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01 Charakteristika školy  

Základní škola byla ve školním roce 2020/2021 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 23 (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 2020/2021 byl zahájen v úterý 1. září 2020. Do školy nastoupilo na začátku školního 

roku 23 žáků, z toho z Dešova 16 žáků, z Kojatic 3 žákyně, z Chvalatic 2 žáci a z Vysočan 2 žáci. 

V 5. ročníku pokračovala i 1 žákyně, která povinnou školní docházku plnila v Rakousku (Julia 

Jorda). Tedy celkový počet žáků 23. Zřizovatel musel tedy udělit výjimku z nejnižšího počtu 

žáků pro školní rok 2020/2021 (nutné mít 24 žáků, aby nemusela být udělena výjimka). 

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících na začátku nového školního roku: 

Ročník Počet žáků v jednotlivých ročnících 

1. 5 žáků, 3 dívky + 2 chlapci 

2. 4 žáci, 3 dívky + 1 chlapec 

3. 6 žáků, 1 dívka + 5 chlapců 

4. 4 žáci, 2 dívky a 2 chlapci 

5. 5 žáků, 2 dívky + 2 chlapci + 1 dívka 
v zahraniční škole 

Celkem: 23 + 1 v zahraniční škole 
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03 Učební program 

ŠVP ZV „Škola základ života“ - 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, obor Učitelství pro 1. stupeň, 

ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy ZŠ (1. a 2. ročníku), pracovní úvazek 1.00, správce ICT. 

Mgr. Nikola Smetanová, vysokoškolské pedagogické vzdělání, obor Speciální pedagogika, 

třídní učitelka II. třídy ZŠ (3. až 5. ročníku), pracovní úvazek 1.00, metodik prevence – MPP, 

Logopedická intervence (logopedie) v mateřské škole.  

Klára Pelejová, DiS., - vyšší odborné vzdělání, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Vychovatelka ŠD - pracovní úvazek 0.5357 dále učitelka ZŠ – pracovní úvazek 0.4091, vedoucí 

zájmového kroužku „Sportovní kroužek“, „Šikulka“ a „Kutílek“ (od 1. 9. 2020). 

Bc. Monika Němcová Bobu - vysokoškolské pedagogické vzdělání v oboru Učitelství pro 

mateřské školy. Vedoucí učitelka MŠ, úvazek 1.00. Také školní asistentka v MŠ od 1. 2. 2021 

do 31. 7. 2021, úvazek 0.20. 

Dagmar Růžičková - střední pedagogické vzdělání, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Učitelka MŠ, úvazek 0.8871. Také školní asistentka v MŠ od 1. 2. 2021 do 31. 7. 2021, úvazek 

0.20. 

Jana Tesařová, střední pedagogické vzdělání, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Školní 

asistentka v MŠ, úvazek 0.40 (nepedagogický pracovník) – do 31. 1. 2021. 

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. 
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Fyzický počet pracovníku, přepočtené stavy pracovníků 

Celkový počet pedagogických pracovníků 
ZŠ, ŠD a MŠ         

fyzický počet - 5 ** 
 
přepočtený stav 4.8319 

z toho Základní škola fyzický počet - 3 

 
přepočtený stav 2.4091 

z toho Školní družina fyzický počet - 1    
     
přepočtený stav 0.5357 

z toho Mateřská škola  

 
fyzický počet - 2  
 
přepočtený stav 1.8871  

  

Celkový počet provozních zaměstnanců ZŠ a 
MŠ a ŠJ  

fyzický počet – 4 *** 

 
přepočtený 2.9000 

z toho Základní škola - školnice 

 
fyzický počet - 1 

 
přepočtený stav 0.7000 

z toho Mateřská škola - školnice + ŠA školní 
asistent MŠ (nepatří do skupiny pedagogický 
pracovník) 

fyzický počet – 2 

 
přepočtený 0.5000 (školnice) + 0.4000 (ŠA) 

z toho Školní jídelna – vedoucí školní jídelny 
+ kuchařka 

 

fyzický počet - 2 

 
přepočtený stav 0.3000 (vedoucí ŠJ) + 
1.0000 (kuchařka) 

 

** 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. 2021 

Věk Žena/muž Počet / úvazek 

Do 35 let 
 

2 ženy  
 

2/1.9448 – (1.0000 + 0.9448) 
 

Od 35 do 50 let           
                

3 ženy 
 

3/2.8871 – (1.0000 + 1.0000 + 0.8871) 
 

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 ve školním roce 2020/2021 zpracovávány na základě smlouvy ve 

Středisku služby škole Třebíč s paní Vladimírou Kneslíkovou a paní Danou Kneslíkovou. 

