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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název organizace:  

Základní škola a mateřská škola Moutnice, okres Brno – venkov, příspěvková 

organizace 

664 55 Moutnice113 

Kontaktní údaje: telefon: 602 560 815; e-mail: zsmoutnice@centrum.cz; 

www.skolamoutnice.cz  

IČO: 709 835 85 

Ředitelka: Mgr. Milena Emmerová 

Zřizovatel: Obec Moutnice; Moutnice 277, 664 55 Moutnice. 

Starosta obce: Ing. Antonín Vymazal 

Školská rada:  

Lenka Salzburgerová, Eliška Zemánková (zástupci pedagogů), Pavla Novotná 

Příbranská, Petra Vymazalová (zástupci rodičů), Barbora Hrdá, Josef Lengál 

(zástupci zřizovatele).  

Školská rada se v tomto školním roce sešla 2x. K 1. 10. 2020 byla zvolena nová 

zástupkyně rodičů paní Petra Vymazalová. Paní ředitelka řešila 3 podněty rodičů 

elektronicky v době uzavření školy.    

Typ školy: malotřídní škola se všemi ročníky 1. stupně.  

Součásti školy: základní škola (kapacita 100 žáků), mateřská škola (kapacita 52 

dětí), školní družina (kapacita 60 žáků), školní jídelna (kapacita 120 jídel). 

Název  Počet tříd Počet 
dětí/žáků 

Průměr  Počet 
pedagogických 
pracovníků 

Základní škola 5 62 12,4 6 + 1 
asistentka 
pedagoga 

Mateřská 
škola 

2 39 21 4 + 2 školní 
asistentky 

Školní družina 2 48 24 2 

Školní jídelna Jídelna + 
výdejna 

102  + 14 
zaměstnanců 

 3 zaměstnanci 

 

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – 

Tvořivá škola, ve znění úpravy k 1. 9. 2020. 

  

 

mailto:zsmoutnice@centrum.cz
http://www.skolamoutnice.cz/


 

ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH  

Jméno, 
příjmení, 
titul 

Věková 
kategorie 

Pracovní 
zařazení 

Nejvyšší 
dosažené 
vzdělání 

Splnění 
odborné 
kvalifikace 

Úva
zek  

Milena 
Emmerová, 
Mgr. 

Nad 50 
let 

ředitelka VŠ učitelství 
1.stupně, CŽV 
speciální 
pedagogika 

Ano  1,0 

Lenka 
Salzburgero
vá, Mgr.  

Nad 50 
let 

Učitelka  VŠ učitelství 
1.stupně + 
speciální 
pedagogiky 

ano 1,0 

Michaela 
Benešová, 
Mgr.  

35 – 50 
let 

učitelka JAMU – obor 
hudební 
managment 

Ne 
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Eva 
Darmovzalo
vá, Mgr.  

35 – 50 
let 

učitelka Učitelství pro 
střední školy 

Ne  
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Eliška 
Zemánková 

35 – 50 
let 

učitelka SŠ obchodní 
 

Ne  
V současné 
době studující 
učitelství 
1.stupně 

1,0 

Mgr. Marie 
Srovnalová 

Do 35 let Učitelka, 
školní 
asistentka 

VŠ učitelství 
1.stupně ZŠ + 
speciální 
pedagogiky  

Ano  0,78 
+ 
0,2 

Ilona 
Strejčková 

Nad 50 
let 

vychovatelka SŠ pedagogická Ano  1,0 

Klára 
Weissová  

35 – 50 
let 

Asistentka/ 
vychovatelka 

Studium pro 
asistenty 
pedagoga/ 
SOU služeb 

Ano/Ne 
V současné 
době studující 
SŠ předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

0,5/ 
0,78 

 

Od 1.září 2020 umožnilo zastupitelstvo obce na žádost o povolení výjimky z počtu 

žáků výuku v 5 třídách – bez spojování ročníků. Třídnictví: 1. ročník – Mgr. Eva 

Darmovzalová; 2. ročník – Eliška Zemánková; 3. ročník – Mgr. Michaela Benešová; 

4. ročník – Mgr. Milena Emmerová a 5. ročník – Mgr. Lenka Salzburgerová. K 1. 9. 

2020 nastoupila Mgr. Marie Srovnalová – začínající učitelka, vyučovala další 

předměty ve 4. ročníku s paní ředitelkou. 

