do celorepublikového finále 

Ztvárni maskota ZOH – pandu Ping Dwen Dwen – naše školy byla úspěšná a vyhrála účast na 

Olympijském festivalu v Brně s VIP programem 

Puntíkový den – vyjádření podpory pacientům s lupénkou – žáci vyráběli trička a jiné obrázky 

s puntíky a prezentovali je na FB stránkách pořádající organizace 

https://www.spackos.cz/
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Betlémská cesta  - série obrazů pro výstavu betlémů v Předklášteří 

Ztvárni úspěšného olympionika – žáci II. třídy si vybrali Ester Ledeckou, byli úspěšní a vyhráli 

balík výtvarných potřeb od společnosti Koh-i-nor 

 

Dopravní výchova žáků 4. ročníku 

 

16. 9. 2021 – teorie ve třídě 

20. 9. 2022 – tréninkové jízdy na dopravním hřišti v Brně Řečkovicích 

19. 4. 2022 – testy ve třídě 

29. 4. 2022 – jízdy zručnosti na dopravním hřišti v Brně Řečkovicích  

 

Další školní a mimoškolní aktivity  

 

- Sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče, zářivky, baterie v rámci Recyklohraní (ekologická 

výchova) – celoročně 

- Mikulášská nadílka v MŠ i ZŠ – žáci 5. třídy  

- Školní adventní jarmark 

- Zpívání u stromu – začátek Adventu 

- Návštěva výstavy betlémů a fotografií v Předklášteří 

- Tříkrálová sbírka   

- Zahradní slavnost na ukončení školního roku na zahradě v MŠ 

 

Preventivní programy, projektové dny, výukové programy 

 

- Vzdělávací program „Stmelovačky“ – Inspiro Tišnov, žáci I. a II. třídy 

- Preventivní program ve škole „Buďme kamarádi“ – žáci II. a III. třídy 

- Výukový interaktivní program „Králova jeskyně“ – Muzeum Tišnov, žáci II. třídy 

- Výukový program v klášteře Porta coeli „S královnou Konstancií“ – žáci I. a II. třídy 

- Vzdělávací program „Vzhůru nohama“ – Planetárium Brno, žáci I. a II. třídy 

- Vzdělávací program „Planety – Cesta Sluneční soustavou 2D“ – planetárium Brno, žáci IV. 

a V. třídy  

- Preventivní program „Třídní klima“ – PPP Sládkova Brno, žáci IV. a V. třídy 

- Preventivní program „Kyberšikana“ – Policie ČR, žáci III. a IV. třídy 

- Projektový den s rodilým mluvčím „Family“ – žáci V. třídy 

- Projektový den „Nad kronikou Obce Předklášteří“ – Marie Kulhánková, kronikářka obce, 

žáci III. a IV. třídy 

- Výukový program ve škole „Leoš Janáček“, život, tvorba animovaná verze opery 

Příhody lišky Bystroušky – Turistické a informační centrum Brno, paní Šárka 

Zahradníková, žáci III. – V. třídy 

- Výukový program „Velikonoce“ – paní Šmardová, žáci II. třídy 

- Návštěva ZŠ Dolní Loučky- zábavná prohlídka nové učebny fyziky a chemie, žáci V. třídy 

- Školním výlet s doprovodným programem hrad Veveří – žáci I. - III. třídy 

- Školní výlet zámek Loučeň, město Poděbrady – žáci IV. a V. třídy 

- Branný závod „Železný empík“ v Brně – žáci V. třídy 

- Školní šestiboj v parku v Předklášteří – všichni žáci 
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Návštěvy v knihovnách 

 

- Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně Tišnov 

- Seznámení s chodem knihovny v Tišnově – žáci I. třídy 

- Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou ve škole 

- Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem – knihovna na OÚ v Předklášteří spojená 

s výtvarnou soutěží žáků naší školy na téma Cestování – připravila knihovnice paní 

Valentová pro žáky 3. – 5. ročníku 

- Bezpečnost na internetu, kyberšikana – žáci 5. ročníku – knihovna Tišnov 

 

Návštěvy filmových a divadelních představení 

 

