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01 Charakteristika školy 

Základní škola byla ve školním roce 2018/2019 školou malotřídní pouze s ročníky 1. stupně. 

Žáci 1. až 5. ročníku byli rozděleni do dvou tříd. Žáci 1. a 2. ročníku tvořili I. třídu, třídní 

učitelkou byla Mgr. Dana Popová. Žáci 3., 4. a 5. ročníku tvořili II. třídu, třídní učitelkou byla 

Mgr. Nikola Smetanová. V tomto školním roce byla zřizovatelem udělena výjimka z nejnižšího 

počtu žáků, jelikož celkový počet žáků byl 22 (nutné 24 žáků). Zřizovatelem školy je obec 

Dešov. Právním subjektem je škola od 1. ledna 2000, od 1. ledna 2003 byla rozšířena o MŠ a 

ŠJ. Do sítě škol je zařazena pod identifikačním číslem 102 655 260. Ředitelkou školy ve 

školním roce 2018/2019 je Mgr. Dana Popová.  

ZŠ a MŠ Dešov tvoří tyto součásti: 

o Základní škola 

o Mateřská škola 

o Školní družina 

o Školní jídelna 

 

02 Žáci 

Školní rok 2018/2019 byl zahájen v pondělí 3. září 2018. Do školy nastoupilo na začátku 

školního roku 21 žáků, z toho z Dešova 16 žáků, z Kojatic 2 žáci, z Chvalatic 1 žák a z Vysočan 

2 žáci. V 3. ročníku pokračovala i 1 žákyně, která povinnou školní docházku plnila v Rakousku 

(Julia Jorda). Tedy celkový počet žáků 22. Zřizovatel musel tedy udělit výjimku z nejnižšího 

počtu žáků pro školní rok 2018/2019. 

 

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících na začátku nového školního roku: 

Ročník Počet žáků v jednotlivých ročnících 

1. 6 žáků, 1 dívka + 5 chlapců  

2. 6 žáků, 2 dívky + 4 chlapci 

3. 5 žáků, 3 dívky + 2 chlapci 

4. 4 žáci, 2 dívky + 2 chlapci 

5. 1 dívka 
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03 Učební program 

ŠVP ZV „Škola základ života“, 2007 - byl realizován ve všech 5 ročnících. Od 1. 9. 2016 byl 
tento program rozšířen o Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a 
žáků mimořádně nadaných podle § 16 odst. 9 školského zákona.  
 

04 Údaje o pedagogických pracovnících a provozních pracovnících 

V průběhu školního roku se na výuce a výchovné činnosti podílelo pět vyučujících: 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

Mgr. Dana Popová, vysokoškolské pedagogické vzdělání, ředitelka školy, třídní učitelka I. 

třídy (1. a 2. ročníku), pracovní úvazek 1.00, správce ICT. 

Mgr. Nikola Smetanová, vysokoškolské pedagogické vzdělání, třídní učitelka II. třídy (3. až 5. 

ročníku), pracovní úvazek 1.00, vedoucí zájmového kroužku „Angličtina“, metodik prevence.  

Bc. Marcela Šendová, bakalářské studium v oboru speciální pedagogika - vychovatelství, 

vychovatelka ŠD - pracovní úvazek 0.4333, učitelka – pracovní úvazek 0.1818, vedoucí 

zájmového kroužku „Sportovní kroužek“, „Šikulka“ a „Kutílek“ (do 10. 3. 2019). 

Mgr. Marta Rozsypalová, vysokoškolské pedagogické vzdělání v oboru - vychovatelství, 

vychovatelka ŠD - pracovní úvazek 0.4333, učitelka – pracovní úvazek 0.2727, vedoucí 

zájmového kroužku „Sportovní kroužek“, „Šikulka“ a „Kutílek“ (od 11. 3. 2019). 

Simona Nehybová, střední pedagogické vzdělání, učitelka MŠ, úvazek 1.00. 