Ve 4.ročníku měl jeden z žáků přiděleného asistenta pedagoga – tuto pozici 

vykonávala Klára Weissová. Ve školní družině pracovaly dvě vychovatelky – Ilona 

Strejčková a Klára Weissová.   



 

Ve škole pracují 2 nepedagogičtí zaměstnanci – školnice paní Erika Janoušková, 

která vykonává i práci topiče a hospodářka, pokladní a sekretářka paní Jindra 

Žáčková. Ve školní jídelně pracují 2 kuchařky (M. Veithová, L. Oprchalová) a 1 

pomocná kuchařka(O. Žáčková). Vedoucí stravování je paní kuchařka Monika 

Veithová.   

Funkce pedagogických pracovníků:  

Výchovný poradce: Mgr. Milena Emmerová 

Metodik prevence sociálně-patologických jevů: Mgr. Lenka Salzburgerová  

Metodik a koordinátor IT: Mgr. Michaela Benešová 

Koordinátor EVVO: Mgr. Milena Emmerová 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Jméno a příjmení Název kurzu 

Michaela Benešová Sfumato aneb čtení pro všechny děti  

Eva Darmovzalová Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ; Dětská 
kresba/ergonomie psaní a rozvoj grafomotoriky 
v předškolním věku; Eko kavárny pro zapojené Ekoškoly 

Milena Emmerová Cesta ke správnému, zdravému, inteligentnímu pohybu 
napříč generacemi – Lokomoce; konference Škola 
spolupracující v systému prevence;konference jak se žije 
malotřídkám; To podstatné ze vzdělávání na dálku; 
Marketing a PR jako nástroj komunikačního mixu škol a 
školských zařízení; Aktuální otázky řízení malotřídních 
škol; Aktuální změny vyhlášky č. 27/2016 Sb. O vzdělávání 
žáků se SVP; studium P-koordinátora v projektu 
Implementaci KAP JMK II. 

Lenka Salzburgerová Metody kritického myšlení v kostce; konference Škola 
spolupracující v systému prevence; Líný učitel – Kompas 
líného učitele; Jak stanovovat hranice dětem i rodičům; 
Metodický seminář dopravní výchova; Školní metodik 
prevence na škole 

Marie Srovnalová Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. 

Ilona Strejčková MS Excel – základy práce;  

Klára Weissová Motivační rozhovory ve škole;  

Eliška Zemánková Čeština a matematika venku; Cesta ke správnému, 
zdravému, inteligentnímu pohybu napříč generacemi – 
Lokomoce; Jak pracovat s levákem 

 

Společné vzdělávání zaměstnanců: 

Školení Finanční gramotnost do škol – 4 hodinové školení IKAP JMK II. Webinář o 

prevenci a chování v případě útoku na školu – Policie ČR. Vzdělávání v oblasti 

podnikavosti v Jihomoravském kraji. On-line školení uživatelů Datakabinetu.  

 

 



 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ  

Ročník  Počet žáků Prospěli 
s vyznamenáním  

Prospěli  Neprospěli  

1. 13+ 1 dodatečný 
OŠD 

13 0 0 

2. 13 13 0 0 

3. 9 9 0 0 

4. 16 15 1 0 

5. 10 7 3 0 

 

Hodnocení chování: 

Snížený stupeň z chování – žádný žák.  

V tomto školním roce nebyly uděleny žádné poznámky ani důtky. 

Bylo uděleno 23 pochval třídních učitelů. Bylo uděleno 14 pochval ředitelky školy – 

za vynikající prezentaci školy v soutěži Komenský do tříd, Požární ochrana očima 

dětí, Evropa ve škole a Tajemství bitvy u Slavkova. .  

 

Docházka: 

Počet neomluvených hodin: 0, průměr 0. 

Počet omluvených hodin v 1. pololetí: 1 690, průměr 27,70.  

Počet omluvených hodin v 2. pololetí: 1 343, průměr 22,02.  

 

Výsledky přijímacích řízení na střední školy: 

Přihlášku podal: 1 žák 

Přijat byl: 1 žák 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádná inspekce ČŠI.  