- Betlémská hvězda – Divadlo Bolka Polívky v Brně  

- Tajemství staré bambitky 2 – kino Svratka Tišnov 

- Obušku, z pytle ven – Divadlo Bolka Polívky v Brně  

- Tři mušketýři - Divadlo Bolka Polívky v Brně 

 

Účast žáků a pracovníků školy na životě v obci  

 

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 

Práce v zastupitelstvu (Radě) Obce Předkllášteří – 1 zaměstnanec 

Práce v sociální komisi při OÚ – 3 zaměstnanci 

 

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 

TJ Sokol Předklášteří 

Podhorácké muzeum Předklášteří 

Městská knihovna Tišnov – dětské oddělení 

Obecní knihovna v Předklášteří 

Policie Tišnov 
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PPP Brno – venkov 

SPC při ZŠ Brno, Štolcova 16 

SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská 234, Brno 

MŠ a ZŠ speciální a praktická škola Ibsenka Brno 

Plavecká škola RYBKA Brno - Řečkovice 

MěÚ Tišnov – odbor soc. zabezpečení, OSPOD 

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  

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

regionu 

 

Testování ve škole 

 

Naše IV. třída byla již ve školním roce 2020/2021 spolu se 300 dalšími vybrána, aby se zúčastnila 

mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS (Progress in International Reading Literacy 

Study). Do tohoto šetření je zapojeno více než 60 zemí z celého světa. Projekt PIRLS  probíhá od 

roku 2001 v pravidelných pětiletých cyklech a jeho cílem je zjišťovat aktuální úroveň čtenářských 

dovedností žáků ve čtvrtém roce školní docházky a sledovat jejich vývoj v čase. Organizátorem 

šetření je Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání a v České republice jej realizuje 

Česká školní inspekce. 

V cyklu PIRLS 2021 dochází k přechodu od papírového k elektronickému testování. Jedním z cílů je 

porovnat výsledky žáků v různých formách testu, a proto byly školy rozděleny do dvou skupin podle 

způsobu zadávání. Naše škola byla vybrána do skupiny škol, ve které žáci vyplňovali testy v 

elektronické podobě. 

Samotné testování bylo rozděleno do tří částí. První dvě tvořil úryvek z knihy nebo předpřipravený 

text z internetu na určité téma (vesmír, migrace zvířat v Africe, apod.) a žáci museli v časovém 

limitu odpovědět na předem dané otázky. Ve třetí části žáci odpovídali na 30 otázek žákovského 

dotazníku, mapující jejich osobní a školní život. 

Testování, probíhající celé dopoledne, bylo pro děti náročné na pozornost, soustředění i na 

počítačovou gramotnost. Všechny zúčastněné čtvrťáky musíme za jejich přístup a nasazení velice 

pochválit. Výsledky tohoto testování jsou přílohou výroční zprávy. 

 

TESTOVÁNÍ KALIBRO 

 
I ve školním roce 2021/2022 se naše škola rozhodla zapojit do testování KALIBRO. Projektu se 

zúčastnili žáci třetího a pátého ročníku. 

Zaměření testových úloh je v souladu s moderními cíli základního vzdělávání a odpovídá například 

pojetí prestižního mezinárodního srovnání PISA.  
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Testování i dotazníková šetření probíhají každoročně a jsou zaměřována postupně a opakovaně na 

jednotlivé úrovně vzdělávací soustavy či populační ročníky. Každá škola se sama rozhoduje, kterých 

testování a šetření se zúčastní.  

Testy a dotazníky rozesílá a vyhodnocuje organizátor projektu. Zúčastněné školy získávají souhrnné 

výsledky za třídy a školu, v případě testů pak rovněž detailní přehled o individuálních výsledcích 

žáků.  

 

Naši žáci si jako tradičně vedli velmi dobře a výsledky si můžete prohlédnout v tabulce. 