Jana Tesařová, střední pedagogické vzdělání (předškolní a mimoškolní pedagogika), učitelka 

MŠ, úvazek 0.7097. 

 

Provozní pracovníci: 

Martina Komendová, vedoucí školní jídelny, úvazek 0.30. 

Marie Kosmáková, kuchařka, úvazek 1.00. 

Martina Komendová, školnice ZŠ, úvazek 0.70, úkoly v oblasti BOZP a PO. 

Petra Kovářová, školnice MŠ, úvazek 0.50, úkoly v oblasti BOZP a PO. 

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dešov                                                                         strana 3 z počtu 16    



Fyzický počet pracovníku, přepočtené stavy pracovníků 

Celkový počet pedagogických pracovníků 
ZŠ, ŠD a MŠ         

fyzický počet - 5 ** 
 
přepočtený stav 4.4157 

z toho Základní škola fyzický počet - 3 

 
přepočtený stav 2.2727 

z toho Školní družina fyzický počet - 1    
     
přepočtený stav 0.4333 

z toho Mateřská škola  

 
fyzický počet - 2  
 
přepočtený stav 1.7097  

  

Celkový počet provozních zaměstnanců ZŠ a 
MŠ a ŠJ  

fyzický počet – 3 *** 

 
přepočtený 2.5000 

z toho Základní škola 

 
fyzický počet - 1 

 
přepočtený stav 0.7000 

z toho Mateřská škola + školní asistent MŠ 

(nepatří do skupiny pedagogický pracovník) 
fyzický počet – 1 + 0 

 
přepočtený 0.5000 + 0 

z toho Školní jídelna 

 
fyzický počet - 2 

 
přepočtený stav 1.3000 

 

** Jedna pedagogická pracovnice pracuje jako učitelka ZŠ a zároveň jako vychovatelka ŠD. 

*** Jedna provozní pracovnice pracuje jako vedoucí ŠJ a zároveň jako školnice ZŠ. 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 

Věk Žena/muž Počet / úvazek 

Do 35 let 
 

2 ženy  2/1.7060 – (1.0000 + 0.7060) 
 

Od 35 do 50 let           
                

3 ženy 3/2.7097 – (1.0000 + 1.0000 + 0.7097) 
 

Nad 50 let                           0 0/0.0000 
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Věkové složení provozních pracovníků k 30. 6. 2019 

 

Věk Žena/muž Počet / úvazek 

Do 35 let 
 

1 žena 1/0.5000 
 

Od 35 do 50 let           
                

1 žena 1/1.000 - (0.3000 + 0.7000) 
 

Nad 50 let                           1 žena 1/1.0000 
 

 

 

Mzdy a personalistika byly zpracovávány na základě smlouvy ve Středisku služby škole 

Třebíč s paní Vladimírou Kneslíkovou a paní Danou Kneslíkovou. Rovněž účetnictví bylo ve 

školním roce 2018/2019 zpracováváno na základě smlouvy s paní Ilonou Bočkovou.  

 

 

Změny v personálním obsazení ve školním roce 2018/2019 

 

V tomto školním roce došlo ke změnám pedagogického sboru – ve ŠD začala pracovat od 

začátku školního roku Bc. Marcela Šendová, od března pak místo ní nastoupila Mgr. Marta 

Rozsypalová. V MŠ tento školním roce pracovaly 2 učitelky, bez školní asistentky.  

 

 

Ředitelka a učitelka  Mgr. Dana Popová 
 

Učitelka ZŠ 
 

Mgr. Nikola Smetanová 

Vychovatelka ŠD 
 

Bc. Marcela Šendová, do 10. 3. 2019 
 
Mgr. Marta Rozsypalová, od 11. 3. 2019 

Učitelka MŠ Simona Nehybová 
 
Jana Tesařová 
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05 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2018/2019: 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 6  6 0 0 

2. 6 5 1 0 

3. 4 3 1 0 

4. 4 2 2 0 

5. 1 1 0 0 

Celkem 21 17 4 0 

 

A jedna žákyně 3. ročníku plnila povinnou školní docházku v Rakousku podle § 38 zákona č. 