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY 

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ: 15 

Rozhodnutí o odkladu PŠD: 3 

Jiná rozhodnutí: 1 

 

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Školní akce a organizace školního roku:  

1. 9. 2020  Zahájení školního roku – s Rádiem Krokodýl  

3. 9. 2020 Zahájení plaveckého kurzu žáků 1. – 3. ročníku 

22. 9. 2020 Plenární schůze rodičů  



 

23. 9. 2020 Branný den  

25. 9. 2020 Sportovní hry na hřišti 

5. 10. 2020 Třídnická hodina – zapojení Jižní Morava čte; Záložka 

spojuje 

14. 10. 2020 Uzavřeny všechny základní školy z důvodů zamezení šíření 

pandemie COVID. Od 15. 10. jsou všichni žáci zařazení do 

tzv. distanční formy výuky 

26. – 30. 10.  Podzimní prázdniny a nařízené volno 

18. 11. 2020 Návrat žáků 1. a 2. ročníku  

30. 11. 2020 Návrat žáků 3. – 5. ročníku 

4. 12. 2020 Návštěva Mikuláše ve třídách 

9. 12. 2020 Kosmický stan – výukový program o vesmíru 

15. a 17. 12. 2020  Setkání Ekotýmu – společné plánování  

21. 12. – 3. 1. 2021 Nařízené volno a vánoční prázdniny 

4. 1. 2021 Žáci 3. – 5. ročníku opět nastupují na distanční výuku, ve 

škole se prezenčně učí pouze žáci 1. a 2. ročníku 

28. 1. 2021 Předávání vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku 

29. 1. 2021 Pololetní prázdniny 

4. 2. 2021 Setkání Ekotýmu 

12. 2. 2021 Masopustní „maškarák“ 

16. 2. 2021 Výukový program Kdo žije v lese? 

22. 2. – 26. 2. 2021 Jarní prázdniny 

27. 2. 2021 Uzavřeny všechny mateřské a základní školy 

5. 3. -  15. 4. 2021 Třídní a školní kola recitační soutěže on-line 

11. 4. 2021 Natáčení pořadu Terčin zvířecí svět – žáci 5. ročníku 

12. 4. 2021 Znovuotevření základních i mateřských škol dle 

harmonogramu (naše škola zařazena do 1. vlny) 

28. 4. 2021 Přednáška p. Dohnálek, Havránek – osvobození obce 

30. 4. 2021 Čarodějnice ve škole – zábavné aktivity  

3. 5. 2021 Den Slunce – ekologické, přírodovědné a tvořivé aktivity  

13. 5. 2021 Den se zvířátky ve škole – přednáška chovatele p. 

Pokorného 

17. – 21. 5. 2021 Třídní schůzky a představení pro rodiče 

26. 5. 2021 Výlet – mladší žáci Papouščí ZOO Bošovice; starší (4., 5.) 

pěší výlet Kovárna a technické muzeum Těšany 

1. 6. 2021 Oslava DD – stopovaná a prohlídka kaple v Nesvačilce 

4. 6. 2021 Celoškolní setkání  

9. 6. 2021 Výukový program Policie ČR 

14. 6. 2021 Cvičný požární poplach, nácvik evakuace, invakuace 

15. 6. 2021 Canisterapie – program Centra pro výcvik psů  

16. 6. 2021 Setkání Ekotýmu 

17. 6. 2021 Představení dramatického kroužku pro mateřskou školu 

21. 6. 2021 Představení dramatického kroužku pro rodiče 

22. 6. 2021 Výlet 3. – 5.ročník – prohlídka zázemí Mahenova divadla 

24. 6. 2021 Hudební pořad Já jsem muzikant 

24. 6. 2021 „Druhý zápis“ – setkání s dětmi i rodiči na zahradě 



 

28. 6. 2021 Celoškolní setkání – jak pomoci obcím po tornádu – pečení a 

balení perníčků pro Domov důchodců Hodonín 

29. 6. 2021 Rozlučkové aktivity – vystoupení tanečního kroužku, 

třídnické hry, cesta za pokladem apod.  

