Výroční zpráva o činnosti
školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín
Brněnská 777
696 11 Mutěnice

Zpracovala: Mgr. Marie Kujová
Č. j. ZŠaMŠMUT/170/2017

1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole
Název školy

Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín

Adresa školy

Brněnská 777, 696 11 Mutěnice

IČ

68688512

Bankovní spojení

135931590/0300

DIČ

CZ 68688512

Telefon/fax

518399841/518399843

E-mail

reditel@zsmutenice.cz, hospodarka@zsmutenice.cz

Adresa internetové stránky

www.zsmutenice.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Název zřizovatele

Obec Mutěnice

Součásti školy

ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD, ŠK

IZO ředitelství

048847127

Vedoucí a hospodářští
pracovníci

Mgr. Marie Kujová

ředitelka ZŠ a MŠ Mutěnice
statutární zástupce

Mgr. Vladimír Stupavský

zástupce ředitelky II. st. + ŠK

Mgr. Hana Lenertová

zástupkyně ředitelky I. st. + ŠD

Zdeňka Puškelová

zástupkyně ředitelky pro MŠ a
ŠK

Jana Zálešáková

vedoucí stravování

Marta Jetelinová

asistentka ředitelky
hospodářka

Jiří Pavka

provozář

Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy,
základní školy, školní jídelny, školního klubu, školní družiny.
a)

Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje
předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon,
ve znění pozdějších předpisů.

b)

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje
základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

c)

Příspěvková organizace jako školní jídelna a školní
jídelna - výdejna poskytuje školní stravování; její
činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Příspěvková organizace je oprávněna v souladu
s ustanovením § 33b zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových
pravidlech
územních
rozpočtů,
poskytovat závodní stravování.
Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje
zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje
zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

d)

e)

f)

1.2 Součásti školy
Součásti školy

Kapacita

Mateřská škola

115

Základní škola

600

Školní družina

60

Školní jídelna ZŠ

500

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol)

1.3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017

I. stupeň
II. stupeň
Školní družina
Školní klub
Mateřská škola
Školní jídelna
Jiné

Počet
tříd/skupin
9
5
2
9
5
x
x

Počet
žáků
178
101
60
139
115
233
x

Počet
dívek
91
40
39
40
52
x
x

Počet
chlapců
87
61
21
99
63
x
x

Počet žáků na
třídu/skupinu
19,78
20,20
30
15,44
23
x
x

1.4 Charakteristika školy
ZŠ a MŠ Mutěnice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol
a jako příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny,
školního klubu a školní družiny.
Je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky a ve školním roce 2016-17
měla 14 tříd. Na prvním stupni 9 tříd a na druhém stupni 5 tříd. Školu navštěvovalo 279 žáků.
Součástí školy je MŠ, školní družina a školní klub. Kapacita MŠ 115 dětí je dlouhodobě
naplněna v 5 odděleních. Také školní družina se 2 odděleními a 60 dětmi je každoročně
kapacitně naplněna. Školní klub navštěvovalo 139 žáků, kteří pracovali v zájmových
kroužcích.
Ke škole patří také školní jídelna, kde je připravována strava pro 233 žáků školy a 115
dětí mateřské školy. V doplňkové činnosti vaříme také obědy pro cizí strávníky.

1.5 Materiálně technické vybavení školy
Technický stav budov školy odpovídá příslušným požadavkům a normám. Tři budovy
školy jsou spojeny krčkem – hlavní budova, tělocvična a školní klub se školní družinou. Vedle
školního klubu je samostatná budova mateřské školy, která jako jediná není propojená
s ostatními budovami školy. V areálu školy se nachází i parkoviště, které slouží
zaměstnancům školy. Parkoviště pro rodiče je před MŠ a tělocvičnou.
V hlavní budově školy se nachází kmenové učebny, které jsou vybaveny výškově
stavitelným nábytkem. K výuce některých předmětů jsou využívány odborné učebny –
(chemie, fyziky, PC, jazyková učebna, projekční sál, výtvarné výchovy). Všechny kmenové
třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a mají připojení na internet a síťovou tiskárnu.
Učitelé jsou vybaveni notebooky, tablety a někteří také iPady. Pro žáky mají pedagogové
k dispozici 34 iPadů, které využívají při interaktivní výuce.
Vstupní halu, kde jsou kanceláře vedení školy, dotváří Galerie na chodbě, která je
zároveň výstavní síní. Součástí vstupu školy je informační centrum, které rozšiřuje možnost
výuky s PC v naukových předmětech.
Tělocvičnu čeká 2. etapa rekonstrukce - rozsáhlá úprava sociálního zařízení a výměna
podlahy v hale. Na tuto finančně náročnou akci se nám zatím nepodařilo získat finanční
prostředky.
Za tělocvičnou je vybudováno venkovní víceúčelové hřiště, které je v době výuky
využíváno školou, školní družinou a Školním klubem.
Škola má svou vlastní kuchyni a jídelnu. V kuchyni je připravována strava i pro
mateřskou školu. Do mateřské školy se strava z kuchyně dováží v termonádobách. V rámci
doplňkové činnosti školy jsou připravovány svačinky pro žáky a obědy pro veřejnost.
Školní klub je zřízen pro zájmovou činnost žáků školy. Jednotlivé místnosti jsou
vybaveny pro odborné činnosti – keramická dílna, dílny a oddělení školní družiny. Při školním
klubu pracují zájmové útvary, které jsou zaměřené na výtvarnou výchovu, sportovní činnosti,
hudební výchovu. V odpoledních hodinách využívá hudebnu i ZUŠ Dolní Bojanovice, která má
zde odloučené pracoviště pro naše žáky.
Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování, není pokračováním
školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové

činnosti, odpočinku a relaxace žáků. Dvě oddělení nepokrývají požadavky našich žáků na
prvním stupni, proto zvažujeme zřízení Klubu pro žáky vyšších tříd prvního stupně. Mimo
činnost výchovně vzdělávací má ŠD funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před
nebo po skončení vyučování. ŠD úzce spolupracuje se školním klubem.