Rovněž účetnictví bylo v tomto školním roce zpracováváno na základě smlouvy s paní účetní 

Ilonou Bočkovou.  

Změny v personálním obsazení ve školním roce 2020/2021 

V tomto školním roce pracovaly v MŠ 2 učitelky. Vedoucí učitelka Bc. Monika Němcová Bobu 

a učitelka Dagmar Růžičková. Dále školní asistentka Jana Tesařová, která byla financována z 

projektu Šablony II. Ke změnám pedagogického sboru došlo od 1. února 2020, kdy odešla 

z rodinných důvodů školní asistentka paní Jana Tesařová a její úvazek byl rozdělen do 31. 7. 

2021 mezi obě stávající paní učitelky.   

Ředitelka a učitelka  Mgr. Dana Popová 
 

Učitelka ZŠ 
 

Mgr. Nikola Smetanová 

Vychovatelka ŠD 
 

Klára Pelejová, DiS. 

Vedoucí učitelka MŠ Bc. Monika Němcová Bobu 
 

Učitelka MŠ Dagmar Růžičková 
 

Školní asistentka v MŠ 
(nepedagogický pracovník) 

Jana Tesařová do 31. 1. 2021. Od 1. 2. 2021 Bc. 
Monika Němcová Bobu a Dagmar Růžičková 
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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. 5  4 1 0 

2. 4 4 0 0 

3. 6 4 2 0 

4. 4 3 1 0 

5. 4 3 1 0 

Celkem 23 18 5 0 

 

A jedna žákyně 5. ročníku Julia Jorda 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 byl tedy 24. 

 

 

Klasifikace chování 

Všichni žáci školy byli z chování klasifikování známkou 1. 

 

Celkový počet omluvených a neomluvených hodin ve školním roce 2020/2021  

 

Ročník Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny 

1. 304   0 

2. 158 0 

3.   93 0 

4.   89  0 

5. 251 0 

Celkem 895 0 
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Ve školním roce 2020/2021 nebyl ve škole žádný žák se speciálními vzdělávacími potřebami, 

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

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

 

Odchod žáků 5. ročníku  

Vzdělávání v 5. ročníku v tomto školním roce na naší škole ukončili 4 žáci: Barbora Bulíková, 

Johana Leznová, Lukáš Kovář a Petr Pokladník. V plnění školní docházky pokračují všichni 4 

žáci 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 měsíce ledna 2021.  

Zastupitelstvo Obce Dešov schválilo na svém zasedání dne 30. 6. 2021 účetní závěrku a 

hospodářský výsledek. Vše bylo v pořádku, nebyla uložena žádná opatření. 

 

07 Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitelky 
 

Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 
 

2  
 

0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky   
                

0 0 

 

08 Údaje o výsledcích vzdělávání 

Na konci školního roku 2020/2021 měla základní škola 23 žáků. S vyznamenáním prospělo 

18 žáků, prospěli 5 žáci. A jedna žákyně plnila povinnou školní docházku v Rakousku, tedy 

celkový počet žáků 24. Tato žákyně byla hodnocena pouze ze 2 předmětů – českého jazyka 

a vlastivědy. 
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Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a roz-
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opat-

ření: Zakázalo s účinností ode dne 14. října 2020 − osobní přítomnost žáků na základních ško-
lách, včetně 1. stupně ZŠ. Dále studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách 
a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Toto mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické 
situace ve výskytu onemocnění COVID-19. Předmětem opatření byl zákaz vzdělávání na všech 
typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19.  

Žáci byli vzděláváni distanční formou výuky on-line přes platformu MS Teams. Žákům, kteří 
neměli vlastní notebook, byl zapůjčen školní notebook. Celkem bylo zapůjčeno 5 školních 
notebooků. Kromě on-line výuky byly žákům zasílány další úkoly e-mailem. Byly jim zasílány 
různé webové odkazy a programy na procvičování daného učiva. Vypracované úkoly žáci ode-
vzdávali 1x týdně do schránky školy. Žáci byli informováni o svých výsledcích, byla jim poskyt-
nuta okamžitá zpětné vazba.  