561/2004 Sb., (školský zákon), o plnění povinné školní docházky v zahraničí. Celkový počet 

žáků je tedy 22. 

 

 

Klasifikace chování 

Všichni žáci školy byli z chování klasifikování známkou 1. 

 

Celkový počet omluvených a neomluvených hodin ve školním roce 2018/2019: 

 

Ročník Omluvené hodiny Neomluvené hodiny 

1. 471   0 

2. 463 0 

3. 172 0 

4. 198 0 

5.   22 0 

Celkem 1326 0 
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Ve školním roce 2018/2019 nebyl ve škole žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami, 

který by vyžadoval asistentku pedagoga a vzdělával by se podle § 16 odst. 9 školského 

zákona (1. 9. 2016). Mimořádně nadaní žáci ve škole nebyli.  

 

Odchod žáků 5. ročníku  

Vzdělávání v 5. ročníku na naší škole ukončila 1 žákyně. V plnění školní docházky bude 

pokračovat v 6. ročníku na ZŠ T. G. Masaryka v Moravských Budějovicích.  

 

 

06 Kontroly na ZŠ  - závěry, hodnocení 

Kontroly provedené ČŠI – v tomto školním roce se neuskutečnila kontrola ČŠI (České školní 

inspekce). 

Kontrola (ekonomická) OÚ Dešov – se uskutečnila v průběhu ledna 2019. Vše bylo 

v pořádku, nebyla uložena žádná opatření. 

 

 

07 Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí ředitelky 
 

Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 
 

1  
 

0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky   
                

0 0 

 

08 Údaje o výsledcích vzdělávání 

Na konci školního roku 2018/2019 měla základní škola 22 žáků. S vyznamenáním prospělo 

17 žáků, prospěli 4 žáci. Jedna žákyně plnila povinnou školní docházku v Rakousku, tedy 

celkový počet žáků 22. 
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Dne 15. dubna 2019 proběhl zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. K zápisu se 

dostavily 2 dívky a 1 chlapec. Všichni tři byli přijati k povinné školní docházce. Dále u další 

dívky zažádali zákonní zástupci předem o odklad povinné školní docházky. Žádosti bylo 

vyhověno. Na konci srpna 2019 se přihlásila prostřednictvím zákonného zástupce k plnění 

povinné školní docházky ještě jedna dívka, žádosti bylo vyhověno. Pro školní rok 2019/2020 

byly tedy přijati 4 žáci – 3 dívky a 1 chlapec. 

V oblasti vzdělávání byly splněny veškeré cíle stanovené ve školním vzdělávacím programu a 

nebylo třeba žádný celek přesunout do vyššího ročníku. Při ověřování znalostí žáků 

v jednotlivých předmětech bylo konstatováno, že žáky dosahované výsledky odpovídají 

úrovni jejich schopností a intelektových možností.   

Velmi uspokojivá je úroveň čtenářských dovedností – žáci vyšších ročníku projevují stále 

větší zájem o četbu. Většina žáků se během roku ve čtení velmi zlepšila. Během školního roku 

žáci přečtou mnoho knih. Také v rámci projektu Šablony I pro ZŠ probíhal v tomto roce Klub 

čtenářské gramotnosti pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. V tomto klubu bylo též přečteno a 

rozebráno mnoho zajímavých knih. 

Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Škola nabídla svým žákům 4 zájmové útvary. Vedle vítané možnosti rozšíření vědomostí žáků 

v této nabídce spatřujeme šanci zabránit vstupu sociálně patologických jevů do školního 

prostředí. 