2. Školská rada
2.1 Údaje o školské radě
V roce 2005 zahájila svou činnost školská rada. Spolupráce je na dobré úrovni.
Jednání jsou v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.)
V roce 2015 byli zvoleni:
Zástupci zřizovatele

Zástupci nezletilých žáků

Zástupci pg. pracovníků

Martin Králík - předseda

Milan Dvoracký

Mgr. Hana Lenertová

Zdeňka Puškelová

Ing. Blanka Přidalová

Mgr. Jitka Olexová

Mgr. Naďa Horáková

Jaromíra Plchutová

Mgr. Gabriela Komínková

3. Klub rodičů
Při škole pracuje Klub rodičů. Schází se dle potřeby. Spolupracuje se školou na pořádání
školních akcí a zajišťuje předávání informací mezi rodiči a školou.

4. Vzdělávání
4.1 Vzdělávací programy - Škola pro všechny, č. j. ZŠaMŠMUT/190/2016
Školní vzdělávací program (ŠVP) je školský dokument, který v souladu se školským
zákonem zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání. ŠVP vychází
z konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné
podmínky a možnosti školy. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve
kterém bude vzdělávání probíhat.
ŠVP ZŠ a MŠ Mutěnice „Škola pro všechny“
 je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období
základního vzdělávání,
 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností
školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem,
 umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané,
 vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti
žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí,
 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích
strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí
stanovením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů,
 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při
uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních
potřeb žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby.

Zaměření školy v ŠVP a zkušenosti z realizace
 na 1. stupni výuka probíhá většinou formou činnostního učení
 žáci se s povinnou výukou cizích jazyků seznamují od 3. ročníku (hodinová dotace jsou
3 hodiny týdně). Druhý cizí jazyk – německý, nabízíme od 6. do 9. ročníku
v dvouhodinové dotaci
 výuku práce na PC jsme zařadili již od 3. ročníku
 pravidelná realizace projektového vyučování na 1. stupni (projektové dny – vytvořené
učitelkami při čerpání grantu EU)
 péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami – integrace
 mimoškolní aktivity v rámci výuky – exkurze, kulturní programy, vzdělávací programy
 školní družina – práce dle vlastního ŠVP
 školní klub – zájmová činnost je zajišťována pracovníky školy
Výsledky vzdělávání žáků dle cílů ŠVP
Škola má vypracovaný systém hodnocení žáků v průběhu roku, který umožňuje
hodnocení rozvoje všech kompetencí.
Klasifikace v jednotlivých předmětech





pravidla pro klasifikaci jsou dána klasifikačním řádem
rodiče jsou informováni prostřednictvím žákovské knížky nebo deníčku
ve čtvrtletí jsou do ŽK zapisovány výsledné známky z hlavních předmětů
v případě slabého prospěchu jsou rodiče písemně informováni, zváni na pohovory

Testování žáků





2. – 5. ročník – ročníkové pololetní a závěrečné srovnávací kontrolní práce z ČJL a M
II. stupeň – český jazyk – dvě písemné slohové práce a pololetní srovnávací práce
v každém ročníku, závěrečná srovnávací práce v 6. – 8. ročníku
II. stupeň – matematika – 4 srovnávací čtvrtletní písemné práce v každém ročníku
5. a 9. ročník – celoplošné testování z českého jazyka, matematiky a anglického
jazyka

Hodnocení žáka třídním učitelem
 někteří učitelé si na konzultace zvou rodiče i s žákem
 čtvrtletně vyhodnocuje učitel žáka na pedagogické radě a následně ve třídě
 na konci školního roku ocenění nejlepších žáků
Oceňování úspěšných žáků
 za reprezentaci školy v různých soutěžích – např. sběr papíru, olympiády, pythagoriády,
aktivní práce pro školu či třídu
Evaluace prováděna žáky
 hodnocení vlastní práce v hodinách
 prezentace projektů

5. Personální údaje
5.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk

muži

Ženy

Celkem

21 – 30 let

0

3

3

31 - 40 let

0

5

5

41 - 50 let

1

20

21

51 - 60 let

1

14

15

61 a více let

1

4

5

Celkem

3

46

49

5.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání

muži

Ženy

Celkem

Základní

0

1

1

Vyučen

1

12

13

Střední odborné

0

0

0

Úplné střední

0

12

12

Vyšší odborné

0

1

1

Vysokoškolské

2

21

23

Celkem

3

46

49

5.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace

splňuje
kvalifikaci

nesplňuje
kvalifikaci

Celkem

Učitel 1. stupně základní školy

11

0

11

Učitel 2. stupně základní školy

10

0

10

Učitelky MŠ

12

0

12

Učitel náboženství

3

0

3

Vychovatel

2

0

2

Asistent pedagoga

4

0

4

Celkem

42

0

42

6. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
počet prvních
tříd

počet dětí přijatých
do prvních tříd

počet odkladů
pro školní rok

Z toho počet dětí přijatých
do přípravné třídy

2

36

15

12

7. Výsledky vzdělávání
7.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017
Ročník

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznam.