 

TESTOVÁNÍ KALIBRO 3. ročník 

 

Předmět Celková úspěšnost 

v naší ZŠ (%) 

DÍVKY 

(%) 

HOŠI 

(%) 

Průměr ČR 

(%) 

Vesnické školy 

v ČR v % 

 

ČESKÝ JAZYK 66,3 

 

56,9 52,3 54,4 52,8 

MATEMATIKA 59,9 

 

46,1 49,4 47,7 46,2 

PRVOUKA 64,6 

 

57,7 57,0 56,9 56,9 

PŘÍRODOVĚDNÝ 

ZÁKLAD 

65,5 54,5 53,6 54,0 55,3 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

65,3 

 

63,9 66,0 65,0 64,4 

EKONOMICKÉ 

DOVEDNOSTI 

64,9 56,5 54,7 55,3 56,3 

 

 

TESTOVÁNÍ  KALIBRO 5. ročník 

 

Žáci 5. ročníku byli tento školní rok zařazeni také do výběrového zjišťování výsledků žáků  

5. ročníku základních škol v rámci testování České školní inspekce. Výsledky tohoto testování se 

v současné době zpracovávají. K dispozici by měly být v průběhu měsíce listopadu 2022. 
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ČÁST VIII. 

 

Péče o talentované žáky a o žáky se speciálními potřebami 

 

- 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, 

pravidelně se zapojujeme do mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 

- letos jsme pracovali se 13 žáky V. třídy v matematice a českém jazyce formou hodin navíc 

mimo vyučování – celkem se jednalo o 32 hodin výuky 

- 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, věnujeme 

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  

- letos jsme pro žáky připravili i pomoc se správnou výslovností a mluvením – logochvilky, 

financovali jsme je také z projektu „Šablony“ 

- další spolupráce se rozvinula při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

- spolupracujme s SPC při ZŠ Brno, Štolcova, SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Brno, Veslařská, 

MŠ a ZŠ speciální a praktická škola Ibsenka Brno 

- zajišťujeme doučování žáků ohrožených školním neúspěchem z projektu Šablony II i prací 

školního asistenta, pokračujeme při realizaci Šablon III, doučování mimo Šablony bylo pro 

všechny další žáky, kteří to potřebovali 

Předmět Celková úspěšnost 

v naší ZŠ (%) 

DÍVKY 

(%) 

HOŠI 

(%) 

Průměr 

ČR v % 

Vesnické školy 

v ČR v % 

 

ČESKÝ JAZYK 66,8 

 

71,5 62,6 62,8 62,6 

MATEMATIKA 64,9 

 

69,0 61,4 54,3 54,3 

HUMANITNÍ 

ZÁKLAD 

55,2 

 

67,8 47,4 55,9 54,6 

PŘÍRODOVĚDNÝ 

ZÁKLAD 

64,3 65,1 63,8 60,9 60,6 

ANGLICKÝ 

JAZYK 

60,4 

 

66,8 55,0 59,0 58,6 

EKONOMICKÉ 

DOVEDNOSTI 

51,4 51,0 51,8 53,1 52,9 
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- doučování žáků jsme organizovali i z projektu Realizace investice 3.2.3 Národního plánu 

obnovy – investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním 

neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie 

covid-19 

- 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 žáků  Z toho 

ZŠ MŠ 

Individuální integrace, IVP - celkem 21 19 2 

Autismus 2 1 1 

Poruchy učení 13 13 0 

Poruchy chování 3 3 0 

Poruchy řeči 3 2 1 

Pedagogická intervence 2 2 0 

Speciálně pedagogická péče 14 13 1 

 

 

ČÁST IX. 

 

Závěr 

 

Prostory ve škole jsme po všech rekonstrukcích nechali znovu vymalovat i s úpravami na omítkách. 

Vymalovala se také školní družina a učebna v mezipatře, která je čím dál více využívána 

k individuálnímu vzdělávání či k výuce náboženství, anebo ke konání mimoškolních aktivit (kroužky 

Kutílek, Vaření apod). Doplňujeme stále průběžně pomůcky do výuky o nové výukové programy, 

nástěnné mapy, tabule, přehledy apod. Modernizujeme technické vybavení v rámci ICT. 

Připravujeme se aktivně na tvorbu nového ŠVP se začleněním ICT od výuky od 1. ročníku a jako 

samostatného předmětu od 4. ročníku 

Hana Blahová, která bude koordinátorkou ICT ve škole, se začala v tomto oboru vzdělávat. Přihlásila 

se do vzdělávacího programu: Studium k výkonu specializované činnosti – koordinátor v oblasti 

ICT. Vzdělávání probíhá v Národním pedagogickém institutu ČR v Brně v rozsahu 250 hodin. 