 

Zájmový útvar 
 

Počet žáků Vedoucí zájmového útvaru 

Kroužek AJ                                        12 žáků Mgr. Nikola Smetanová 
 

Šikulka 8 žáků Bc. Marcela Šendová 
Mgr. Marta Rozsypalová 

Sportovní kroužek                        12 žáků Bc. Marcela Šendová 
Mgr. Marta Rozsypalová 

Kutílek      9 žáků Bc. Marcela Šendová 
Mgr. Marta Rozsypalová 

 

Ve školním roce 2018/2019 bylo jako nepovinný předmět vyučováno Náboženství. Výuka 

probíhala ve dvou skupinách. První skupina (1. a 2. ročník), druhá skupina (3., 4. a 5. ročník).  

Vyučováno bylo celkem 15 žáků. Náboženství vyučovala sestra Benicie – paní Jozefína 

Mihoková. 
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Běžné vyučování doplnil v rámci tělesné výchovy povinný (už od šk. roku 2017/2018) 

Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. I v letošním roce se do výuky plavání zapojili žáci 5. 

ročníku. Celkem to bylo 9 žáků. Plavecký výcvik probíhal v plaveckém zařízení ZŠ Havlíčkova 

Moravské Budějovice od února do dubna 2019. Žáci celkem absolvovali 20 vyučovacích 

hodin. Výuka plavání byla hrazena z rozpočtu obce, žáci si hradili pouze dopravu linkovým 

autobusem. 

 

Tradiční byla také Výuka bruslení pro žáky všech ročníků. Probíhala v dvouhodinových 

blocích na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích. Výuka dopravní výchovy, 

zařazovaná do předmětu ČSV a TV, byla završena 4 hodinami teoretické a praktické výuky na 

dopravním hřišti v Moravských Budějovicích. Lektory pro výuku zajišťovala Městská policie 

Moravské Budějovice a Městský úřad Moravské Budějovice. 

09 Návštěvy akcí 

Výchova a vzdělávání ve škole bylo doplňováno účastí na různých akcích, které kromě toho, 

že jsou přínosem z pohledu vzdělávacího, učí žáky dodržování bezpečnosti silničního provozu 

v běžných situacích a také je učí kulturnímu vystupování na veřejnosti. 

 

Přehled akcí ve školním roce 2018/2019 

17. 9. 2018 – (pondělí) – Dopravní výchova pro žáky 3. – 5. ročníku na dopravním hřišti 

v Moravských Budějovicích (praktická i teoretická část) 

31. 10. 2018 (pondělí) - Halloweenské učení – zábavné učení v kostýmech + soutěže 

7. 11. 2018 (středa) – v 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ - Vánoční focení – fotoateliér NX studio 

MB (Jaroslav Nix), série vánočních fotografií jednotlivců i skupinek 

9. 11. 2018 (pátek) - Vystoupení žáků ZŠ na akci Setkání s důchodci 

28. 11. 2018 (středa) - Třídní schůzka – od 15.00 do 17.00 hodin 

2. 12. 2018 (neděle) – Adventní zpívání žáků ZŠ a dětí MŠ před OÚ Dešov v 17.00 hodin 

5. 12. 2018 (středa) - Mikulášská nadílka na ZŠ a MŠ Dešov 

Vyrábění vánočních přáníček pro starší občany obce Dešova 

16. 12. 2018 (neděle) v 16:00 - Vánoční besídka pro veřejnost, vystoupení dětí MŠ a žáků ZŠ 

v kulturním domě Dešov 
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19. 12. 2018 (středa) – Roznášení vánočních přáníček starším občanům Dešova 

21. 12. 2018 (pátek) - Vánoční posezení s pohoštěním u vánočního stromečku v kulturním 

domě Dešov - besídka dětí MŠ a žáků ZŠ Dešov 

14. 1. 2019 (pondělí) - Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích  

29. 1. 2019 (pondělí) - 23. 4. 2018 (pondělí) - Povinná výuka plavání na Základní škole 

Havlíčkova v Moravských Budějovicích  

12. 2. 2019 (úterý) – pohádkové představení divadla „Netratrdlo“ s názvem „Písničky 

z pošťákovy mošničky“ 

18. 2. 2019 (pondělí) - Bruslení na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích  