Žáci 1. a 2. ročníku se vrátili do školy 18. 11. 2020. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se vrátili až 30. 11. 
2020. 

Distanční výuka byla povinná. Absence při distanční výuce byla posuzována podle zapojení 
do vzdělávacích výstupů a odevzdání úkolů ve stanoveném termínu. Pro omlouvání absencí 
platila stejná pravidla jako pro prezenční vzdělávání. 

Bohužel se situace opět zhoršila a po novém roce se žáci 3., 4. a 5. ročníku vzdělávali opět 
distanční formou výuky a nadále probíhaly on-line hodiny pomocí platformy MS Teams. 
Distanční výuka probíhala od 4. 1. 2021. Od 1. 3. 2021 se vzdělávali distančně i žáci 1. a 2. 
ročníku. Do školy se všichni žáci vrátili až 12. 4. 2021. 

Starší žáci se během školního roku vzdělávali celkem 5 měsíců distančně, mladší žáci celkem 
2 a půl měsíce distančně. 

 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 
k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy proběhly v sou-
ladu s právními předpisy na základě zákona 561/2004 Sb. §36 v termínech od 1. 4. 2021 do 30. 
4. 2021, ale bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Dešově oznámilo, že zápis dětí narozených od 1. 
9. 2014 do 31. 8. 2015 a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné školní docházky, 
vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžadovalo organizovat  
zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podávat žádosti o přijetí dítěte k plnění povinné 
školní docházky též bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, nejlépe tedy 
poštou, anebo vložením do poštovní schránky školy.  
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V týdnu od 6. 4. 2024 do 20. 4. 2020 mohly být zasílány žádosti o přijetí dítěte k plnění 

povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022. Žádost podalo celkem 7 dětí, 3 chlapci a 

4 dívky. Všech 7 dětí bylo na základě podaných žádostí přijato k povinné školní docházce.  

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 

Na základě zákona 561/2004 Sb. §34 vyhlásila ředitelka školy zápis do Mateřské školy pro 
školní rok 2020/2021. Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se vzhledem k mimořádným opat-
řením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-
19 uskutečnil též bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Příjem žádostí 
proběhl v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2021. 

Přihlášky bylo možné doručit též poštou nebo osobně do poštovní schránky školy (na budově 
ZŠ). Žádost podalo celkem 5 dětí, 3 dívky a 2 chlapci. Děti byly přijímány k předškolnímu vzdě-
lávání podle kritérií přijímacího řízení, které předem stanovila ředitelka školy po dohodě se 
zřizovatelem školy. Na základě těchto kritérií bylo přijato všech 5 dětí k předškolnímu vzdě-
lávání pro školní rok 2021/2022. 

Mateřská škola byla též uzavřena na základě Ministerstva zdravotnictví od 1. 3. 2021 do 11. 
4. 2021 z důvodu prevence vzniku a šíření onemocnění Covid-19. Otevřena byla od 12. 4. 
2021 pouze pro předškolní děti, od května pak pro všechny děti. Děti nemusely nosit v MŠ 
roušky.  

 

Znovuotevření škol od 12. 4. 2021 

Základní školy byly znovu otevřeny pro všechny žáky 12. 4. 2021 za dodržování přísných hygi-
enických opatření: používání dezinfekčních prostředků, povinné nošení roušek, povinné tes-
tování žáků 2x týdně, velmi časté větrání všech místností, pobyt žáků o přestávkách venku, 
neustálá dezinfekce všech povrchů nábytku ve všech místnostech. 

V oblasti vzdělávání byly i přes uzavření škol a distanční výuce splněny téměř veškeré cíle 

stanovené ve školním vzdělávacím programu a nebylo třeba žádný celek přesunout do 

vyššího ročníku. Vzdělávání během distanční výuky bylo zaměřeno především na hlavní 

vzdělávací oblasti – český jazyk, anglický jazyk, matematika a člověk a jeho svět (prvouka, 

přírodověda a vlastivěda). Žáci byly méně vzděláváni pouze v oblasti výchov (hudební, 

tělesné, výtvarné a pracovní). Tělesná výchova byla po znovuotevření škol omezena pouze na 

procházky, později se mohlo cvičit jen venku. V hudební výchově se nemohlo zpívat. 

