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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 byl celkový počet žáků 26.  

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 2020/2021 byla 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 2021/2022 byl zahájen ve středu 1. září 2021. Do školy nastoupilo na začátku 

školního roku 26 žáků, z toho z Dešova 17 žáků, z Kojatic 2 žákyně, z Chvalatic 3 žáci, z Vysočan 

1 žák a z Nových Syrovic 3 žáci.  

 

Počet žáků v jednotlivých ročnících na začátku nového školního roku: 

Ročník Počet žáků v jednotlivých ročnících 

1. 7 žáků, 4 dívky + 3 chlapci 

2. 5 žáků, 3 dívky + 2 chlapci 

3. 4 žáci, 3 dívky a 1 chlapec 

4. 6 žáků, 1 dívka + 5 chlapců 

5. 4 žáci, 1 dívka a 3 chlapci 

Celkem: 26 žáků 
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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 Lišková, DiS. - vyšší odborné vzdělání, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. 

Vychovatelka ŠD - pracovní úvazek 0.50, dále učitelka ZŠ – pracovní úvazek 0.50, vedoucí 

zájmového kroužku „Sportovní kroužek“ a „Kutílek“ (od 1. 10. 2021). 

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. 9. 2021, 

úvazek 0.10. 

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

Učitelka MŠ, úvazek 0.8871. Také školní asistentka v MŠ od 1. 9. 2021, úvazek 0.20. 

 

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 4.8871 

z toho Základní škola fyzický počet - 3 

 
přepočtený stav 2.50 

z toho Školní družina fyzický počet - 1    
     
přepočtený stav 0.50 

z toho Mateřská škola  

 
fyzický počet - 2  
 
přepočtený stav 1.8871  

  

Celkový počet provozních zaměstnanců ZŠ a 
MŠ a ŠJ  

fyzický počet – 4 *** 

 
přepočtený 2.8000 

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) + 0.3000 (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. 2022 

Věk Žena/muž Počet / úvazek 

Do 35 let 
 

2 ženy  
 

2/2.0000 – (1.0000 + 0.5000 + 0.5000) *** 

 

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 2021/2022 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.  

 

 

Personální obsazení pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

 

 

Ředitelka a učitelka  Mgr. Dana Popová 
 

Učitelka ZŠ 
 

Mgr. Nikola Smetanová 

Vychovatelka ŠD 
 

Klára Lišková, DiS. 

Vedoucí učitelka MŠ Bc. Monika Němcová Bobu 
 

Učitelka MŠ Dagmar Růžičková 
 

Školní asistentka v MŠ 
(nepedagogický pracovník) 

Dagmar Růžičková, úvazek 0.2, projekt Šablony III. 
Bc. Monika Němcová Bobu, úvazek 0.10, projekt 
Šablony III.  
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05 Výsledky výchovy a vzdělávání 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2021/2022: 

 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 7  7 0 0 

2. 5 4 1 0 

3. 4 4 0 0 

4. 5 4 1 0 

5. 4 4 0 0 

Celkem 25 23 2 0 

 

Od 3. 1. 2022 přestoupil z jiní školy do naší školy jeden žák 1. ročníku Mikuláš Kratochvíl.  

A od 23. 3. 2022 přestoupili z naší školy na jinou školu 2 žáci, Štěpán a Vojtěch 

Procházkovi. Na konci školního roku bylo tedy celkem 25 žáků. 

 

Klasifikace chování 

Všichni žáci školy byli z chování klasifikování známkou 1. 

 

Celkový počet omluvených a neomluvených hodin ve školním roce 2021/2022  

 

Ročník Omluvené hodiny  Neomluvené hodiny 

1. 861 0 

2. 880 0 

3. 586 0 

4. 1025 0 

5. 329 0 

Celkem 3681 0 

 

V tomto školním roce byla velká nemocnost žáků. 
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Ve školním roce 2021/2022 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 Základní školy v Dešově na jinou školu do 6. ročníku  

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

Jindřich Fiala, Michal Pešl a Štěpán Trojan. Všichni 4 žáci prospěli s vyznamenáním v 5. 

ročníku v 2. pololetí. 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 23. 2. 2022 2022.  Zastupitelstvo Obce 

Dešov schválilo na svém zasedání dne 23. 3. 2022 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 
 

0 
 

0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky   
                

0 0 

 

 

08 Údaje o výsledcích vzdělávání 

Na konci školního roku 2021/2022 měla základní škola 25 žáků. S vyznamenáním prospělo 

23 žáků, prospěli 2 žáci, neprospělo 0 žáků.  
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Nepovinné předměty a zájmové útvary 

 

Škola nabídla svým žákům 6 zájmových útvarů. 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 

Sportovní kroužek                        19 žáků Klára Lišková, DiS. 
 