21. 3. 2019 (čtvrtek) – pohádkové představení divadla „Netratrdlo“ s názvem „O 

nenasytném Otesánkovi“ 

Velikonoční tvoření - duben 2019 

11. 4. 2019 (čtvrtek) „Divadélko pro školy“ v tělocvičně základní školy zahrálo pohádku 

s názvem „Africká pohádka“ 

23. 4. 2019 (úterý) -  „Záhadná a drsná Namibie“ - výukový program manželů Motani, v 

Besedě Moravské Budějovice 

24. 4. 2019 (středa) - Třídní schůzka – od 15.00 do 17.00 hodin 

19. 5. 2019 (neděle) – Oslava Dne matek v 14.00 hodin, besídka dětí MŠ a žáků ZŠ Dešov 

v kulturním domě Dešov 

19. 5. 2019 (neděle) - Vystoupení žáků ZŠ na slavnostním Vítání občánků 

21. 5. 2019 (úterý) – Preventivní program primární prevence Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina, který se uskuteční během dopoledního vyučování ve škole. Program se týkal 
základů bezpečného chování cyklistů a chodců. 
 
24. 5. 2019 (pátek) – návštěva společnosti ESKO-T v Třebíči, která se zabývá svozem a 
tříděním odpadu. Program exkurze bude rozdělen do několika bloků – prezentace a film, 
prohlídka třídicí linky, sběrného dvora a Odpadového centra v Petrůvkách. 
  
31. 5. 2019 (pátek) – Den dětí ve škole – sportovní dopoledne – Školní turnaj ve vybíjené 

 

 

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dešov                                                                       strana 10 z počtu 16     

https://esko-t.cz/o-nas/esko-t/


5. 6. 2019 (středa) – Školní fotografování v 9.30 hodin, fotoateliér NX studio MB (Jaroslav 

Nix), třídy, skupinky, dvojice, jednotlivci 

7. 6. 2019 (pátek) – Dopravní výchova (3. – 5. ročník) v Moravských Budějovicích na 

dopravním hřišti (teoretická i praktická část) 

14. 6. 2019 (pátek) - Výlet do Kostelního Vydří (organizováno vyučujícími náboženství) 

12. 6. 2019 (středa) – Dvojjazyčné divadelní představení Divadelní společnosti Zlín v Besedě 

Moravské Budějovice (představení v angličtině a češtině). Příběh plný písniček a legrace o 

nešikovném medvědovi a jeho spolupráci se sedlákem (A silly bear).  

19. 6. 2019 (středa) – KLIMATOUR 2019 – ekologická cykloštafeta, hlavní myšlenkou akce je 
podpora ekologického způsobu přepravy, ochrany životního prostředí, sousedské 
vzájemnosti mezi obcemi a představení místního společenského života obcí a škol. Peloton 
cyklistů propojuje sousední obce a školy, které si mezi sebou předávají symbolickou štafetu. 
Akce Klimatour je inspirována modelem z Rakouska. Peloton projíždějící krajinou spojuje 
jednotlivé obce, propaguje zdravý životní styl, ekologickou dopravu, myšlení šetrné k 
životnímu prostředí, vůli k zachování dobrého klimatu a sousedskou sounáležitost. 

20. 6. 2019 (čtvrtek)  - Školní výlet na úspěšnou didakticko-divadelní pohádku Princ Bajaja, 
která se konala  na zámku Jevišovice. Bajaja bojoval na opravdovém koni a v opravdové 
zbroji. Děti si po skončení pohádky vyzkoušely spoustu činností a řemesel z doby, kdy žili 
princové a princezny. Cena 250,- Kč na žáka/dítě  

26. 6. 2019 (středa) – „Vesmírný Pepa“ - divadelní představení v Kinosále Sokolovny 

v Moravských Budějovicích, divadelní soubor žáků ZŠ T. G. Masaryka 

27. 6. 2019 (čtvrtek) - pěší výlet do Bítova. Zpět jsme se dopravili linkovým autobusem ve 
13:05 hodin. Dopravu hradila škola. 
 