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

Nehodnoceno

35

1

0

0

0

28

4

1

1 (M)

0

36+2 (zahr.

1.

studenti)

33+1 (zahr.

2.

student)

3.

40

33

7

0

0

0

4.

38

25

13

0

1 (ČJL,AJ)

0

5.
Celkem
I. stupeň
6.

28

14

14

0

0

0

175+3

135

39

1

2

0

20

5

14

1

0

0

7.

24

10

14

0

0

0

8.

34

9

23

2

0

0

9.
Celkem II.
stupeň
Škola
celkem

23

8

15

0

0

0

101

32

66

3

0

0

276+3

167

105

4

2

0

7.2 Pochvaly a ocenění
Typ pochvaly

Počet

Zdůvodnění

Pochvala třídního učitele

3

Reprezentace školy v okresním kole
matematické a zeměpisné olympiády

Pochvala ředitele školy

0

7.3 Napomenutí a důtky
Typ opatření

Počet

Zdůvodnění

Napomenutí třídního učitele

6

Opakované neplnění školních povinností,
vyrušování ve vyučování

Důtka třídního učitele

5

nevhodné chování ke spolužákům a vyučujícím,
opakované zapomínání a neplnění domácích
úkolů

Důtka ředitele školy

0

7.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku
Počet

% ze všech žáků školy

2 - uspokojivé

0

0

3 - neuspokojivé

0

0

7.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

0

0

Za školní rok

0

0

7.6 Údaje o integrovaných žácích
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017
Druh postižení

Ročník

Počet žáků

S kombinací

0

S vývojovými poruchami učení a
chování

II., III., IV. roč.

1+1+1

7.7 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017
Gymnázium
8leté

6leté

SOŠ vč.
konzervatoří,
SOU
s maturitou

4leté

SOU, U
s výučním
listem

OU, PrŠ,
OŠ bez
maturity i
výučního
listu

přihláš.

přijatí

přihláš.

přijatí

přihláš.

přijatí

přihláš.

přijatí

přihláš.

přijatí

přihláš.

přijatí

9

7

0

0

4

4

11

11

8+4

8+4

0

0

Výchovné poradenství na škole
Práce výchovných poradců (VP) probíhala v souladu s plánem práce školy. Všechny
plánované úkoly byly průběžně plněny. Podle potřeby bylo konzultováno se členy školního

poradenského týmu – školním metodikem prevence, ředitelkou školy a učitelkou předmětu
volba povolání. VP zároveň působila jako učitelka předmětu volba povolání. Výchovné
poradkyně se zúčastnily vzdělávacích a informačních akcí pro výchovné poradce, s některými
poznatky seznámily i ostatní pedagogy.
Spolupráce s třídními učiteli (TU) probíhala na velmi dobré úrovni, vzniklé problémy
byly bezodkladně řešeny často právě na podnět TU. Při zajištění péče o žáky s poruchami
učení nebo chování jsme celoročně spolupracovali s PPP Hodonín a SPC Kyjov.
Během celého školního roku byla věnována systematická pozornost profesní orientaci
žáků. Ve spolupráci s Úřadem práce v Hodoníně byli žáci 8. tříd poučeni o možnostech kariérní
cesty a aktuální situaci na trhu práce Rodiče žáků 9. ročníku se zúčastnili schůzky, na které
byli informováni o způsobu podávání přihlášek na střední školy a průběhu přijímacího řízení.
Všichni žáci 9. ročníku byli přijati ke studiu ve školním roce 2016/17.

8. Prevence sociálně patologických jevů
Vzdělávání
Školní metodik prevence

Mgr. Marcela Stupavská

Pedagogičtí pracovníci školy

30

Školní vzdělávací program
Etika a právní výchova

Celoškolský projekt – Ve znamení 5 P,
Přednáška pro žáky 9. ročníku - Právní
vědomí

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Sport, duševní hygiena, správné návyky
stravování
Přednáška - Životospráva
nesprávných návyků

a

důsledky

Preventivní výchova ve výuce jednotlivých Český jazyk a literatura, cizí jazyky, prvouka,
předmětů
HV, VV, TVZ, IKT, OV, OSV, Dě, Ze, Př, Ch:
příklad učitele, práce s textem, práce ve
skupinách, projekty, konkrétní tíživé aktuální
situace, navazující učivo, učení se životem,
spolupráce starších žáků s mladšími,
prosociální chování
Formy a metody působení na žáky, které se Třídnické hodiny, ranní kruh, učivo předmětu
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální OSV – pracovní listy, hry, práce s textem,
chování
skupinová spolupráce, modelové situace,
výlety a exkurze, celoškolské akce, projekty,
akce pro charitativní účely - sběry papíru i
víček
Organizace prevence
Minimální preventivní program

Vypracován, v květnu 2017 aktualizován.

Využití volného času žáků

Školní klub, školní družina, Škollinka

Průběžné sledování podmínek a situace ve Situaci mapuje ŠMP, VP, třídní učitelé,
škole z hlediska rizik výskytu sociálně vedení ZŠ.
patologických jevů
Uplatňování forem a metod umožňující včasné Přednášky pro třídní kolektivy, sociometrie,
individuální řešení případů ve spolupráci
zachycení ohrožených dětí
s třídními učiteli a VP.
Poradenská
prevence

služba

školního

metodika Pohovory se žáky,
ostatním pedagogům.

metodická

pomoc

Spolupráce dle potřeby.