Kutílek      9 žáků Klára Lišková, DiS. 
 

Logopedická intervence 
v MŠ 
 

10 dětí Mgr. Nikola Smetanová 

Klub deskových her a 

zábavné logiky – 
z projektu Šablony 3 

19 žáků Klára Lišková, DiS. 
 

Klub komunikace v 

anglickém jazyce – 
z projektu Šablony 3 

12 žáků Simona Bastlová 

Čtenářsky kroužek – 
z projektu Šablony 3 
 

11 žáků Simona Bastlová 

 

 

 

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

Výuka probíhala ve dvou skupinách. První skupina 5 žáků (1., a 2. ročník), druhá skupina 6 žáků 

(3., 4. a 5. ročník).  Vyučováno bylo celkem 11 žáků. Náboženství vyučovala v obou skupinách 

sestra Benicie, paní Jozefína Mihoková.  
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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 plaveckém zařízení ZŠ Havlíčkova, 

Moravské Budějovice.  Po dohodě s ředitelstvím ZŠ Havlíčkova Moravské Budějovice měli mož-

nost zúčastnit se výuky plavání i žáci 5. ročníku. Výuka plavání proběhla 10 x – vždy v pondělí. 

Výuky plavání se tedy zúčastnilo celkem 14 žáků z 3. – 5. ročníku. 

 

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

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

nemocnosti žáků a z důvodu vysokého navýšení vstupného nemohla v letošním školním roce 

uskutečnit.  

 

Uskutečněna byla pouze Výuka dopravní výchovy, zařazovaná do předmětu ČSV (Člověk a 

jeho svět) a TV (Tělesná výchova). Výuka se mimo jiné v tomto školním roce uskutečnila i 2x 

na Dopravním hřišti v Moravských Budějovicích, a to v říjnu 2021 a v červnu 2022 . Zde se žáci 

zúčastnili teoretické a praktické výuky. Lektory pro výuku zajišťovala Městská policie Moravské 

Budějovice a Městský úřad Moravské Budějovice. 

 

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Dešově oznámilo, že Zápis dětí do 1. ročníku, 
narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a těch, které měly v minulosti odklad začátku povinné 
školní docházky, se bude konat dne 20. dubna 2022.  
Zápis do 1. ročníku se v letošním školním roce mohl opět konat ve škole s osobní přítomností 
dětí a jejich zákonných zástupců.  
 

Zápisu k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2022/2023 se zúčastnilo celkem 6 

dětí, 4 dívky a 2 chlapci. Všech 6 dětí bylo na základě podaných žádostí přijato k povinné 

školní docházce. Jeden chlapec však přestoupil z rodinných důvodů na jinou školu, tudíž 1. 

ročník v naší škole veš školním roce 2022/2023 nezahájil. Do prvního ročníku ZŠ v září 2022 

tedy nastoupilo 5 žáků. 

 

09 Návštěvy akcí 

Výchova a vzdělávání ve škole bylo doplňováno po celý školní rok 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.  
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Přehled akcí ve školním roce 2021/2022 

 

27.9. 2021 
(pondělí) 

Telč – projektový den ZŠ, exkurze do telčského podzemí a 
nejstaršího domu v Telči – Telčský dům - vše hrazeno 
z projektu Šablony 2. 