30. 6. 2021 Slavnostní zakončení školního roku, fotografování pro DD 

Hodonín, předání dárků v DD Hodonín 

 

Další informace k organizaci školního roku:  

 V tomto školním roce jsme všichni museli řešit nečekané, rychlé a většinou předem 

neohlášené změny, které přinesla celosvětová pandemie nemoci COVID 19. Krizová 

opatření nám předávalo zejména Ministerstvo školství, ale také Ministerstvo 

zdravotnictví ČR. Již na podzim po návratu dětí a žáků do škol se zvyšovaly počty 

nemocných, nebyla však nařízena žádná opatření. Potom, zcela bez výstrahy, 14. 

10. 2020 uprostřed týdne byly uzavřeny základní školy; mateřské školy zůstaly dále 

v provozu. Učitelé ZŠ rozdali žákům sešity a učebnice a poslali je domů s prosbou, 

aby sledovali IS Edookit, kde dostanou další informace. Od 19. 10. přešli žáci na 

distanční výuku. Byla organizována formou on-line výuky a samostatné práce. On-

line výuka pro 1. a 2. ročník v rozsahu 5 – 6 hodin; 3.ročník 8 hodin; 4. a 5.ročník 10 

hodin týdně. Výuková platforma ZOOM. Žáci dostali v pondělí rozpis hodin v rozvrhu 

– zde měli jednotlivé hodiny on-line i samostatné práce rozloženy do dopoledních 

hodin a ke každé hodině napsán přesný obsah učiva. Vypracované úkoly 

odevzdávali v pátek osobně do schránky školy, případně zasílali elektronicky. Během 

pátku – neděle učitelé práce ohodnotili, opravili a napsali žákům slovní hodnocení = 

zpětnou vazbu k vypracovaných úkolům. Byla umožněna také individuální docházka 

žáků na doučování, případně další odpolední on-line doučovací hodiny. Paní 

vychovatelky vedly 1xtýdně odpolední aktivity školní družiny, nabízely dětem 

materiály k tvoření a sbíraly je zpět. Takto děti a vychovatelky vyzdobily okna školy 

během pandemie obrázky svých obličejů, které se usmívaly na kolemjdoucí. Střídavé 

nástupy a opětovné ukončování docházky je časově popsáno výše. Při prezenční 

výuce byla nařízena opatření, která jsme si pro naši školu upravili – sezení 

s rozestupy 2 metry (každý žák měl svou lavici); stravování s odstupy – v jídelně jedly 

jen 2 třídy, ostatní dostávali obědy do tříd; ranní postupné nástupy (zákaz setkávání 

se v uzavřených prostorách), desinfikování rukou, později testování žáků antigenními 

testy 2x týdně a v červnu jen 1x týdně. Nošení roušek, učitelé respirátorů, časté 

větrání, výuka venku. Zákaz zpěvu a omezení tělesné výchovy - toto jsme si upravili 

tak, aby se žáci hýbali s bezpečným rozestupem nebo venku.  

Opatření se také vztahovala na variantu, kdy někdo z dětí, žáků a zaměstnanců 

onemocní nemocí COVID 19. V základní škole onemocněla ředitelka a nastoupila na 

14denní karanténu, během které učila distančně z domu. V mateřské škole 

onemocněly během 5 dní 3 učitelky ze 4, dále také obě školní asistentky. Mateřská 

škola musela být uzavřena, a to 11. 1. – 25. 1. Berušky, 12. 1. – 27. 1. 2021 Krtečci. 

Mateřská škola byla dále uzavřena v době od 27. 2. do 12. 4., probíhala povinná 

distanční výuka předškolních dětí ze třídy Krtečků. Od 12. 4. byl umožněn návrat 

všem žákům ZŠ do 75 žáků – tedy celá naše základní škola – a dětí z mateřských 

škol, na které se vztahovala povinná předškolní výuka – předškoláci. Opět za 



 

přísných bezpečnostních opatření a také s testováním 2x týdně. V mateřské škole a 

v 1. a 2. ročníku pomáhali s testování dětí rodiče, ostatní žáci jej zvládli s pomocí 

učitelek sami. V odpoledních aktivitách se nesměli žáci potkávat, zůstávaly 

zachovány skupiny jako ve výuce, což jsme organizačně vyřešili přesunem paní 

učitelky MŠ a obou asistentek do odpolední družiny. Další odpolední dozor vykrývaly 

učitelky ZŠ s aktivitami kroužků a doučování, paní vychovatelky měly na starosti 1. a 

2. třídu, kde bylo nejvíce dětí s potřebou odpoledního hlídání. Pouze žáci 5. ročníku 

museli po 14.00 odcházet. Následně od 10. 5. byla umožněna docházka do 

mateřských škol všem dětem bez povinnosti testování. V základní škole se poté 

testovalo do konce května 2x týdně, potom jen 1x týdně; byla zrušena povinná 

homogenita tříd a také nošení roušek testovaných žáků.  