Při ověřování znalostí žáků v jednotlivých předmětech bylo konstatováno, že výsledky, které 

žáci dosahovali, 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 II 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. 
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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. Dalším kroužkem byla Logopedická intervence v MŠ. 
 

Zájmový útvar 
 

Počet žáků Vedoucí zájmového útvaru 

Šikulka   4 žáci Klára Pelejová, DiS. 
 

Sportovní kroužek                        14 žáků Klára Pelejová, DiS. 
 

Kutílek      3 žáci Klára Pelejová, DiS. 
 

Logopedická intervence 
v MŠ 
 

9 dětí Mgr. Nikola Smetanová 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo jako nepovinný předmět vyučováno Náboženství. Výuka 

probíhala ve dvou skupinách. První skupina 4 žáci (1., 2. a 3. ročník), druhá skupina 7 žáků (4. 

a 5. ročník).  Vyučováno bylo celkem 11 žáků. Náboženství vyučovala v obou skupinách sestra 

Benicie, paní Jozefína Mihoková.  

 

Běžné vyučování doplňuje každý školní rok v rámci tělesné výchovy povinný (již od školního 

roku 2017/2018) plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku. V letošním roce se výuka plavání 

v plaveckém zařízení ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice nemohla uskutečnit z důvodu 

koronavirové pandemie.  

 

Tradiční bývá také Výuka bruslení pro žáky všech ročníků. Probíhá vždy v dvouhodinových 

blocích na Zimním stadionu v Moravských Budějovicích. Výuka bruslení se z důvodu 

koronavirové pandemie též nemohla uskutečnit. Uskutečněna byla pouze Výuka dopravní 

výchovy, zařazovaná do předmětu ČSV a TV. Byla završena 4 hodinami teoretické a praktické 

výuky na dopravním hřišti v Moravských Budějovicích v červnu 2021. Lektory pro výuku 

zajišťovala Městská policie Moravské Budějovice a Městský úřad Moravské Budějovice. 
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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. Z důvodu epidemie 

Covid-19 jsme se v letošním školním roce zúčastnili mnohem méně akcí. 

 

 

Přehled akcí ve školním roce 2020/2021 

 

16. 9. 2020 (středa) – Dopravní výchova pro žáky 3. – 5. ročníku na dopravním hřišti 

v Moravských Budějovicích (praktická i teoretická část). 

19. 11. 2020 – Vánoční fotografování – fotoateliér NX studio MB (Jaroslav Nix), série 

vánočních fotografií jednotlivců i skupinek. 

4. 12. 2020 (pátek) - Mikulášská nadílka na ZŠ a MŠ Dešov. 

Vyrábění vánočních přáníček pro starší občany obce Dešova. 

17. 12. 2020 (čtvrtek) – Roznášení vánočních přáníček starším občanům Dešova nad 70 let. 

18. 12. 2020 (pátek) - Vánoční posezení s pohoštěním u vánočního stromečku a rozdávání 

dárečků v tělocvičně školy. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Od 4. 1. 2021 do 31. 5. 2021 neproběhly ve škole žádné akce z důvodu velmi přísných 

hygienických nařízení při koronavirové epidemii. 

1. 6. 2021 (úterý) – Den dětí ve škole – Sportovní dopoledne s plněním úkolů a hledáním 

pokladu (akce MŠ i ZŠ). 

7. 6. 2021 (pondělí) – „3D kino „Dinosauři“ – promítání v tělocvičně školy (akce MŠ i ZŠ). 

9. 6. 2021 (středa) – Školní fotografování u skalky s květinami na školním dvorku v 9.30 hodin, 

třídy, skupinky, dvojice i jednotlivci (pro MŠ i ZŠ). 
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22. 6. 2021 (úterý) – Projektový den v Gránickém údolí ve Znojmě s názvem „Les – kdo v něm 

žije a kdo se o něj stará“. Vše hrazeno z EU projektu Šablony II (akce MŠ i ZŠ). Projížďka 

historickým vláčkem centrem města Znojmo. 

25. 6. 2021 (pátek) – Projektový den pro žáky ZŠ „Zámek Jaroměřice nad Rokytnou a jeho 

historie“.  Vše hrazeno z EU projektu Šablony II (akce MŠ i ZŠ) .  

28. 6. 2021 (pondělí) – Pěší výlet do Hornic a opékání špekáčků „Ve skale“. Plnění úkolů během 

cesty. 