Poradenská služba výchovného poradce

Zajištění poradenských služeb speciálních Středisko výchovné péče v Hodoníně, Policie
pracovišť a preventivních zařízení
ČR, Nízkoprahový klub Pohoda, PPP
Hodonín
Vybavení školy odbornými a metodickými Metodické materiály jsou všem k dispozici u
ŠMP, postupně jsou doplňovány knihy, audio
materiály a dalšími pomůckami
i video materiál
Akce školy pro žáky k prevenci sociálně Preventivní programy:
patologických jevů
 Životospráva a důsledky nesprávných
návyků
 Tabakismus
 Šikana a kyberšikana
 Rasismus a xenofobie
 Právní vědomí
 Drogy a společnost

8.1 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jev

Počet

Drogová závislost

0

Alkohol

0

Kouření

0

Kriminalita a delikvence

0

Virtuální drogy (počítač, televize, video)

0

Patologické hráčství (gambling)

0

Záškoláctví

0

Šikanování

0

Vandalismus

0

Násilné chování

0

Xenofobie

0

Rasismus

0

Oddělení

Počet žáků – pravidelná
docházka

Vedoucí

Keramika

20

Mgr. M. Labudová

Florbal

27

Mgr. M. Kovář

Polonéza

24

Mgr. B. Fikrová,
Mgr. I. Vachová

Vaření I.

11

J. Bartoň

Vaření II.

13

J. Bartoň

Dyslektický

10

Mgr. I. Zajícová

Seminář z matematiky

19

Mgr. L. Buchtíková

Seminář z českého jazyka

19

Mgr. I. Kovářová

Kurz Hra na klavír

3

Mgr. I. Kovářová

Stručná charakteristika práce ZÚ
 Seminář z matematiky a českého jazyky – opakování, procvičování a prohlubování
učiva ZŠ, příprava na přijímací zkoušky na SŠ a oborech s maturitou. ZÚ pracoval
v období říjen – duben.
 Polonéza – nácvik slavnostního předtančení na školní ples, zásady společenského
chování.
 Florbal – pohybová aktivita vychovávající ke kolektivismu, pomocí různých tréninkových
metod žáci nacvičují obranné a útočné akce, vedení míčku, držení hokejky, přihrávku,
střelbu a seznamují se s pravidly hry.
 Keramický kroužek – seznámení se s tvárností keramické hlíny, osvojení si používání
nástrojů a pomůcek k tvorbě, glazování. Výsledkem práce dětí byla spousta pěkných
výrobků různého charakteru.
 Dyslektický - reedukace specifických poruch učení, rozvoj porušených funkcí
potřebných ke čtení, psaní a počítání, kompenzace potíží plynoucích ze specifických
poruch učení.
 Vaření - základní příprava jednoduchých jídel studené a teplé kuchyně, výběr a nákup
potravin, zdravé a nezdravé potraviny, racionální výživa, porozumění údajům na obalech
potravin, sestavení jídelníčku, příprava slavnostní tabule a etiketa stolování. Součástí
náplně kroužku byla také návštěvě hradní kuchyně na Pražském hradě.
 Hra na klavír - základy klavírní hry s návazností na hudební teorii a s účastí na veřejném
prezentování školy.

9. Enviromentální výchova
Záměry environmentálního vzdělávání byly ve školním roce 2016/17 splněny v těchto
bodech:
 třídění odpadů a šetření energiemi a vodou v domácnostech – Př, Z, Ov, OSV
 třídění odpadů ve škole – ve třídách i na chodbách jsou koše na tříděný odpad (papír,
plasty, nápojové kartony)
 sbírání plastových víček
 dopravní výchova III. A, B, IV. A, V. A třída – kolo jako ekologický dopravní prostředek
 říjen, duben - soutěž tříd ve sběru papíru

 formování správného vztahu k přírodě – témata environmentálního vzdělávání jsou
zařazena v ŠVP v předmětech Př, Z, TvZ, Ov, F, Ch, OSV
 v předmětu ČaP – aktivní úprava okolí školy a školní zahrady žáky (hrabání listí, stříhání
živých plotů a keřů)
 prosinec - exkurze VI. A třídy do Planetária Brno
 březen – školní vzdělávací program Tonda Obal – třídění odpadů
 duben
o Den Země – školní akce zaměřená na ekologii a poznávání přírody
o program Ekocentra Dúbrava – život v lese
o sběr papíru – školní akce
 květen
o Škola v přírodě – IV. A
o exkurze do ČOV Mutěnice – IV. A
 červen
o výlet VI. A – CHKO Pálava – chráněné druhy rostlin a živočichů, zásady
pohybu a chování návštěvníků CHKO

10. Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců školy
Zaměstnanci ZŠ
Název semináře, školení ....
Seznámení s možnostmi využití cloudových služeb

Jméno účastníka
Mgr. M. Kujová
Mgr. H. Lenertová
Mg. M. Kovář
Hrou k očekávaným výstupům
Mgr. M. Kujová
Mgr. H. Lenertová
Kvalifikační studium Výchovné poradenství - 4. semestr
Mgr. J. Olexová
Úpravy ŠVP s systému Inspis ŠVP po změně RVP ZV
Mgr. H. Lenertová
Mgr. M. Kujová
Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku Mgr. H. Lenertová
Florbal a metodika jeho vyučování na školách
Mgr. M. Kovář
Úspěšně do školy
Mgr. M. Labudová
Mgr. M. Pištěková
Kontrolovat a být kontrolován
Mgr. M. Kujová
Mgr. H. Lenertová
Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež
Mgr. P. Lacinová
Integrace dětí se speciálními potřebami a IVP v předškolním
Mgr. M. Kujová
vzdělávání
Jak být asertivním učitelem
Mgr. L. Švédová
Počítač ve škole
Mgr. M. Kovář
Mgr. H. Lenertová
Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro pokročilé
Mgr. H. Lenertová
Mgr. G. Komínková
Mgr. M. Labudová
Mgr. J. Hamšíková
Mgr. I. Zajícová
Mgr. L. Buchtíková
Mgr. Z. Horáková
Mgr. J. Olexová
Letní škola s metodou Hejného na 1. stupni ZŠ pro začátečníky