Vzhledem k neustále se měnící situaci musely zejména učitelky ZŠ využívat veškerý 

svůj potenciál, aby se na novou formu výuky připravily, dětem nabízely zajímavou a 

přitom i kvalitní výuku, která by nezpůsobila další výpadky probraného učiva. 

Stanovily si základní učivo, které procvičovaly a případně individuálně doučovaly. 

Vybíraly další aktivity, při kterých by se žáci aktivně zapojili a zároveň procvičovali 

své kompetence k učení, pracovní kompetence, samostatnost a tvořivost. Velmi 

pomáhali dlouhodobé projekty – tvoření herbářů, mimoškolní četba, dopisování apod. 

Změny byly také v hodnocení žáků – bylo převážně slovní, formativní, zaměřující se 

na zvládnuté dovednosti i na odstranění chyb. V pololetí dostali žáci 3. – 5. ročníku 

známky z hlavních předmětů, v ostatních předmětech byli hodnoceni slovně. Na 

žádost rodičů mohl žák dostat celkové slovní hodnocení. Na konci roku již byli žáci 

hodnoceni známkou, o slovní hodnocení nikdo nepožádal.  

K poslední informaci o organizaci školního roku patří také jiná organizace správního 

řízení – zápisu do ZŠ a do MŠ. Oba proběhly elektronicky, ale protože jsme se 

poučili z loňského roku, pozvali jsme rodiče s dětmi ve věku 2,5 – 4 roky na 

individuální pohovor. Také rodiče s dětmi, které nastoupí do ZŠ, jsme pozvali do 

školy na „druhý zápis“, jakmile nám to situace umožnila.  

Spolupráce s organizacemi: 

 

Byla podporována spolupráce s mateřskou školou – učitelky ZŠ na stimulačních 

skupinkách, návštěva předškoláků ve škole, návštěva v první třídě – připravený 

program, účast na vzdělávacích programech- hudebním a canisterapie.  

Účast na setkáních kulturní komise – docházely paní Kolková a Žáčková – příprava 

rozsvěcení vánočního stromu. Z dalších aktivit jsme dětem předali informace o 

venkovní hře – Otevírání jara; o sportování – Kužlekohraní atd.    

Účast na ekologických aktivitách v obci –Sběr odpadků – Odpadkobraní. Spolupráce 

s hasiči Moutnice, s Orlem Moutnice. Zejména však spolupráce se zřizovatelem, 

s panem starostou – realizace rekonstrukce sportovního hřiště v areálu ZŠ, úprava 

chodníčků na dvoře, zabudování nádrží na vodu. Spolupráce se školskou radou, 

zejména aktivní pomoc p. Novotné s přípravou rekonstrukce toalet v 1.patře, 

Zapojení dětí do přípravy obrázků do kalendáře obce na rok 2021 s názvem 

Moutnice očima dětí.  

V organizaci není založena odborová organizace.  

 



 

Činnost školní družiny: 

 

Školní družina byla organizována jako jedno oddělení ranní družiny a dvě oddělení 

odpoledne.  

Hlavním cílem školní družiny bylo rozvíjení kladných osobnostních a morálních 

vlastností. U dětí jsme podporovali sociální cítění i v době pandemie. 

Dařilo se nám vést děti k samostatnosti a tvořivosti i při online setkávání. 

Ve školní družině jsme se věnovali sportovním aktivitám: atletický trojboj, míčové hry, 

v letních měsících hry s vodou, zapojili jsme se do tělocviku online. 

Každé roční období má své kouzlo. V zimě si děti užily nejen zimních radovánek, ale 

také chemických procesů s vodou. Odměnou nám bylo ledové království. 

Jarní probuzení, pozorování přírody nás inspirovalo k vytvoření hmyzích domečků a 

zaměřili jsme se na užitečnost včel. Získané vědomosti z dostupných materiálů 

mohly děti uplatnit při různých soutěžích a tvořivosti. Z recyklovatelných materiálů 

vyrobily krásné včelky. 