29. 6. 2021 (úterý)  - Návštěva místní kapličky ve Velkém Dešově s výkladem paní Radky 

Kupkové a plněním úkolů.  

30. 6. 2021 (středa) – Slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení, věnování knih 

žákům ZŠ za výborný prospěch, také za nejlepší výsledky ve sběru léčivých bylin. Slavnostní 

rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ v altánku na školním dvorku, věnování pamětních listů a knih.  

 

10 Další aktivita 

Žáci naší školy vyrobili novoroční přáníčka pro starší občany obce Dešov a před Vánocemi je 

občanům roznesli.  

 

11 Účast žáků v soutěžích  

V letošním školním roce se naši žáci z důvodu epidemie Covid-19 nezúčastnili žádných soutěží 

mimo školu. 

 

12 Školní mléko 

Do tohoto projektu je škola zapojena od počátku jeho existence. Žáci mají nárok na 1 mléčný 

výrobek zdarma, a to jedenkrát týdně. Každý týden žáci dostávají zdarma 1 neochucené mléko 

BOBÍK. Žáci 1. ročníku vždy dostávají dáreček na začátku školního roku – box na svačinu, 2 

neochucená mléka Bobík, notýsky a další maličkosti. 
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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 jedenáctý 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 1x týdně 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. Dvakrát ročně je žákům zaslána ochutnávka exotického ovoce. Žáci 1. ročníku vždy 

dostávají dáreček na začátku školního roku – velké desky na sešity A4 a pexeso s ovocem a 

zeleninou. 

 

 

 

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 na počátku zvolen Mgr. Petr Smíšek, členové školské rady byli 

zástupci Obce Dešov: René Binder a Pavel Navrátil, zástupci z řad pedagogů školy: Bc. 

Monika Němcová Bobu a Mgr. Nikola Smetanová, zástupci rodičů: Hana Bulíková a Mgr. Petr 

Smíšek. 

Školská rada se v tomto školním roce z důvodu Covid-19 sešla jen na jednom zasedání, a to 

14. 10. 2020, na které schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/2020, Školní řád na školní 

rok 2020/2021, projednala zásadní materiály k provozu ZŠ a MŠ Dešov, také statistiky dětí v 

MŠ a žáků v ZŠ pro školní rok 2020/2021. 

Na podzim 2021 bude ustanovena nová školní rada na 3 roky. 
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15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve školním roce 

2020/2021 

 

V letošním školním roce jsme se zúčastnili méně vzdělávacích akcí a seminářů 

pro pedagogické pracovníky z důvodu epidemie Covid-19. Téměř všechny 

semináře (webináře) probíhaly online. 

 

• Mgr. Dana Popová (ZŠ) 

Vzdělávací program „Skupinová intervize ICT – Distanční výuka pomocí MS Office 365 a MS 
Teams na ZŠ “, lektor Mgr.  Miroslav Sláma (online). 

Vzdělávací program „Konzultace pro příjemce k Šablonám II “, lektorka Bc. Soňa 
Baueršímová, webinář přes MS Teams. 

Vzdělávací program „Inovativní metody ve výuce cizího jazyka, zásobník aktivit pro efektivní 
osvojení cizího jazyka “, lektor Mgr. Lukáš Heřman, Beseda Moravské Budějovice. 

Vzdělávací program „Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému InspIS ŠVP “, lektor Mgr. 
Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. v. r., školní inspektor, webinář. 

Vzdělávací program „FKSP pro školy “, lektorka Ing. Petra Schwarzová, webinář. 

Vzdělávací program „Finanční řízení školy“, lektorka Ing. Petra Schwarzová, webinář. 

Vzdělávací program „Psychohygiena pro ředitele škol v době covidové “, lektor Mgr. Karel 
Opravil, webinář. 

Vzdělávací program „Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele “, webinář. 

Vzdělávací program „Specifické a nespecifické poruchy chování u dětí “, lektor PaeDr. Zdeněk 
Martínek, webinář. 

Vzdělávací program „Zákon o pedagogických pracovnících “, lektorka JUDr. Hana Poláková, 
webinář. 

Vzdělávací program „Efektivní komunikace – jak komunikovat při výchově a vzdělávání žáků  
a dětí “, lektor Mgr. Jiří Halda, webinář. 
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• Mgr. Nikola Smetanová (ZŠ)  

Vzdělávací program „Skupinová intervize ICT – Distanční výuka pomocí MS Office 365 a MS 
Teams na ZŠ “, lektor Mgr.  Miroslav Sláma, webinář. 