Veškeré další důležité informace jsou k dispozici na stránkách školy www.zspredklasteri.cz. 

Spravují je Hana Kolaříková a Veronika Kusková. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zspredklasteri.cz/
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V Předklášteří, dne 27. 10. 2022           Mgr. Ilona Krausová 

               ředitelka školy 

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 31. 10. 2022 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne 22. 11. 2022                         

              Martina Bojanovská 

                předsedkyně školské rady 

Přílohy: 4 

1. Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2020/2021 

2. Výkaz Prevence 2020/2021 

3. PIRLS 2021 školní zpráva 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

1. Personální složení 

 

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

Bc. Petra Havlíková, Dis – učitelka MŠ 

Lucie Jůzová – učitelka MŠ 

Mgr. Ivona Masopustová  - učitelka MŠ 

Hana Pešelová – učitelka MŠ  

Naděžda Valachová – učitelka MŠ 

Veronika Tlustošová – asistent pedagoga, školní asistent 

Jana Topinková – vedoucí školní jídelny 

Eva Kroupová – hlavní kuchařka 

Marie Sojková – kuchařka 

René Štulpová - kuchařka 

Šárka Parysová - školnice 

Iveta Šafářová  - školnice 

Zdeňka Vejrostová - 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: Hana Kolaříková, Lucie Jůzová; celkem 18 dětí, z toho 9 děvčat a 9 

chlapců, počet integrovaných dětí: 0 

Třída Koťat – třídní učitelky: Ivona Masopustová, Hana Pešelová, celkem: 28 dětí, z toho  21 děvčat 

a 7 chlapců, počet integrovaných dětí: 0 

Třída Medvídků - třídní učitelky: Naděžda Valachová, Petra Havlíková; asistent pedagoga: Veronika 

Tlustošová; celkem 27 dětí, z toho 14 děvčat a 13 chlapců, počet integrovaných dětí: 2, individuální 

vzdělávání: 1 

Počet předškolních dětí: 19 ( z toho u 5 dětí realizován odklad školní docházky). 

 

Mateřská škola byla na základě dohody ředitelky školy se zřizovatelem uzavřena od pondělí 7. 2.  do 

pátku 11. 2. 2022. Důvodem byla velká nemocnost zaměstnanců MŠ spojená s nákazou Covid-19. 

 

Složení dětí podle trvalého bydliště: 

TRVALÉ BYDLIŠTĚ POČET DĚTÍ 

Předklášteří 60 

Tišnov 4 

Heroltice 2 
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Vohančice 2 

Svatoslav 1 

Březina 1 

Dolní Loučky 1 

Dětmarovice 1 

Šerkovice 1 

 

 

3. Pedagogická činnost  

 

     Ve školním roce 2021/2022 jsme začali pracovat podle nového vzdělávacího programu „Je nám 

dobře na světě“, který upravuje zejména vzdělávací obsah – integrované bloky: 

1. Rok v proměnách času a tradic 

2. To jsem já – člověk 

3. Život v přírodě 

4. Jak svět funguje 

5. Cestou do pohádky 

 

Zapojili jsme se do projektu Se Sokolem do života – pravidelné celoroční cvičení v hale u ZŠ  podle 

metodiky projektu.  

Předškolní děti se mohly zúčastnit Lyžařského kurzu v Olešnici. 

Od dubna 2022 si jednotlivé třídy organizovaly celodopolední pobyty venku – výpravy do přírody, 

poznávání okolí.  

 

Další program v MŠ: 

NÁZEV VEDOUCÍ POČET DĚTÍ 

Logopedie 

(ukončena k 30. 1. 2022) 

Mgr. Michaela Ralevski depistáž: 17 

péče: 9 

Edukativně - stimulační skupinky Naděžda Valachová 8 

Edukativně – stimulační skupinky Bc. Petra Havlíková, Dis. 7 

 