Školní družina se každý rok zapojuje do projektu Recyklohraní, děti jsou vedené 

k třídění odpadu a využívání recyklovatelných materiálů. Letošní výstavu nám 

neumožnila pandemie. Věříme, že v příštím školním roce se podělíme o naši 

kreativitu s širší veřejností. Velkou odměnou nám bylo osvědčení o podílu na 

zlepšení životního prostředí.  

Paní vychovatelky po celý rok pomáhaly s průběhem aktivit školních kroužků, které 

jsou součástí školní družiny a v době pandemie spolupracovaly na distribuci 

materiálů dětem, organizací doučování a podporou psychického stavu dětí, které 

špatně reagovaly na odloučení od spolužáků. Po návratu aktivně vypomáhaly 

s dodržováním hygienických nařízení. 

V závěru školního roku se děti zapojily do výzvy: Děkujeme zdravotníkům. Pomohly 

také vyrobit a ozdobit srdíčka pro seniory z Hodonína.  

 

Prevence sociálně-patologických jevů:  

Prevenci sociálně-patologických jevů jsme v tomto školním roce zaměřili na 

vzájemné vztahy žáků, nebezpečí požárů, ohrožení v běžném životě – cizí osoby, 

dopravní bezpečnost, pohyb na veřejných komunikacích.  

Výbornou prevencí nežádoucího chování je sport a společné zájmové aktivity. Žáci 

se mohli zapojit do těchto kroužků: Klub čtenářský, Klub zábavné logiky a deskových 

her, Kroužek zpěvu a tance, Kroužek šikovných rukou, Dramatický kroužek. V rámci 

kroužků si žáci připravovali společná vystoupení – na zahradní slavnost, pro rodiče 

na Den matek a rodiny, na ukončení školního roku, pro spolužáky a kamarády z MŠ.  

Sportovat jsme chodili do Orlovny, po zákazu jsme využívali pohyb na školním hřišti 

a venku v terénu.  

Po celý rok jsme se věnovali správnému chování a vybavení cyklisty, proběhl 

dopravní projektový den a dále pracovali žáci on-line formou. Pozvali jsme Policii ČR 

na besedu s žáky, zajímavá byla přednáška imobilní paní, která ke svému životu 

využívá canisterapeutického psa – výcvik psů, chování k nim, prevence útoku psů, 

ale také chování k lidem na vozíčku, správná pomoc.  



 

Domluvou jsme vyřešili nežádoucí chování vůči spolužákům, v jednom případě po 

spolupráci s maminkou žáka. Nemuseli jsme řešit žádné případy sociálně- 

patologických jevů.  

 

EVVO – environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:  

 

V rámci EVVO se škola aktivně podílí na třídění odpadu, dle běžných pravidel v obci 

třídíme papír, plasty, sklo, zvládáme i třídění hliníku. Odpad ze zahrady 

kompostujeme. K dalším aktivitám patří ošetřování stromů, keřů a záhonků před 

školou i zvýšených záhonů na školní zahradě. Proběhlo i  Odpadkobraní – Ukliďme 

Česko. Znovu jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola. Během roku 

jsme dvakrát zorganizovali Kampaň obyčejného hrdinství, při které jsme šetřili vodu, 

odpad, využívali ekodopravu a sázeli stromy i keře.  

Žáci se také seznamovali s ekologickou výchovou ve výuce – např. formou projektu 

Den Slunce; výrobou žákovských herbářů v době karantény, výrobou ptačích a 

motýlích pítek. Účastnili se výukového programu Kdo bydlí v lese? V rámci 

Recyklohraní sbírali elektroodpad a použili další odpady k výrobě krásných výrobků. 

Škola se zapojila do programu Ekoškola. Žáci se sešli společně v říjnu, v zimě 

pracovali pouze 1. + 2. ročník, na konci roku již opět všichni. Vznikl nový Ekotým, 

uskutečnil se projektový den Ekoškoly ve výuce, žáci navrhovali plán práce a v rámci 

Ekotýmu si rozdělili funkce. Společně s učitelkami připravili návrh projektu Naši ptačí 

sousedé, pro který získali finanční podporu 20 000,- Kč.  