Vzdělávací program „Efektivní komunikace – odpovědnost žáků a autorita učitele “, webinář. 

Vzdělávací program „Specifické a nespecifické poruchy chování u dětí “, lektor PaeDr. Zdeněk 
Martínek, webinář. 

Vzdělávací program „Efektivní komunikace – jak komunikovat při výchově a vzdělávání žáků  
a dětí “, lektor Mgr. Jiří Halda, webinář. 

Vzdělávací program „Psychohygiena pro ředitele škol v době covidové “, lektor Mgr. Karel 
Opravil, webinář. 

 

• Klára Pelejová (ZŠ a ŠD)  

Vzdělávací program „Skupinová intervize ICT – Distanční výuka pomocí MS Office 365 a MS 
Teams na ZŠ “, lektor Mgr.  Miroslav Sláma (online). 

 

• Bc. Monika Němcová Bobu (MŠ)  

Vzdělávací program „Příprava předškoláka v MŠ na vstup do ZŠ “, lektorka Mgr. Lenka Bínová, 

webinář. 

Vzdělávací program „Specifické a nespecifické poruchy chování u dětí “, lektor PaeDr. Zdeněk 
Martínek, webinář. 

 

• Dagmar Růžičková (MŠ)  

Vzdělávací program „Příprava předškoláka v MŠ na vstup do ZŠ “, lektorka Mgr. Lenka Bínová, 

webinář. 

Vzdělávací program „Specifické a nespecifické poruchy chování u dětí “, lektor PaeDr. Zdeněk 
Martínek, webinář. 

16 Studentská praxe 

V letošním školním roce na naší škole neproběhly žádné studentské praxe z důvodu 

koronavirové pandemie. 
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17 Třídní schůzky 

Ve školním roce 2020/2021 se měly uskutečnit tři schůzky rodičů (na začátku školního roku 

pro 1. ročník 1. 9. 2020, dále pak 25. listopadu 2020 a 28. dubna 2021). Uskutečnily se pouze 

dvě schůzky – v září 2020 a v dubnu 2021. V listopadu 2020 se schůzka nemohla uskutečnit 

z důvodu koronavirové pandemie. Na schůzce v dubnu 2021 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.  

 

18 Sběr léčivých bylin a druhotného materiálu 

I ve školním roce 2020/2021 se naše škola zapojila do sběru léčivých bylin a druhotného 

materiálu, jako jsou drobné elektrospotřebiče, vybité baterie, alobal, použitý jedlý olej, aj. Zisk 

za léčivé rostliny činil z důvodu Covid-19 jen 495 Kč, vykupovala se jen citronová a 

pomerančová kůra. Za použitý jedlý olej 425 Kč. Za druhotné suroviny nebyla v letošním 

školním roce poskytována finanční odměna. Z veškerého finančního zisku přispíváme dětem 

z MŠ a žákům z ZŠ na různé akce, divadla, na dopravu, na výlety, a také na odměny při 

různých soutěžích a akcích.  

 

19 Ředitelské volno 

Ve školním roce 2020/2021 nebylo uděleno žádné ředitelské volno (může být uděleno 5 dnů 

ředitelského volna během jednoho školního roku). 

 

 

20 Mateřská škola – základní informace 

Do Mateřské školy v Dešově docházelo ve školním roce 2020/2021 celkem 24 dětí, což je plný 

stav na jednu třídu. Výchovná činnost v MŠ probíhala podle ŠVP PV „Svět dětí“. Výchovnou 

práci MŠ naplňovaly ve školním roce 2020/2021 dvě učitelky a jedna školní asistentka. 

Na základě zákona 561/2004 Sb. §34 vyhlásila ředitelka školy zápis do Mateřské školy pro 
školní rok 2021/2022. Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se opět vzhledem k mimořádným 
opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-
19 uskutečnil též bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Příjem žádostí 
proběhl v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2021. 
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Přihlášky bylo možné doručit též poštou nebo osobně do poštovní schránky školy (na budově 

ZŠ). Žádost podalo celkem 5 dětí, 3 dívky a 2 chlapci. Děti byly přijímány k předškolnímu vzdě-

lávání podle kritérií přijímacího řízení, které předem stanovila ředitelka školy po dohodě se 

zřizovatelem školy. Na základě těchto kritérií bylo přijato všech 5 dětí k předškolnímu vzdě-

lávání pro školní rok 2021/2022. 