28. 6. 2019 (pátek) - Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ a s předškoláky MŠ na 

Obecním úřadě v Dešově, věnování pamětních listů a knih za výborný prospěch žákům ZŠ, a 

za nejlepší výsledky ve sběru léčivých bylin 

 

 

10 Další aktivita 

Předávání vyrobených novoročních přáníček klientům Ústavu sociální péče ve Velkém 

Újezdě – přáníčka vyrobili a předali žáci základní školy. 
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11 Účast žáků v soutěžích  

V letošním školním roce se naši žáci nezúčastnili žádných soutěží mimo školu, ale ve školní 

družině probíhaly různé soutěže. Například „Soutěž o nejlepší účes“, „Soutěž o nejlepší 

domácí výrobek“, „Soutěž o nejlepší tanec“, „Soutěž o nejhezčí obrázek“, atd. 

12 Školní mléko 

Do tohoto projektu je škola zapojena od počátku jeho existence. Žák měl dříve denně nárok 

na jeden dotovaný mléčný výrobek. Základní sortiment mléčných výrobků byl v nabídce pro 

žáky vždy rozšířen o výrobky sloužící k občerstvení, jako svačinky a nápoje. Tento sortiment 

byl velmi omezen na základě tzv. „Pamlskové vyhlášky“ v roce 2017. V loňském školním roce 

došlo ke změně, žáci měli nárok na 1 mléčný výrobek zdarma jedenkrát týdně. Ostatní 

produkty naše škola neprodávala. Stejně tak tomu bylo i ve školním roce 2018/2019. 

13 Ovoce do škol 

Do projektu „Ovoce a zelenina do škol v ČR“ je naše škola zapojena od jeho počátku, tj. od 

školního roku 2009/2010, tedy desátý rok. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je 

přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky 

ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci 

prvního stupně základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo 

ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. Distribuci provádí ředitelka školy. Žákům je 

ovoce předáváno o hlavních přestávkách. Sortiment je pestrý - broskve, meruňky, 

nektarinky, pomeranče, mandarinky, jablka, banány, hrušky, rajčata CHERRY balená, ovocné 

šťávy (200ml se šroubovacím uzávěrem nebo 250ml krabička Hello) švestky, kaki, kiwi, 

blumy,  atd. 

 

14 Školská rada 

V souladu s § 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb., byla Školská rada ustavena 4. 12. 2018. 

Školská rada pracuje od svého ustavení v šestičlenném složení. Je zvolena vždy na 3 roky. 

Předseda školské rady byl zvolen Petr Smíšek, členové školské rady jsou zástupci Obce 

Dešov: René Binder a Pavel Navrátil, zástupci z řad pedagogů školy: Mgr. Nikola 

Smetanová a Simona Nehybová, zástupci rodičů: Hana Bulíková a Petr Smíšek. Školská rada 

se v tomto školním roce sešla celkem na dvou zasedáních (4. 12. 2018 a 30. 5. 2019) a 

projednala zásadní materiály k provozu ZŠ a MŠ Dešov, také statistiky dětí v MŠ a žáků v ZŠ 

pro školní rok 2019/2020. Do 1. třídy byly přijaty celkem 4 děti, do MŠ celkem 5 nových dětí. 

Jednání se účastnila též ředitelka školy. 
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15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Mgr. Dana Popová (ZŠ) 

Tvořivá škola Brno – Dva semináře: „Předslabikářové období“, a „Nácvik čtení“ – na ZŠ Třebíč, 

Cyrilometodějská 22 – lektorka Mgr. Irena Smetanová. 

Seminář „Trestní odpovědnost pedagogických pracovníků a žáků v praxi“ – Mgr. Ladislav 
Dvořák – na ZŠ a MŠ Nové Syrovice. 

Vzdělávací program „Aktuální školská legislativa týkající se společného vzdělávání pro ZŠ“ 
v Jihlavě, Vysočina Education, lektorka Mgr. Renata Abrahamová. 