8.10. 2021 (pátek) Dopravní výchova pro žáky 3. – 5. ročníku na dopravním 
hřišti v Moravských Budějovicích (praktická i teoretická část) 

26.10. 2021 
(úterý) 

Halloweenské učení – zábavné učení v kostýmech + soutěže 

18.11. 2021 
(čtvrtek) 

Vánoční focení  -  série vánočních fotografií jednotlivců i 
skupinek 

22.11. 2021 
(pondělí) 

Dačice – projektový den MŠ – Městská knihovna Dačice 

24.11. 2021 
(středa) 

Třídní schůzka – od 15.00 do 17.00 hodin 

28.11. 2021 
(neděle) 

1. Adventní zpívání - akce před OÚ Dešově v 17. 00 hodin 

3.12. 2021 (pátek) Mikulášská nadílka na ZŠ a MŠ Dešov 

22.12. 2021 
(středa)  

Vánoční posezení s pohoštěním u vánočního stromečku ve 
škole 

10.1. 2022 
(pondělí)  

Povinná výuka plavání na Základní škole Havlíčkova 
v Moravských Budějovicích (10lekcí – 3. až 5. ročník) 

15.3. 2022 (úterý) Recitační soutěž – školní kolo recitační soutěže ve škole 

25.3. 2022 (pátek)  Knihovna MB – výukový program ve škole pořádaný 
Městskou knihovnou Moravské Budějovice 

6.4. 2022 (středa) Kašpárkův svět – divadelní představení ve škole  
 

7.4. 2022 (čtvrtek) Recitační soutěž - soutěž v recitaci místních škol, pořádána 
DDM Budík v MB 

11.4. 2022 
(pondělí) 

Motani – výukový cestovatelský program manželů Motani v 
Besedě Moravské Budějovice 

20.4. 20022 
(středa) 

Zápis dětí k povinné školní docházce - do 1. třídy ZŠ 

27.4. 2022 
(středa) 

Třídní schůzka – od 15.00 do 17.00 hodin 
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29.4. 2022 
(pátek) 

Beseda O včelařství s panem René Binderem, beseda spojená 

s ochutnávkou medu 

2.5. 2022 
(pondělí)  

Zvířátka na statku - divadelní představení ve škole – 
divadelní soubor Divadélko pro školy 

6.5. 2022 (pátek) Setkání seniorů – vystoupení žáků na akci 
 

27.5. 2022 (pátek) Zámek a muzeum řemesel v MB  -  exkurze zámku, muzea 
a mastných krámků  

31.5. 2022 (úterý) Sportovní olympiáda v Třebíči – sportovní zápolení žáků 4. 
a 5. roč. 

1.6. 2022 (středa) Den dětí – soutěže a hledání pokladu 

 

9.6. 2022 (čtvrtek) Školní fotografování   -   třídy, skupinky, dvojice, jednotlivci 
 

10.6. 2022 (pátek) Dopravní výchova pro žáky 3. – 5. ročníku na dopravním 
hřišti v Moravských Budějovicích (praktická i teoretická 
část) 

16.6. 2022 
(čtvrtek) 

Budíkovský skřivánek – pěvecká soutěž v DDM Budík v MB 

22.6. 2022 
(středa) 

Školní výlet do Maříže a Slavonic– výroba keramických 
hrníčků v Maříži, prohlídka historického náměstí ve 
Slavonicích 

29.6. 2022 
(středa) 

O Šípkové Růžence – divadelní představení pro děti v 
Besedě MB 

 

30.6. 2022 
(čtvrtek) 

Slavnostní ukončení školního roku, předávání vysvědčení, 

věnování knih žákům ZŠ za výborný prospěch. Slavnostní 

rozloučení s žáky 5. ročníku ZŠ v altánku na školním dvorku, 

věnování pamětních listů a knih.  
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10 Další aktivita 

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

občanům roznesli a popřáli.  

 

11 Účast žáků v soutěžích  

V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili několika soutěží mimo školu.  

V dubnu 2022 se 2 žáci, Eliška Kaderábková a Štěpán Trojan, zúčastnili Recitační soutěže 

místních škol, kterou pořádal DDM Budík v Moravských Budějovicích. Tito žáci byli vy-

bráni na základě školní recitační soutěže. Jeden žák, Štěpán Trojan, získal 3. místo v této sou-

těži.  

 

Žáci ZŠ Dešov slavili velký úspěch na Sportovní olympiádě v Třebíči dne 31. 5. 2022, získali 
celkem 12 medailí.   