Mgr. M. Pištěková

Učíce učíme se, aneb jak rozvíjet sebe i žáky při výuce
matematiky
Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje

Mgr. H. Lenertová
Mgr. H. Lenertová

Zaměstnanci MŠ
Název semináře, školení ....
Hrou k očekávaným výstupům
Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ
Letní inspirace pro práci s dětmi ke dni matek v MŠ

Jméno účastníka
Bc. Z. Bírešová,
DiS. B. Vaculovičová
Z. Puškelová
DiS. B. Vaculovičová
V. Hanáčková
D. Pochpová

Ředitelské studium
Název semináře, školení ....
Hospitace ředitelky MŠ
Aktuální změny školské legislativy
Lektor pro společné vzdělávání
Novely právních předpisů
Školský zákon – změny a úpravy
Zákon 563/2004 Sb.
Emoce na veřejnosti – využití emoční inteligence na pracovišti

Jméno účastníka
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová
Mgr. M. Kujová

Provozní pracovníci
Název semináře, školení ....
Peněžní fondy v PO
Systém Bakaláři a inkluze v administrativě
Krajská konference hromadného stravování
Aktuality v účetnictví PO v roce 2017
Datové schránky
Školení uživatelů KEO
Praktické uplatňování DPH v roce 2017 u škol a škol. zařízení
Vnitřní kontrolní systém v PO
Hygienické požadavky ve školním stravování
Fond FKSP, sociální fondy, tvorba a použití ve školství

Jméno účastníka
M. Jetelinová
M. Jetelinová
J. Zálešáková
M. Jetelinová
Mgr. M. Kujová
M. Jetelinová
M. Jetelinová
M. Jetelinová
M. Jetelinová
Mgr. M. Kujová
kuchařky
M. Jetelinová
Mgr. M. Kujová

Pedagogičtí pracovníci absolvovali i další školení a semináře - využívali nabídky
bezplatných kurzů financovaných z fondů EU. Jednalo se převážně o inovaci výuky a zavádění
nových technologií do školní praxe, metody a formy rozvoje čtenářské a matematické
gramotnosti a další.

Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků
 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro vykonávání specializovaných činností
 rozvoj pedagogických dovedností v oblasti metod a forem vedoucích k rozvoji čtenářské
a matematické gramotnosti žáků
 zdokonalování učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů
 BOZP pro všechny zaměstnance

11. Aktivity školy
11.1 Přehled některých soutěží, do kterých se zapojili žáci naší školy
Počty účastníků
Název soutěže, přehlídky

školní
kolo

okrskové
kolo

okresní
kolo

oblastní
kolo

POZN.

Olympiáda ČJL

19

-

1

-

-

Matematický klokan

228

-

-

-

-

Pythagoriáda

48

-

3

-

-

Matematická olympiáda

-

-

1

-

-

KoMáR (Korespondenční
matematická rébusy)

3

-

-

-

-

Zeměpisná olympiáda

44

-

3

-

-

Dějepisná olympiáda

10

-

2

-

-

McDonald´s Cup 2.-3. ročník

-

10

-

-

-

McDonald´s Cup 4.-5. ročník

-

10

10

-

-

Malá kopaná

-

6

6

-

-

Coca-Cola – Školský pohár

-

15

15

15

-

11.2 Vícedenní kurzy a pobyty žáků
Předmět

Tělesná
výchova

Předměty
4. ročník ZŠ

Název
projektu

Lyžařský
výcvik

Škola
v přírodě

Zapojení
žáci

Poznámka

7. ročník

Cílem pětidenního kurzu je teoretické i praktické
seznámení žáků 7. ročníku se zimními sporty,
formování vztahu k přírodě a environmentální
výchova. V tomto školním roce se konal
v lyžařském středisku Skiparkfilipov ve dnech
23.-27. ledna 2017. Zúčastnilo se 19 žáků VII.A
třídy.

4. ročník

Cílem pětidenního pobytu je pobyt na čerstvém
vzduchu, zvyšování fyzické kondice, rozvíjení
vztahu k přírodě, enviromentální výchova,
posilování vztahů v kolektivu a vztahů učitel žák.
Škola v přírodě probíhala ve Vřesovicích v
termínu od 15. - 19. května 2017.

Dějepis,
OSV

Školní
výlet –
Praha

9. ročník

Cílem výletu je seznámení se s památkami
hlavního města Prahy.

Tělesná
výchova

Kurz
plavání

2. a 3. ročník

Plavecký výcvik.

Tělesná
výchova

Kurz
bruslení

2. a 3. ročník

Kurz zaměřený na osvojení a zdokonalení
techniky bruslení.