 

Účast žáků v soutěžích:  

 

Jižní Morava čte: účastnila se většina žáků jednotlivých ročníků. Ocenění získali: 

D. Fibichová, M. Krejčiříková, Z. Wahbiová. 

Komenský do tříd – účastnil se celý 5.ročník. 

Recitační soutěž:  

Mladší žáci: 1. Karolína Nováková, 2. Ellen Kratochvílová, 3. Dominika Bystřická, 

Monika Adamovová. 

Starší žáci: 1. Zuzana Wahbiová, 2. Silvie Aljoševová, 3. Eliška Bilavčíková, Vojtěch 

Král a Matyáš Handl. 

Výtvarná a literární soutěž HZS – Požární ochrana očima dětí – neštěstí na kolejích: 

okresní kolo: V. Major 1.místo; K. Handlová 3. místo; M. Králová – 1. místo. 

V krajském kole V. Major 3. místo.  

Literární soutěž Evropa ve škole – vyhodnocena po roce, K. Handlová – 1. místo 

v krajském kole. Literární soutěž Tajemství bitvy u Slavkova – T. Žáková – 2.místo.  

Sportovní výzvy – tělocvik on-line – účastnili se všichni žáci naší školy, jednotlivé 

ročníky se umístili do první stovky ze 600 přihlášených tříd. A to takto: 2.ročník – 6. 

místo; 1.ročník – 24.místo; 4.ročník – 62. místo; 3. ročník – 69 místo a 5.ročník 

98.místo.  

Matematická soutěž Klokánek a Cvrček – zapojilo se 65 % žáků 2. – 5.ročníku.  

Kampaň obyčejného hrdinství -  zapojilo se 45 žáků naší školy.   

 

 

 



 

Prezentace školy:  

 

Zahájení školního roku s Rádiem Krokodýl – výherce soutěže M. Králová „dovezla“ 

do školy zpravodaje a dárky pro celou třídu.  

Články pedagogů do místního Moutnického zpravodaje – 4x ročně.  

Aktivní tvorba školních webových stránek www.skolamoutnice.cz  

Tvorba prezentace ZŠ Moutnice se představuje – powerpointová prezentace pro 

účely zápisu, zpracovala E. Zemánková 

Terčin zvířecí svět – televizní seriál pro děti, scénář na motiv Ekopřípadů. Zapojili se 

všichni žáci 5.ročníku.  

Záložka spojuje školy – spolupráce se slovenskou školou v Bratislavě.  

 

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ A ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ 

 

1. Ovoce do škol – rozvojový program Státního zemědělského intervenčního 

fondu – dodávky ovoce 1x za týden 

2. Mléko do škol - rozvojový program Státního zemědělského intervenčního 

fondu – dodávky neochuceného mléka 1x za týden 

3. Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Moutnice III. 

Šablony ZŠ a MŠ Moutnice III, Šablony III pro inspiraci, reg. číslo 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017975. Celková částka dotace: 548 059,- Kč 

bude čerpána od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.  

4. Spolupráce na realizaci projektu Implementace KAP JMK II" do klíčové aktivity 

Podpora podnikavosti a kreativity. V rámci aktivity podán žákovský miniprojekt: 

Ptáci naši sousedé.  

5. Zapojení do projektu v Programu na podporu aplikovaného 

společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a 

inovací ÉTA, č. TL03000322 s názvem Ověření metodiky čtení Sfumato pro 

nácvik čtení u žáků s dyslexií (dále jen „Projekt“), realizovaného pod záštitou 

PF JU. 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

Rozbor hospodaření v roce 2020: 

 

Škola hospodařila v roce 2020 s těmito prostředky: 

Transfer zřizovatele  1 350 000,- Kč 

Transfer MŠMT 10 052 864,- Kč  

     v tom Úprava rozpočtu za účelem pořízení učebních pomůcek k on-line výuce

 94 544,- Kč 

Dotace plavání         15 960,- Kč 

Dotace ESF Šablony II. – dočerpání       218 882,11 Kč 

Dotace ESF Šablony III. – čerpání       210 229,45 Kč 

 

Přehled hospodaření příspěvkové organizace: 

Náklady z hlavní činnosti  12 733 444,04 Kč 

http://www.skolamoutnice.cz/


 

Výnosy z hlavní činnosti  12 733 444,04 Kč 

Výsledek hospodaření                  0,-   Kč 

 