Divadla, výlety, exkurze, akce: 

o Divadlo pana Ševčíka v MŠ: „Medvídek na cestách“ 

o projektový den mimo školu: Výlet do ZOO Jihlava 

o Divadlo Paravánek – „O Palečkovi“ 

o Divadlo Šumafuk – „Dobrodružství polštáře Fredyho“ 

o projektový den v MŠ: Dráteník 

o Divadlo pana Ševčíka v MŠ: „Červená Karkulka“ 

o návštěva výstavy betlémů na OÚ v Předklášteří 

o vánoční nadílka a posezení u stromečku 

o Karnevalový den 

o Divadlo Paravánek v MŠ: „Pohádky ze Špalíčku“ 

o vynášení Moreny k řece Svratce 

o Divadlo Matýsek Nový Bor: „Břichbulín aneb cesta do země skřítků“ 

o fotografování na dárkové sady Photodienst 

o Podhorácké muzeum – výstava a dílnička: „Jarní radosti“ 

o Enviromentální středisko LIPKA – Jezírko: „Večerníček na výletě“ 

o Divadlo DIVSE v MŠ: „Co je to proti pomněnkám“ + výtvarné dílničky 

o projektový den v MŠ: Vodní svět 
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o Sportovní hry Mikroregionu Porta ve Štěpánovicích 

o projektový den mimo MŠ: Školní výlet na hrad Veveří 

o Divadlo pana Ševčíka v MŠ: „Pohádkové kočičiny“ 

o Rozloučení s předškoláky 

o Podhorácké muzeum – prohlídka s královnou Konstancií 

o Zahradní slavnost 

o Cesta za pokladem 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Petra Havlíková  

- vzdělávácí program: „Pohled na vnitřní procesy dítěte – s ADD, ADHD, PAS a  SPUCH  

Lucie Jůzová 

- vzdělávací program: „Začínám učit v MŠ“ 

- seminář: „Letem světem v pohybových hrách s hudbou“ 

Hana  Kolaříková  

- vzdělávací program: „Efektivní řízení mateřské školy“ 

- vzdělávací program: „Elektronické vedení školní matriky v mateřské škole“ 

Ivona Masopustová 

- seminář: „Letem světem v pohybových hrách s hudbou“ 

Hana Pešelová 

- vzdělávací program: „Matematická pregramotnost a hudebně pohybová výchova“ 

Veronika Tlustošová 

- vzdělávací program: „Asistent pedagoga v mateřské škole – současná inkluze“ 

 

 

4. Spolupráce s rodiči 

 

Rodiče byli o dění v mateřské školy informování pomocí nástěnek, webových stránek školy a 

zasíláním emailů. Pro lepší emailovou komunikaci byly zřízeny emailové schránky jednotlivých tříd. 

Předškolním dětem byly také vytvořeny účty, které by bylo možné využít v případě distanční online 

výuky. 

 

 Schůzky s rodiči:  

Schůzka rodičům - úvodní informace k novému školnímu roku 14. 9. 2021 

Individuální konzultační hodiny – třída Medvídci 25. 11. 2021, 26. 4. 2022 

Individuální konzultační hodiny – třída Koťata 23. 11. 2021, 21. 4. 2022 

Individuální konzultační hodiny – třída Myšky 3. 5. 2022 

Schůzka rodičů – nově přijaté děti 23. 6. 2022 

Vstupní individuální rozhovory s rodiči nově nastupujících dětí 30. 8. 2022 
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5. Materiální vybavení 

 

Na podzim 2021 byla vyměněna konstrukce na houpačky na zahradě MŠ, zakoupena byla od firmy 

TrAntoš. 

Třem pedagogickým pracovnicím byly dokoupeny nové notebooky. Vyměněna byla černobílá 

kopírka Xerox za barevnou tiskárnu Epson. 

Na vánoční nadílku dostaly děti nové hračky: velkou Lego stavebnici, dřevěné pokladny, puzzle, 

didaktické hry. 

Zakoupeny byly velké sady skládacích ortopedických podlah k prevenci plochonoží u dětí, prolézací 

tunel, sada obručí, dětské koloběžky, hudební pomůcka Boomvhackers a magnetické didaktické 

materiály: Povolání, Třídění odpadu, Lidské tělo. 

V rámci projektu Digitalizace škol byl pořízen výukový program na interaktivní tabuli:.  „Barevné 

kamínky“, robotické a programovatelné učební pomůcky, reproduktory fotoaparát a flash disky. 

..  

 

V Předklášteří 30. 9. 2022 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Kolaříková 

 

Mgr. Ilona Krausová – ředitelka školy:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