11.3. Projekty
Předmět

Název
projektu

Zapojení žáci

Poznámka

Př, OSV,
OV, Environ.
výchova

Den Země

Environmen.
výchova

Školní
program
Tonda Obal

1. a 2. stupeň

Prv, Vl, D

Život dříve

1. a 2. stupeň

Etická
výchova

Ve znamení
5P

1. a 2. stupeň

Propojení spolupráce mezi mladšími
a staršími žáky, výrobky pro charitativní
účely

ČaP, VV,
Prv, Environ.
výchova

Výrobky z
přírodnin

1. stupeň

Výstavka: Zvířata, postavičky, dekorace.
(vlastní tvorba z přírodních materiálů)

Napříč
předměty

Vánoční
projekt

1. stupeň

Vánoční zvyky a tradice, komunikace
a spolupráce

Napříč
předměty

Velikonoční
projekt

1. stupeň

Komunikace a spolupráce. Velikonoční
zvyky a tradice.

ZŠ a MŠ

Aktivity zaměřené na poznávání přírody,
ochranu přírody a ekologii.

Ekologie, třídění
Výstavka předmětů z doby minulé.
(Soutěž: Poznáš, co to je?)

Napříč
předměty,
klíčové
kompetence

Halloween

1. stupeň

Poznávání zvyků a tradic v anglicky
mluvících zemích. Děti procházely trasu,
která se letos konala v prostorách školy,
a plnily úkoly související s tímto svátkem.

Napříč
předměty

Předškoláček

1. stupeň

Přípravný kurz dětí MŠ na vstup do
1. třídy.

Výtvarná
výchova

Vánoce v
Evropě

2. stupeň

Mapování tradic v evropských zemích

Evropský
den jazyků

Reálie
německy
mluvících
zemí

2. stupeň

Práce s mapou, textem a písněmi

2. stupeň

Soutěž pro žáky 5. – 9. ročníků zaměřená
na zvyšování všeobecného přehledu
žáků, vyhledávání informací a jejich
spojování do souvislostí.

Napříč
předměty

Pinkerton

Tělesná
výchova a
zdraví

Nejlepší
sportovec
ročníku

6.-9. ročník ZŠ

Celoroční soutěž o co nejlepší výkony
v různých sportovních disciplínách.

Napříč
předměty

Večerníček

1. A

Nejoblíbenější pohádkové postavičky,
znalostní kvíz, skládání papírové čepice,
vznik a historie Večerníčku.

Napříč
předměty

Příběh o sv.
Martinovi

1. A

Lidové zvyky a pranostiky, komunikace
a spolupráce.

Napříč
předměty

Čertovská
školička

1. A

Tradice a zvyky předvánočního času.

Napříč
předměty

Ferda
Mravenec

1. A

Seznámení s životem mravenců, jejich
úloha v mraveništi - jednotnost,
spolupráce,
pracovitost. Pozorování
a podobnost v lidské společnosti.

Napříč
předměty

Čarodějnický
den

1. A

Filipojakubská noc - zvyky, tradice. Čtení
s porozuměním a s otázkami, hry s rýmy,
rozvoj slovní zásoby.

Napříč
předměty

Na tom
našem
dvorečku

1. A

Domácí a hospodářská zvířata, jejich
příbytky, potrava, užitek. Doplňování
písmen do mřížky, křížovka.

Napříč
předměty

Na našem
dvoře

1. B

Domácí a hospodářská zvířata, jejich
příbytky, potrava a další péče o ně. Užitek
pro člověka.

Napříč
předměty

Co se děje v
lese

1. B

Listnaté a jehličnaté stromy, zvířata
v lese, houby, lesní plody, les v průběhu
celého roku.

ČJL, kritické
myšlení

Ořešák
královský

2. A

Sběr přírodniny, ochutnávání produktů,
aktivity v přírodě, metody kritického čtení.

ČJL, kritické
myšlení

Legenda o
sv. Martinovi

2. A, B

Čtení s porozuměním, komunikace
a spolupráce, lidové zvyky a tradice.

Etická
výchova

Kamarád

2. A

Vzájemná pomoc a tolerance, vyjádření
empatie ke spolužákovi.

Napříč
předměty

Andělská
škola

2. A, B

Hudební
výchova

Jak se dělá
hudba

2. A

Uvedení dětí do světa hudby a seznámení
se
základními
hudebními
pojmy.
Rozvíjení
tvořivosti,
muzikálnosti,
hudebního sluchu a rytmického cítění.

Výchova ke
zdraví

Bezpečně do
školy

2. B

Bezpečnost na ulici, dopravní značky,
první pomoc, nevšední a nebezpečné
situace.

Etická
výchova

Každý jsme
jiný

2. B

Osobnost
kamarádství.

Tradice a zvyky adventu.

člověka,

tolerance,

ČJ, kritické
myšlení

Povídám,
povídám
pohádku

2. B

Seznámení s autory a ilustrátory dětských
knih. Rým, verš. Hra na básníka. Tvorba
třídního leporela.

ČJ, kritické
myšlení

Pilný jako
včelka

2. B

Život v úle, důležitost včel na světě, dělba
práce a spolupráce. Včelařství jako
koníček. Ochutnávka včelích produktů.

Etická
výchova

Jak se cítíme

3. A

Zvládání našich pocitů, vzájemná pomoc
při negativních reakcích.

Prv, dopr.
výchova

Dopravní
hřiště

3. A, B

Etická
výchova

Já a moje
třída

4. A

Charakteristika sama sebe, postavení
žáka
ve
třídě,
hodnocení
a sebehodnocení, vztahy.

Etická
výchova

Jsme
tolerantní

4. B

Individuální odlišnosti, učení vzájemné
tolerance, respektu, umění motivace
a pochvaly.

Př, dopravní
výchova

Dopravní
hřiště

4. A, B

Řešení dopravních situací, značky,
křižovatky, jízda na kole, průkaz cyklisty.

