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Výroční zpráva o činnosti
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice
za školní rok 2017/2018

Na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a § 7 odst. 1 a 2
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv,
ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška o výročních zprávách“), vydává ředitelka
Základní školy a mateřské školy J. A. Komenského Nivnice, příspěvkové organizace (dále
„škola“) „Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice za školní rok
2017/2018“.
Součástí výroční zprávy je zpráva o činnosti základní školy, mateřské školy a školní družiny
za školní rok 2017/2018.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského Nivnice,
příspěvková organizace

Adresa školy:

Komenského 101, 687 51 Nivnice

IČO:
RED-IZO:

48506109
600124061

Kontakty:

tel.: 572 693 225
e-mail: zsnivnice@zsnivnice.cz
www.zsnivnice.cz

Vedení školy
Ředitel/ka školy:

Mgr. Josef Talaš
PhDr. Šárka Mikesková

Zástupkyně pro ZŠ:
Zástupkyně pro MŠ:
Vedoucí učitelka 1. st.:

Mgr. Hana Ševčíková
Mgr. Hana Damborská
Mgr. Jana Martináková

Vedoucí školní jídelny: Dana Krchňáčková
Školník, správce budov: Rostislav Soukeník

Zřizovatel školy
Název:
Adresa:
Kontakty:

Obec Nivnice
Sídliště 1000, 687 51 Nivnice
tel.: 606 766 166
e-mail: starosta@ou.nivnice.cz
www.nivnice.cz

Starosta obce:
Místostarostka obce:

Ing. Miroslav Vykydal
Ing. Marie Kománková

Působnost školy
Založení školy:
Zařazení do sítě škol:
Zápis do školského rejstříku:

1. 9. 1935
26. 2. 1996
1. 1. 2005
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Činnosti, které škola vykonává podle školského rejstříku
Činnost

IZO

Kapacita

Místo poskytovaného vzdělávání

MŠ

107612500

120 dětí

Sídliště 870, 687 51 Nivnice

ZŠ

048506109

500 žáků

Komenského 101, 687 51 Nivnice
Osvobození 181, 687 51 Nivnice
Podohradí 888, 687 51 Nivnice

ŠD

119100550

80 účastníků

Komenského 101, 687 51 Nivnice

ŠJ

103267581

400 strávn.

Komenského 101, 687 51 Nivnice

ŠJ-V

103279113

120 strávn.

Sídliště 870, 687 51 Nivnice

Školská rada
Školská rada základní školy má 9 členů. Školská rada plní své zákonem stanovené povinnosti.
Předseda školské rady je Ing. Petr Matěk.
Tel.:
E-mail:

572 622 960
pmatek@spsoa-ub.cz

Základní charakteristika jednotlivých činností školy
Základní škola
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení jako plně
organizovaná škola s 1. – 9. ročníkem. Převážná většina žáků je z Nivnice, od 6. ročníku
do školy dojíždějí děti z obce Korytná. Výuka probíhá ve dvou budovách. V budově 1. – 5.
ročníku je 8 kmenových tříd, učebna anglického jazyka a tělocvična. Budovu využívá ke své
činnosti ZUŠ Uherský Brod pro výuku hry na klavír a housle. Venkovní prostory tvoří školní
sportovní hřiště a malý amfiteátr pro kulturní akce. Budova 2. stupně disponuje kmenovými
třídami a odbornými učebnami včetně dílen a žákovské kuchyně. Ke škole patří Sportovní areál
Jiřího Stojana. V budově 2. stupně je umístěna školní družina a školní jídelna.
V 6. a 7. ročníku škola nabízí tyto volitelné předměty:
 Sportovní hry
 Debrujáři věda hrou
 Konverzace v anglickém jazyce
 Přírodovědný seminář
 Informatika
V 8. a 9. ročníku:
 Konverzace v anglickém jazyce
 Informatika
 Cvičení z jazyka českého
 Seminář z matematiky
Kromě výuky angličtiny škola nabízí výuku němčiny a ruštiny, a to v 7., 8. a 9. ročníku.
Jako nepovinný předmět je vyučováno náboženství.
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Mateřská škola
Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Zahájila svůj provoz 1. 9. 1974, byla postavena jako
rozlehlá dvoupodlažní budova. Nyní jsou v mateřské škole 4 třídy. Součástí MŠ je školní
jídelna-výdejna. Pro pobyt venku slouží přiléhající rozsáhlá zahrada se vzrostlými stromy, keři
a bludišti, vybavená pískovišti, průlezkami, zahradním altánem aj.
Školní družina
Školní družina slouží k výchově a vzdělávání, ale především k rekreační a sportovní činnosti
žáků v době mimo vyučování. Družina funguje každý pracovní den v době od 11:20 do 16:00 h
ve dvou odděleních. Žáky si vychovatelky vyzvedávají v budově 1. stupně a převádí je na oběd
do budovy 2. stupně. Po obědě se pak už žáci věnují různým zájmovým činnostem. ŠD má
k dispozici hernu s malou lezeckou stěnou.
Školní jídelna a školní jídelna-výdejna
Školní jídelna zabezpečuje školní stravování pro děti a žáky v době jejich pobytu ve škole,
zajišťuje také stravování pro zaměstnance školy. V rámci hospodářské činnosti nabízí ŠJ
stravovací služby pro cizí strávníky. ŠJ sídlí na adrese Komenského 101 a ŠJ-V na adrese
Sídliště 870, 687 51 Nivnice.
Volnočasové aktivity ve škole
Při základní škole pracovaly zájmové kroužky pro žáky:
 volejbalový kroužek
 „Puňťa“ klub
 kroužek angličtiny pro žáky 2. tříd
 country tance pro 1. – 5. ročník
 školní časopis
 polonéza
 AJ hrou
 čtenářský klub
V mateřské škole byly otevřeny zájmové kroužky pro děti:
 Výtvarný kroužek
 Kroužek „Fazolinky“
 Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku
 Logopedický kroužek
 Angličtina pro nejmenší
 Flétnička
Na škole je detašované pracoviště ZUŠ. Vyučuje se zde:
 Hra na klavír
 Hra na housle
Škola poskytuje prostory pro další zájmové aktivity:
 Folklorní soubor Malá Nivnička a Malučká Nivnička
 Turistický oddíl mládeže
 Střelecký kroužek
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE
Základní vzdělávání
Obor: 79-01-C/01 Základní škola
ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Základní škola a mateřská škola
J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace
Předškolní vzdělávání
Obor: 7900A01
ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Základní škola a mateřská škola
J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace
Motivační název ŠVP – „Já, človíček“
Zájmové vzdělávání
Obor: 9999X08
ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání – Základní škola a mateřská škola
J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
Stav k 30. 6. 2018
Fyzický
počet