V roce 2021 je následující výhled hospodaření: 

 

Příspěvek zřizovatele 1 231 000,--  

Další příspěvky (úplata MŠ, ŠD, pronájmy, atd.)     115 000,--  

Dotace z vlastního investičního fondu    200 000,-- 

Dotace MŠMT na rok 2021 10 689 223,--  

Dotace JmK – projekt KaPoDaV      20 000,-- 

Čerpání dotace Šablony III pro inspiraci     250 000,-- 

 

S prostředky od zřizovatele hospodaří organizace podle plánu, který předložila 

ředitelka zřizovateli. Jedná se zejména o plánované investiční akce, rekonstrukci 

toalet, revize, vybavení učeben nábytkem, pergola na školní zahradě, šatní skříňky. 

Dále běžné opravy a údržba, malování učeben, vybavení učeben.  

Z prostředků ESF škola vybavila žáky žákovskými tablety (10 ks), zajistila v mateřské 

škole personální podporu dvou školních asistentek, financovala žákovské kluby, 

projektové dny ve škole i mimo školu, tandemovou výuku a sdílení praxe učitelek MŠ.  

Z dotací Jihomoravského kraje škola nakoupí vzdělávací materiály, budky pro ptáky, 

zorganizuje dětem výlet do Záchranné stanice Rajhrad.  

Z dotace MŠMT jsou hrazeny platy zaměstnanců, sociální náklady a také ostatní 

neinvestiční náklady školy na učebnice a učební pomůcky žáků. Škola má možnost 

z dotace MŠMT hradit platy pro 18,13 přepočtených zaměstnanců.  

Škola bude hospodařit tak, aby vyčerpala všechny dotace a splnila plánované akce.  

 

SHRNUTÍ ČINOSTI ŠKOLY, ZÁVĚR 

 

Naše organizace spojuje čtyři zařízení: základní školu, mateřskou školu, školní 

družinu a školní jídelnu. Jako takové klade nároky na vedení a souhru těchto 

součástí. V situaci, kdy probíhala pandemie COVID 19 a prakticky každý týden se 

měnila hygienická nařízení, bylo organizování vzdělávání velmi náročné a je třeba 

poděkovat všem, kteří zvládli spolupracovat na výborné úrovni. V této zprávě tedy 

hodnotím i činnost dalších součástí školy, ačkoliv to není povinností výroční zprávy.  

Mateřská škola měla náročnou situaci zejména proto, že zde nefungovala téměř po 

celý rok žádná opatření proti šíření nákazy. Důsledkem bylo, že v lednu se všechny 

učitelky nakazily covidem a naštěstí jej prodělaly bez komplikací.  

Základní škola se musela přizpůsobovat neustále se měnícím a nejasným pravidlům, 

nárokům distanční výuky i testování. Školní družina nemohla plnit svůj roční plán 

v plném rozsahu a navíc několikrát měnila i organizaci pracovních skupin – oddělení. 

Personálně vypomáhali další zaměstnanci.  

Školní jídelna měla nastavena přísná hygienická opatření a podařilo se udržet 

zaměstnance od nákazy ve škole. Paní kuchařky musely ve spolupráci s ostatními 

nepedagogy vypomáhat s výdejem obědů, abychom mohli dostát vládním nařízením 

– obědvat s rozestupem 2 metry, děti nepouštět k jídlu – vše se servírovalo a 

odnášelo, část tříd obědvala v učebnách, pitný režim si zajistil každý ze své láhve.  



 

Velký podíl na tom, že jsme zvládli základní vzdělávací cíle, mají také rodiče. 

Podporovali své děti a pracovali s nimi, jak nejlépe mohli. Všechny požadavky, ale i 

připomínky k testování, nošení roušek apod., jsme společně vyřešili a nakonec jsme 

si školní rok užili, jak nejlépe to šlo.  

 

 

V Moutnicích 23. 7. 2021 

 

Sepsala: Mgr. Milena Emmerová 

 

 

Pedagogická rada schválila dne: 27. 8. 2021 

 

 

Mgr. Milena Emmerová, ředitelka: 

 

 

Školská rada schválila dne: 22. 9. 2021 

 

 

Ing. arch. Pavla Novotná Příbranská, předsedkyně ŠR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