V úterý 31. května 2022 se žáci Základní školy Dešov zúčastnili Sportovní olympiády v Třebíči. 
Olympiádu pořádal Dům dětí a mládeže Třebíč pro žáky neúplných základních škol. Z naší školy 
si jeli zasoutěžit a vzájemně poměřit pohybové dovednosti čtyři žáci. Dva chlapci z pátého roč-
níku a dívka a chlapec ze čtvrtého ročníku. Za příjemného slunného počasí se bojovalo ve čty-
řech soutěžních disciplínách: sprint, hod kriketovým míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. 
Všichni zúčastnění se snažili podat co nejlepší výkony, a že se jim to opravdu podařilo, o tom 
svědčí vynikající výsledky. Vítězům patří velká gratulace a poděkování za vzornou reprezentaci, 
jejich snahu a kvalitní výkony. Fotografie jsou umístěny ve Fotogalerii školy. 

 

Naši čtyři žáci získali celkem 12 medailových umístění. 

Adriena Binderová (4. ročník):  1. místo - sprint, 1. místo – vytrvalostní běh, 1. místo – hod 
kriketovým míčkem, 3. místo – skok daleký. 

Matyáš Aubraye (4. ročník): 2. místo - sprint, 3. místo – vytrvalostní běh, 3. místo – skok 
daleký. 

Jindřich Fiala (5. ročník): 2. místo - vytrvalostní běh, 3. místo - sprint, 3. místo – hod kriketo-
vým míčkem, 3. místo - skok daleký. 

Štěpán Trojan (5. ročník): 1. místo - hod kriketovým míčkem. 

 
Dále se 1 žákyně, Julie Smíšková, v červnu 2022 zúčastnila pěvecké soutěže Budíkovský 

skřivánek, kterou též pořádal DDM Budík v Moravských Budějovicích. 
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12 Školní mléko 

Do tohoto projektu je škola zapojena od počátku jeho existence. Žáci měli během celého 

školního roku 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, sladkosti, notýsky a další 

maličkosti. 

 

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 dvanáctý 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 znovu ustanovena Školská rada 7. 10. 

2021. Školská rada pracuje od svého ustavení v šestičlenném složení. Je zvolena vždy na 3 roky.  

Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Petr Smíšek, členy školské rady byli zvoleni zástupci 

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

Němcová Bobu a Mgr. Nikola Smetanová, zástupci rodičů: Mgr. Petr Smíšek a Pavel Karásek. 

Školská rada se schází vždy 2x za školní rok, 1x na podzim a 1x na jaře. Dne 7. 10. 2021 

školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021, Školní řád na školní rok 

2021/2022, projednala zásadní materiály k provozu ZŠ a MŠ Dešov, také statistiky dětí v MŠ 

a žáků v ZŠ pro školní rok 2021/2022 (viz Zápisy ze Školské rady). 
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15 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve školním roce 

2021/2022 

V letošním školním roce se pedagogové zúčastnili méně vzdělávacích akcí a seminářů pro 

pedagogické pracovníky. Většinou jsme se zúčastnili seminářů (webinářů), které 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 „Podpora autoevaluace ZŠ s využitím systému InspIS ŠVP “, lektor Mgr. 
Zatloukal, MBA, LL.M., MSc. v. r., školní inspektor, webinář. 

Vzdělávací program „Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se má 
k tomu MŠ postavit.“, lektorka Ing. Pavlína Miltová, webinář. 

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

Vzdělávací program „Osvědčené postupy, když čtení nejde“, webinář, lektorka Mgr. Ludmila 
Muchová. 

Vzdělávací program „Rozvíjení čtenářské gramotnosti u začínajících čtenářů“, webinář, 
lektorka Mgr. Iveta Matoušková. 

Vzdělávací program „Jak nevyhořet – webinář z cyklu Systematická pedagogika“, webinář, 
Tvořivá škola. 

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

Vzdělávací program „Šablony konzultace hromadná“, Mgr. Ivo Jupa, 2 webináře, NPI. 

 

• 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. 

zdělávací 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. 
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• Klára Lišková (ZŠ a ŠD)  

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

Vzdělávací program „Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se má 
k tomu MŠ postavit.“, lektorka Ing. Pavlína Miltová, webinář. 

 

• Bc. Monika Němcová Bobu (MŠ)  

Vzdělávací program „Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se má 
k tomu MŠ postavit.“, lektorka Ing. Pavlína Miltová, webinář. 

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 „Respirační onemocnění – rýma, kašel u dítěte v MŠ aneb jak se má 
k tomu MŠ postavit.“, lektorka Ing. Pavlína Miltová, webinář. 