Mateřská škola byla též uzavřena na základě Ministerstva zdravotnictví od 1. 3. 2021 do 11. 

4. 2021 z důvodu prevence vzniku a šíření onemocnění Covid-19. Otevřena byla od 12. 4. 

2021 pouze pro předškolní děti, které si musely dělat 2x týdně testy. Od května pak byla MŠ 

otevřena pro všechny děti. Děti nemusely nosit v MŠ roušky.  

 

Činnost MŠ ve školním roce 2020/2021 (Z kroniky mateřské školy) 

ZÁŘÍ - Nový školní rok jsme zahájili v úterý 1. září 2020. Ve třídě jsme se sešli v plném počtu 

24 dětí. První týden byl ve znamení poznávání prostředí naší třídy a seznámení s novými dětmi. 

Během měsíce září jsme utvářeli naše třídní pravidla a snažili jsme si je co nejvíce upevnit. 

Vytvořili jsem pravidlo srdíčkové, pusinkové, kapičkové, ouškové, košťátkové a želvičkové. 

Pravidla jsme vyvěsili ve třídě, abychom je měli stále na očích a mohli si je dle potřeby 

připomínat.  

ŘÍJEN - V říjnu jsme poznávali ovoce a zeleninu a povídali jsme si o tom, jaká úroda se na 

podzim sklízí. Také jsme se vydali pouštět draky na místní fotbalové hřiště. Bohužel od 26.10 

do 29.10. 2020 byla naše mateřská škola uzavřena z důvodu povinné karantény.  

LISTOPAD - Naštěstí naše karanténa nebyla dlouhá a my jsme si tak měsíc listopad mohli 

naplno užívat. Seznámili jsme se s legendou o sv. Martinovi a poznali tradice, které jsou s tímto 

svátkem spojené. Nakonec nám poslední listopadový týden otevřel adventní vrátka.  

PROSINEC - Měsíc prosinec nám tradičně začíná návštěvou svatého Mikuláše, který má s sebou 

na pomoc anděla a čerty. Děti Mikuláši zazpívaly písničky a řekly básničku o andělu a čertovi, 

a vysloužily si tak balíček plný dobrot. Pro rodiče jsme letos vyrobili jako vánoční dárek sněžítka 

s fotkou jejich dětí.  
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Poslední kalendářní den ve školce jsme strávili poznáváním vánočních tradic a zvyků. Děti si 

tak vyzkoušely pouštění lodiček, rozkrajování jablíček nebo házení boty. Nechyběla ani tradiční 

nadílka od Ježíška. Z důvodu koronavirové epidemie nemohla proběhnout tradiční vánoční 

besídka v kulturním domě.  

 

LEDEN - A znovu jsme se sešli po Novém roce, který jsme zahájili návštěvou Tří králů. Zahráli 

jsme si scénku u Betléma, když přišli králové popřát narozenému Ježíškovi a napsali jsme bílou 

křídou jejich iniciály nad dveře. Počasí nám velmi přálo, a tak jsme si mohli v lednu dosyta užít 

zimních radovánek.  

ÚNOR - Do února jsme skočili rovnou v karnevalovém týdnu, 10. 2. 2021 proběhl v naší školce 

karneval, děti přišly v krásných maskách. Ve třídě se nám sešlo několik Spider-Manů, 

princezen, draků a dokonce přišel i čert. Proběhla promenáda masek, tančení, plnění různých 

úkolů, překážková dráha, plno dobrůtek a dokonce jsme měli i bohatou tombolu.  

BŘEZEN - Opět do našich všedních dní zasáhly problémy epidemie a my jsme byli nuceni naši 

MŠ uzavřít. S předškoláky pobíhala distanční výuka přes emaily. Děti dostaly pracovní listy a 

úkoly na daný týden.  

DUBEN - Od 12. dubna byla opět naše MŠ otevřena, ale navštěvovat ji mohli pouze 

předškoláci. Nově jsme se také museli s dětmi 2x týdně testovat antigenními testy, vždy v 

pondělí a ve čtvrtek. S předškoláky jsme se mohli více zaměřit na „školní povinnosti“. Prožili 

jsme čarodějnický rej plný kouzlení a zábavy.  