Vzdělávací program pro vedoucí pracovníky „Tribal Leadership“  – Mgr. Miloslav Hubatka, ZŠ 
Havlíčkova Moravské Budějovice. 

Vzdělávací program „Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na hubu“ – lektor 

psycholog Mgr. Karel Opravil. 

Dvoudenní vzdělávací program „Matematická gramotnost na ZŠ – prakticky“ – lektor Mgr. 

Lukáš Javorek – na ZŠ Valeč. 

Vzdělávací program „Aktuální školská legislativa týkající se společného vzdělávání pro ZŠ“ 
v Jihlavě, lektorka Mgr. Renata Abrahamová, na ZŠ Valeč. 

Vzdělávací program „Zvyšující se agresivita u dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Lenka 
Bínová, na ZŠ a MŠ Budkov. 

 

 Mgr. Nikola Smetanová (ZŠ)  

Seminář „Trestní odpovědnost pedagogických pracovníků a žáků v praxi“ – Mgr. Ladislav 

Dvořák – na ZŠ a MŠ Nové Syrovice. 

Vzdělávací program „Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na hubu“ – lektor 

psycholog Mgr. Karel Opravil. 

Tvořivá škola Brno – Dva semináře: „Matematika činnostně na 1. stupni ZŠ“ – na ZŠ Třebíč, 

Cyrilometodějská 22 – lektorka Mgr. Irena Smetanová. 

Vzdělávací program „Aktuální školská legislativa týkající se společného vzdělávání pro ZŠ“ 
v Jihlavě, lektorka Mgr. Renata Abrahamová, na ZŠ Valeč. 

Vzdělávací program „Zvyšující se agresivita u dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Lenka 
Bínová, na ZŠ a MŠ Budkov. 
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 Mgr. Marta Rozsypalová (ZŠ a ŠD)  

Vzdělávací program „Zvyšující se agresivita u dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Lenka 
Bínová, na ZŠ a MŠ Budkov. 

 

 

 Simona Nehybová (MŠ)  

Seminář „Trestní odpovědnost pedagogických pracovníků a žáků v praxi“ – Mgr. Ladislav 
Dvořák – na ZŠ a MŠ Nové Syrovice. 

Vzdělávací program „Psychohygiena učitele aneb jak nepadnout na hubu“ – lektor 

psycholog Mgr. Karel Opravil. 

Vzdělávací program „Zvyšující se agresivita u dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Lenka 
Bínová, na ZŠ a MŠ Budkov. 

 

 Jana Tesařová (MŠ)  

Vzdělávací program „Zvyšující se agresivita u dětí předškolního věku“, lektorka Mgr. Lenka 
Bínová, na ZŠ a MŠ Budkov. 

 

 

16 Studentská praxe 

V prvním pololetí školního roku absolvovala na 4 týdny praxi v MŠ Michaela Křivanová (od 

26. 11. 2018 do 21. 12. 2018), studentka Gymnázia, Střední pedagogické školy, Obchodní 

akademie a Jazykové školy ve Znojmě. Tato studentka je bývalou žákyní naší školy. 

 

17 Třídní schůzky 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnily 3 schůzky rodičů (na začátku školního roku pro 1. 

ročník, dále pak 28. listopadu 2018 a 24. dubna 2019). Na schůzkách byli rodiče informování 

o výsledcích vzdělávání a o chování svých dětí. Dostávali informace o naplňování cílů ŠVP ZV 

a plnění úkolů vyplývajících z ročního plánu práce školy. Účast rodičů se pohybovala okolo 

98%. 
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18 Sběr léčivých bylin a druhotného materiálu 

I ve školním roce 2018/2019 se naše škola zapojila do sběru léčivých bylin a druhotného 

materiálu - jako jsou drobné elektrospotřebiče, kartony, papíry, letáky, noviny, časopisy, PET 

víčka, pivní víčka, alobal, plechovky, aj. Zisk za léčivé rostliny činil 1.718 Kč, za druhotné 

suroviny 2.897 Kč, za použitý olej 435 Kč. Další zisk byl z dobrovolného vstupného z Vánoční 

besídky 3.330 Kč a Dnu matek 2.050 Kč. Celkem tedy 10.430 Kč. Z celého tohoto finančního 

zisku přispíváme dětem (z MŠ i ZŠ) na různé akce, divadla, na dopravu, na výlety, a také na 

odměny při různých soutěžích a akcích.  