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 odborná praxe 

V letošním školním roce v naší mateřské škole proběhla odborná praxe - v květnu 2022, a to 

od 9. 5. do 27. 5. 2022. Praxe se zúčastnila Markéta Bulíčková, studentka 3. ročníku Střední 

školy v Třebíči – Akademie práva, pedagogiky a podnikání. Rozsah praxe – 3 týdny, tj. 15 

pracovních dní, 90 hodin. Škola tak zabezpečila pravidelnou docházku studentky na pracoviště, 

vedla studentku k chápání důležitosti dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. 

Studentka byla velmi spolehlivá, zodpovědná a velmi oblíbená u dětí i u pedagogů MŠ. 
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17 Třídní schůzky 

Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnily tři schůzky rodičů (na začátku školního roku pro 1. 

ročník 1. 9. 2021, dále pak 24. listopadu 2021 a 27. dubna 2022). Zákonní zástupci byli na 

schůzkách informování o výsledcích vzdělávání a o chování žáků. 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 2021/2022 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 926 Kč, odevzdávali jsme jen citronovou a pomerančovou kůru.  

Za druhotné suroviny nebyla ani 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 2021/2022 byly uděleny 2 dny ředitelské volna, a to dne 22. 12. 2021 a dne 

18. 3. 2022 (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 2021/2022 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 2021/2022 dvě učitelky. Úvazek školní asistentky 

z projektu Šablony 3 byl rozdělen mezi obě učitelky MŠ. 

Na základě zákona 561/2004 Sb. §34 vyhlásila ředitelka školy Zápis do Mateřské školy pro 
školní rok 2022/2023. Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023 se konal dne 11. 5. 2022. Po 
dvou letech zápis proběhl opět standardně s přítomností dítěte a zákonného zástupce v ma-
teřské škole.  
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Žádost podalo celkem 5 dětí, 2 dívky a 3 chlapci. Děti byly přijímány k předškolnímu vzdělá-

vání podle kritérií přijímacího řízení, které předem stanovila ředitelka školy.  Na základě těchto 

kritérií byly přijaty 4 děti k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. Jedno dítě 

přijato nebylo. 

Mateřské škole byla během školního roku nařízena povinná karanténa, a to v listopadu 2021 

a v únoru 2022, z důvodu prevence vzniku a šíření onemocnění Covid-19.  

  

 

Činnost MŠ ve školním roce 2021/2022 (Z kroniky mateřské školy) 

Školní rok jsme zahájili ve středu 1. 9. 2021. „Školka už nás volá“ – tak znělo naše první téma, 

kdy jsme se v počtu 22 dětí opět sešli po prázdninách. V průběhu školního roku se k nám 

přidaly ještě další dvě děti. Konečný počet dětí na konci školního roku byl 24 dětí, což je plný 

stav MŠ. Z 24 dětí bylo: 20 dětí z Dešova, 2 děti z Vysočan, 1 dítě ze Kojatic a 1 dítě z Nových 

Syrovic. V tomto školním roce jsme měli 8 předškoláků. 

 

ZÁŘÍ 

- adaptace nových dětí na nové prostředí, vymýšlení třídních pravidel společně s dětmi 

- v rámci ovocného a zeleninového týdne – ochutnávka ovoce a zeleniny, rozlišování 

ovoce a zeleniny, určování barev, aj.  

ŘÍJEN 

- s přicházejícím podzimem jsme pozorovali změny v přírodě, jako je zbarvování listů, 

které jsme si nasbírali a vyráběli z něj „Podzimníčky“ 

- „Drakiáda“ – každý si přinesl svého draka nebo si půjčil školního a společně jsme vyra-

zili pouštět draky na fotbalové hřiště 

-  
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LISTOPAD 

- od 5. 11. – 12. 11. jsme měli všichni povinnou karanténu 

- po návratu do MŠ nás čekal Svatomartinský týden, kdy jsme poznávali tradice, které 

jsou se sv. Martinem spojené 

PROSINEC 

- na konci prvního prosincového týdne nás čekala Mikulášská nadílka, děti přišly převle-

čené za čerta, anděla nebo Mikuláše a společně zazpívaly písničku opravdovému Mi-

kuláši, za což si zasloužily balíček plný dobrot 

- první adventní neděli nás čekalo vánoční vystoupení u obecního úřadu při rozsvěcování 

vánočních stromečků, které děti ZŠ a MŠ nazdobily 

- jako malý dárek k Vánocům vyráběly děti vánoční svícínek, který pak předaly rodičům 