Př, Etická
výchova

Správná
životospráva

4. A, B

Preventivní program o správné výživě,
prevence kouření, drog.

ČJ čtenářská
gramotnost

Ztraceni v
čase

4. A, B

Práce s knihou Petry Braunové Ztraceni
v čase - četba knihy, beseda v knihovně,
literární tvorba – dopis, návrh obálky ke
knize.
Vývoj člověka, život v pravěku, pravěké
umění, exkurze do muzea, četba ukázky
Lovci mamutů, návštěva výstavy obrazů
Z. Buriana, vlastní výtvarná tvorba

Řešení dopravních situací,
křižovatky, jízda na kole.

značky,

Vlastivěda

Pravěk

4. A, B

Anglický
jazyk

Velká
Británie

5. A

Reálie o Velké Británii

Finanční
gramotnost

peníze

6. A

Příběh peněz

Osobnostně
sociální
výchova

Adventní
odpoledne

7. A

Výroba přání pro osamělé občany
a společně
strávené
odpoledne
v předvánočním čase

Finanční
gramornost

Finanční
poradce

7. A

Finanční plánování

Zeměpis

CK Semua

7. A

Světové regiony z pohledu cestovního
ruchu

Německý
jazyk

Velikonoce v
Německu

7. A

Tradice, zvyky, tanec a zpěv

Finanční
gramotnost

Finanční

8. A, B

poradce

9. A

Ekonomie

11.4 Celorepublikové projekty
Předmět

Prvouka
Přírodověda

Př

Tělesná
výchova a
zdraví

Název projektu

Zdravé zuby

Ovoce do škol

Sazka - Olympijský
víceboj

Zapojení
žáci

Poznámka

1. stupeň

Projekt zaměřený na ústní hygienu
a prevenci zubního kazu. Žáci
pracují s pracovními listy a plní
zadané úkoly. Součástí úkolů je
i návštěva zubního lékaře.

1. stupeň

Základním cílem celého projektu
„Ovoce do škol“ je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce
a zeleniny, vytvořit
správné
stravovací návyky ve výživě dětí
a tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě.

Soutěž se soustřeďuje na rozvoj
pohybu všech dětí. Jeho hlavním
cílem není soutěžit o nejlepší
1. a 2. stupeň výkony, ale v průběhu běžných
hodin tělesné výchovy zapojit co
nejvíce žáků na základních školách
do osmi měřitelných disciplín.
A zároveň je motivovat k tomu, aby
sportovali i ve svém volném čase.

11.5 Soutěže organizované školou
Organizátor

Název soutěže

Zapojení žáci

Poznámka

8. ročník

Soutěž ve sběru papíru

1. a 2. stupeň

celoroční

Škollinka

Sběr víček od PET lahví

1. a 2. stupeň

celoroční

Výrobky
z přírodnin

Výrobky z přírodnin a dýní

1. a 2. stupeň

školní soutěž

Zajícová

Recitační soutěž

1. stupeň

školní kolo

Vachová,
Hamšíková

Soutěž v anglickém jazyce

4. a 5. ročník

školní kolo

Kovář,
Lenertová

Hodina kódů

4. a 5. ročník

školní kolo

Fikrová,
Lenertová

Pinkerton

5. - 9. ročník

školní kolo

Stupavská

Malovaná hádanka

6. - 9. ročník

čtvrtletní

Švédová

Soutěž v anglickém jazyce

6. ročník

školní kolo

11.6 Kulturní a společenské akce
Besedy, přednášky:








Školní zralost – přednáška pro rodiče předškoláků
Ukázková hodina – 1. A, B
Svátek slabikáře – 1. A, B
Dopravní výchova – 3. a 4. ročník
Bezpečný internet – 6. – 9. ročník
Charitativní akce – sběr uzávěrů od PET lahví
Přijetí nejúspěšnějších žáků školy starostou obce

Výchovné koncerty, divadlo, výstavy


















Galerie na chodbě - Vánoční tématika
Galerie na chodbě - Tajemství přírody
Vánoční koncert – 1. a 2. stupeň ZŠ
ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky – 1. a 2. stupeň
Kočovné divadlo Kyjov – 1. stupeň
Divadlo – Uherské Hradiště - předplatné, 2. stupeň
Filmové představení Špunti na vodě - Den dětí 2. stupeň
Divadlo Radost Brno - 1. třídy (O líné babičce)
Divadlo Radost Brno - 2. třídy
Divadlo Radost Brno - 3. třídy
Výstava obrazů Zdeňka Buriana – IV. A, B – Brno
Výstava - Člověk neandertálský - IV. A, B - Brno
Anthropos - stálá výstava - vývoj člověka, IV. A, B Brno
Divadlo - Uherské Hradiště 5. A
Divadlo Polárka - Český středověk 7. A
Moravská galerie Brno - Život v době hradů, klášterů a katedrál 7. A
Vernisáž výstavy - hudební program 9. roč.