KVĚTEN - V květnu se dveře naší školy otevřely opět pro všechny děti a již nebylo potřeba se 

testovat. Na začátku měsíce to vypadalo spíše jako na začátku nového školního roku. Museli 

jsme si znovu ukotvit školková pravidla. Děti se naučily plno básniček o maminkách a vyrobily 

pro ně dárek k jejich svátku. Na látkovou tašku pro maminku obtiskly velké srdce. Ani v květnu 

se nemohla uskutečnit tradiční besídka ke Dni matek v kulturním domě. 
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ČERVEN - Měsíc červen jsme odstartovali dětským dnem. Měli jsme za úkol projít trasu po 

stanovištích, kde na nás čekaly různé úkoly. Nakonec jsme objevili skrytý poklad ve veliké 

dřevěné truhle. V lese jsme si udělali piknik a děti si prohlížely dárečky z pokladu. Holčičky v 

něm našly malé panenky a kluci autíčka. Tímto ale náš měsíc neskončil. Navštívili jsme místní 

kapličku, kterou nás provedla paní Kupková, která se o kapličku stará.  

Také jsme jeli na školní výlet do Znojma, kde jsme měli prohlídku v Gránickém údolí. Svezli 

jsme se turistickým vláčkem po Znojmě a náš výlet jsme zakončili zmrzlinou. A tak nám školní 

rok došel do úplného závěru. V posledních dnech jsme pasovali naše předškoláky na školáky a 

popřáli jim hodně štěstí na nové cestě v 1. třídě.  

ČERVENEC - Od 1. 7. do 9. 7. 2021 probíhal v MŠ prázdninový provoz, ke kterému bylo 

přihlášeno 10 dětí.  

 

Prázdninový provoz MŠ byl ukončen v pátek 9. 7. 2021, a to z důvodu výmalby celé školní 

kuchyně. 

 

 

Logopedická intervence v MŠ 

Logopedická intervence v MŠ, vedená paní Mgr. Nikolou Smetanovou, probíhá individuálně v 

logopedické místnosti MŠ. Každé dítě má svůj logopedický sešit, který si nosí domů, aby mohli 

rodiče každý den s dítětem procvičovat. Na spolupráci s rodiči je kladen velký důraz. V sešitě 

jsou logopedické říkanky, obrázky se slovy a větami, úkoly na procvičování. Logopedická inter-

vence v MŠ má velký ohlas, neboť rodiče nemusí s dětmi dojíždět do Moravských Budějovic.   

 

Příprava předškoláků probíhala povinně po celý školní rok, též distančně po dobu uzavření 

MŠ. 
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21 Školní družina 

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

2020/2021 bylo k docházce přihlášeno 19 žáků. Náplní výchovně vzdělávací práce byly 

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

školním roce pracovala v naší škole ve školní družině vychovatelka Klára Pelejová, DiS. 

 

22 Zařízení školní stravování (ŠJ) 

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

a kuchařka Marie Kosmáková. 

Strávníci MŠ                                                               24 

Strávníci ZŠ                                                                 23 

Strávníci dospělí (zaměstnanci školy)                      6 

 

 

23 Zhodnocení a závěr 

Škola vyučovala podle výše uvedených vzdělávacích programů. Můžeme konstatovat, že 

učební plán i učební osnovy byly dobře nastaveny a vzdělávací obsah pro dané ročníky se 

podařilo téměř naplnit i vzhledem k distanční výuce, která na základní škole probíhala na 

podzim 2020, a také od 4. 1. 2021 do 11. 4. 2021 pro starší žáky (3., 4., 5. ročník). A od 1. 3. 

2021 do 11. 4. 2021 pro mladší žáky (1. a 2. ročník). Na začátku nového školního roku 

2021/2022 budeme podrobně procvičovat a opakovat učivo probírané během distanční výuky 

a upevňovat tak učivo z minulého školního roku. 

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. 
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Od 1. 9. 2016 byl ŠVP ZV doplněn o zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a o zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných, podle § 16 odst. 9 školského 

zákona. V tomto školním roce jsme ve škole neměli žádného žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami, ani žáka mimořádně nadaného. 

 

 

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.   

 

 

Chtěla bych velice poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu za 

možnost zakoupení myčky na nádobí do školní kuchyně, a také za výmalbu celé 

kuchyně. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Dana Popová, ředitelka školy  

 

 

Předseda školské rady: Mgr. Petr Smíšek  
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