LEDEN 

- nový kalendářní rok byl zahájen v pondělí 3. 1. 2022 

- ani letos bohužel nebylo moc sněhu na sáňkování, využívali jsme alespoň zamrzlé ka-

luže na klouzání, a když přece trochu nasněžilo, chodili jsme sáňkovat na louku vedle 

rybníka 

ÚNOR 

- i v únoru nás čekala týdenní karanténa, protože jedno z dětí bylo pozitivní na COVID-

19 

- po návratu do školky jsme si všichni užili Pohádkový týden, ve kterém jsme prožili 

známé i nové pohádkové příběhy 

BŘEZEN 

- v březnu jsme si společně užili Karneval plný masek, her, soutěží, tance a zábavy 

- pomalu jsme vyháněli zimu a začali přivolávat jaro 
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- na vycházkách jsme pozorovali probouzející se přírodu 

- učili jsme se o tom, jak je důležité třídit odpad a do kterého kontejneru nebo popelnice 

patří 

- v tomto měsíci se k nám připojily dvě nové děti, a protože měly ve třídě staršího sou-

rozence, byla pro ně adaptace jednoduší 

DUBEN 

- začaly Velikonoce a s nimi i velikonoční prázdniny 

- naši předškoláci měli 20. 4. zápis do základní školy a všechno při něm zvládli 

- duben nám opravdu přinesl aprílové počasí, každý den byl jiný 

- poslední týden nás čekaly ČARODĚJNICE, kdy jsme vymýšleli různá kouzla, lektvary a 

celý týden jsme zakončili „ČARODĚJNICKÝM REJEM,“ na kterém se sešla spousta čaro-

dějů a čarodějnic 

KVĚTEN 

- divadelní představení „ZVÍŘÁTKA NA STATKU“ 

- k oslavě svátku všech maminek se děti naučily krásnou básničku, kterou pak mamince 

doma přednesly 

- jako dárek pro maminky vyrobily paní učitelky sádrové odlitky ve tvaru andílků se sr-

díčkem, děti pak andílky namalovaly, vybraly ozdobnou stužku a spolu s paní učitelkou 

dáreček zabalily a předaly doma mamince 

- v květnu také proběhl Zápis nových dětí do MŠ, bylo přihlášeno 5 dětí, 4 byly přijaty 

ČERVEN 

- prvního června nás čekal oslava MDD 

- společně jsme vyrazili po fáborcích, které si pro nás připravil Kašpárek, na cestě jsme 

museli plnit úkoly a na konci na nás čekala odměna v podobě balíčků, které byly přivá-

zané na stromě 

-  
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- 9. 6. proběhlo školního focení na dvoře základní školy 

- 22. 6. nás čekal školní výlet do Maříže, kde si každý namaloval hrneček podle vlastní 

fantazie, poté jsme se zastavili ve Slavonicích, dali jsme si zmrzlinu a prošli jsme se po 

krásném historickém náměstí 

- s našimi předškoláky jsme se rozloučili 29. 6. 2022, kdy jsme je pasovali na školáky. 

 

Prázdninový provoz pro přihlášené děti byl zahájen v pátek 1. 7. 2022 a ukončen v pátek 15. 

7. 2022. Od 18. 7. 2022 začaly i v naší školce letní prázdniny a dveře školky se tak na chvíli 

zavřely.  

 

 

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 předškolních dětí probíhala povinně po celý školní rok, též při povinné ka-

ranténě v listopadu 2021 a v únoru 2022, kdy jim byly zasílány různé pracovní listy a 

úkoly. 
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21 Školní družina 

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

2021/2022 bylo k docházce přihlášeno 24 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 Lišková, DiS. Součástí 

školní družiny byl Sportovní kroužek a kroužek Kutílek. 

 

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 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. 2023 bude povinná revize ŠVP ZV. Mění se vzdělávací obor Informatika. Do 

všech předmětů ve všech ročnících bude povinně zavedena digitalizace (nová klíčová 

kompetence digitální kompetence). 
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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 celému zastupitelstvu za rozsáhlou rekonstrukci 

sociálního zařízení v základní škole. 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Dana Popová, ředitelka školy ………………………………………………………………….. 

 

 

Předseda školské rady: Mgr. Petr Smíšek …………………………………………………………………………… 
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