 

19 Ředitelské volno 

Ředitelka školy udělila 2 dny ředitelského volna (z 5 možných dnů), a to ve dnech 3. 1. a  

4. 1. 2019. 

 

  

20 MŠ – základní informace 

Do Mateřské školy v Dešově docházelo ve školním roce 2018/2019 23 dětí. V měsíci květnu 

(7. 5. 2019) proběhl zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020. Zapsáno bylo 7 dětí. 

K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 5 dětí. Dvě děti byly odmítnuty z kapacitních důvodů, 

jelikož kapacita školky je v současné době 25 dětí. Výchovná činnost v MŠ probíhala podle 

ŠVP PV „Naše školka – místo, kde je nám dobře“. 

Výchovnou práci MŠ naplňovaly ve školním roce 2018/2019 dvě učitelky – Simona Nehybová 

a Jana Tesařová. Školní asistentka v tomto školním roce v MŠ nepracovala. 

 

 

21 Školní družina 

Žáci, kteří byli přihlášeni do školní družiny, pracovali v jednom oddělení. Ve školním roce  

2018/2019 bylo k  docházce přihlášeno 21 žáků. Náplní výchovně vzdělávací práce byly 

činnosti zájmové, činnosti odpočinkové a rekreační, též tělovýchovné a hudební. V tomto 

školním roce pracovaly v naší škole 2 vychovatelky. Bc. Marcela Šendová do 10. 3. 2019 a 

Mgr. Marta Rozsypalová od 11. 3. 2019. 
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22 Zařízení školní stravování (ŠJ) 

V zařízení ŠJ pracovaly dvě provozní pracovnice – vedoucí školní jídelny Martina Komendová 

a kuchařka Marie Kosmáková. 

Strávníci MŠ                                                               23 

Strávníci ZŠ                                                                 21 

Strávníci dospělí (zaměstnanci školy)                          5 

z 1 

23 Zhodnocení a závěr 

Škola vyučovala podle výše uvedených vzdělávacích programů. Můžeme konstatovat, že 
učební plán i učební osnovy byly vesměs dobře nastaveny a vzdělávací obsah pro dané 
ročníky se podařilo naplnit. ŠVP ZV – „Škola základ života“ lze považovat za otevřený 
materiál, který je nutné po určitém období analyzovat, vyhodnotit a následně aktualizovat. 
Východiskem pro aktualizaci ŠVP jsou zjištění plynoucí z hodnocení procesu vzdělávání žáků, 
které povede ke zkvalitňování profesionální práce učitelů v základní škole. 
 
Od 1. 9. 2016 byl doplněn o zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
o zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných, podle § 16 odst. 9 školského zákona. 
 
Co se týče chování žáků, nebylo nutné udělit žádnému žákovi sníženou známku z chování.  

 

Prostředky státního rozpočtu na mzdy a ONIV, stejně tak prostředky od zřizovatele určené 

na provoz školy, čerpáme rovnoměrně a bez výhrad ze strany kontrolních orgánů.   

Během letních prázdnin byly ve škole opraveny a vymalovány stěny tělocvičny kvůli 

prasklinám. V MŠ bylo položeno nové PVC v šatně, dlouhé chodbě a jídelně. 

Chtěla bych velice poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za možnost 

uskutečnit tyto opravy v základní škole, a také za položení PVC v mateřské škole. 

 

Zpracovala Mgr. Dana Popová, ředitelka školy  

Petr Smíšek, předseda školské rady  
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