11.7 Exkurze a výlety
Exkurze, výlety – zahraniční

Účastníci

Neproběhla
Exkurze, výlety – tuzemské

Účastníci

24.5.2017 Kněždub - Selský domek

I. A, B

30.5.2017 Hrad Buchlov

II. A, B

14. 6. 2017 Skanzen Strážnice

III. A, B

20. 10. 2016 ZOO Hodonín

IV. A, B

26. 4. 2017 ZOO Hodonín

IV. A, B

23.5.2017 Kroměříž

V. A

1.12.2016 Planetárium, Techn. muzeum

VI. A

17.5.2017 Pálava, Pavlov

VI. A

8.6. 2017 Brno a okolí

VII. A

21.6 2017 Dukovany, Moravský Krumlov

VIII. A, B

1.11.2016 Gumotex Břeclav

IX. A

2.5.2017 Elektrárna Dukovany

IX. A

13. 6. 2017 Exkurze ZÚ vaření Praha

IV. A, V. A, VI. A, VII. A
V. A – IX. A

20.6.2017 Ostrava (Pinkerton)
13. - 15. 6. Praha

IX. A

12. Nejvýznamnější družinové akce
12.1 Projekty
Název akce

Počet
zúčastněných
žáků

Poznámka

Nejkrásnější výrobek z
přírodnin

27

Účast dětí 2. oddělení ŠD v soutěži
pořádané školou, společný výrobek dětí do
soutěže.

"Na tů svatů Kateřinu"
projekt lidových zvyků a
tradic

54

Ukázky lidových tanců, beseda o šití
a zdobení krojů, lidové tradice hodů v naší
vesnici.

"Knížka je můj kamarád"
projekt k rozvoji čtení u
dětí

30

Beseda nad oblíbenými knihami, povídání
o autorech a ilustrátorech dětských knih,
společná četba, návštěva místní knihovny ŠD1.

Masopust - lidové zvyky a
tradice

30

Tradice a zvyky spojené s masopustem,
výroba jednoduchých masek, masopustní
karneval v ŠD1.

Projekt Velikonoce ve ŠD

30

Beseda s ukázkami malování kraslic
a pletení pomlázek, tradice a zvyky
Velikonoc - ŠD2.

Den Země ve ŠD

30

Chráníme přírodu kolem nás, třídění
odpadů, soutěž družstev "Příroda kolem
nás".

Turnaj ve stolních hrách

30

Uspořádání třídního turnaje v Pexesu
a Člověče, nezlob se – 2. oddělení ŠD.

Akce mimo projekty:








Vánoční besídky ŠD 1, ŠD2
Zvířátka v zimě - přikrmování zvěře, sypeme ptáčkům ŠD1
Taneční soutěž v ŠD1
Tančí celá družina - společná akce ŠD a Škollinky
"Maminka má svátek" - tvoření pro maminky ke Dni matek ŠD1, ŠD2
Sportovní odpoledne k MDD - ŠD1, ŠD2
Putování za pokladem - společná turistická vycházka ŠD1, ŠD2

Po celý rok:








četba na pokračování včetně rozboru textu, dramatizace a výtvarného zpracování,
vycházky – výpravy za přírodou, poznávání květin, stromů…
Pohybové hry - kroužky v ŠD1, ŠD2
Výtvarná dílna CREATIV - ŠD2
Výtvarná dílna NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY - ŠD1
Společenská výchova - besedy, rozhovory s dětmi, společenské hry
Prevence patologických jevů ve ŠD

12.2 Spolupráce s rodiči:
 Společné tvoření s rodiči - keramika ŠD2

12.3 Spolupráce s žáky I. stupně:
 společné akce obou oddělení ŠD, spolupráce, kooperace mezi staršími a mladšími dětmi

12.4 Výjezdy organizované školní družinou
Název akce

Počet
zapojených
dětí

Popis

Poznámka

Návštěva
filmového
představení
v Hodoníně

60

Předvánoční výlet na
nový film Anděl Páně
2

Povídání o zhlédnutém filmu, pexeso,
kresba na téma filmu, kvízová soutěž

13. Hospodaření školy
Příjmy
Dotace KÚ
Příspěvek zřizovatele na
provoz + vlastní příjmy
Jiné (dary, dotace, cizí zdroje)
Celkem

Výdaje

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

15 060 232,91 Kč

0,00 Kč

5 376 001,79 Kč

429 954,29 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

22 436 234,20 Kč

429 954,68 Kč

Hlavní činnost

Vedlejší činnost

Mzdové + sociální

16 955 872,03 Kč

227 077,24 Kč

Spotřeba materiálu

2 705 459,02 Kč

168 365,00 Kč

Energie

1 143 617,21 Kč

31 595,00 Kč

342 069,54 Kč

0,00 Kč

1 080 433,01 Kč

1 802,90 Kč

22 227 450,81 Kč

428 840,14 Kč

Opravy a údržba
Ostatní služby
Celkem
13.1 Hospodářský výsledek

Hlavní činnost
Hospodářský výsledek

Vedlejší činnost

208 783,39 Kč

1 114,54 Kč
209 897,93 Kč

Celkem

13.2 Přehled finančních fondů k 31. 12. 2016
Fond odměn

106 241,71 Kč

Fond kulturních a sociálních potřeb

478 742,88 Kč

Fond investic

100 536,06 Kč

Fond rezervní

363 960,00 Kč

13.3 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem
Fond odměn

50 000 Kč

Fond rezervní

159 897,93 Kč

Celkem

209 897,93 Kč

14. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název dotačního programu

Požadovaná částka

Přidělená částka

Šablony ZŠ a MŠ Mutěnice

1 251 704,00 Kč

1 251 704,00 Kč

15. Závěr
Výroční zpráva o hospodaření školy byla projednána v červnu 2017 na jednání OZ
Mutěnice, které Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice vzalo na vědomí.
Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mutěnice ve školním roce 2016/17 bude předložena
ke schválení Školské radě ZŠ a MŠ Mutěnice 4. 9. a po jejím schválení zaslána zřizovateli.

V Mutěnicích 30. 8. 2017

Mgr. Marie Kujová, ředitelka školy