Přepočtený počet

Kvalifikovanost

MŠ

8

8,00

100 %

ZŠ

24

22,00

0,96 %

ŠD

2

1,52

100 %

Provozní zaměstnanci

10

8,93

Zaměstnanci školního
stravování

8

6,35

Celkem

52

46,80

Druh činnosti

Pedagogičtí pracovníci

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků byla v mateřské škole a školní družině zajištěna
v rozsahu 100 %. V základní škole činil počet hodin odučených nekvalifikovaně 0,01 %
z celkového počtu odučených hodin (jednalo se o výuku ruského jazyka). Pedagožka, která
nesplňovala předpoklad odborné kvalifikace pro výuku na 2. stupni, si potřebné vzdělání
doplňovala studiem na vysoké škole a měla zkrácený pracovní úvazek (0,27).
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI A DALŠÍMI
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ.
Při škole pracuje dlouhodobě odborová organizace. Zaměstnavatel plní ve vztahu k odborové
organizaci své povinnosti vymezené právními předpisy.
Významná a velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, který má zájem na kvalitním fungování
školy. Poskytuje škole potřebnou oporu a zejména pak finanční dotaci na zajištění provozu.
Každoročně přispívá rodičům prvňáčků částkou 2.000 Kč na pořízení školních potřeb.
Důležitými partnery pro školu jsou zákonní zástupci dětí a žáků. V průběhu roku jsou zákonní
zástupci průběžně informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání dětí a žáků, probíhají
společné akce atd. Při škole je zřízeno Sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje školu
v její činnosti nejen finančně, ale také svou aktivní účastí na společných akcích rodičů a školy.
Tradici si získala Májová veselice – taneční večer žáků 9. ročníku, jejich rodičů, zaměstnanců
školy a široké veřejnosti.
Škola spolupracuje s celou řadou místních a oblastních organizací a spolků. Tato vzájemná
spolupráce významně přispívá ke zpestření vzdělávací nabídky.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Hospodářský rok 2017
PŘÍJMY
Příjmy ze státního rozpočtu
Dotace na provoz od zřizovatele
Příjmy z hospodářské činnosti školy
Ostatní příjmy
Příjmy celkem

18.094 tis. Kč
4.924 tis. Kč
608 tis. Kč
3.731 tis. Kč
27.357 tis. Kč

VÝDAJE
Výdaje na platy
Provozní výdaje
Výdaje celkem

13.021 tis. Kč
14.301 tis. Kč
27.322 tis. Kč

Pozn. Zaokrouhleno na tisíce.
Škola je příspěvkovou organizací obce Nivnice. Finanční hospodaření se řídí příslušnými
právními předpisy a zřizovací listinou. V kalendářním roce 2017 škola hospodařila s kladným
účetním výsledkem.
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Zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2017/2018
1. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
DO ŠKOLY
Počet dětí poprvé u zápisu:
Počet děti u zápisu s odkladem:
Počet přijatých dětí:
Počet žádostí o odklad:

29
7
28
8

2. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2018
1. stupeň
Třída
I.
II. A
II. B
III. A
III. B
IV.
V. A
V. B
Celkem 1. st.
2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII.
IX.
Celkem 2. st.

Počet žáků
25
18
18
19
18
26
22
21
167

Počet žáků
17
16
20
20
29
29
131

Prospělo s
vyznamenáním
25
18
18
17
17
22
19
17
153

Prospělo

Neprospělo

Opakují

0
0
0
2
1
4
3
4
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prospělo s
vyznamenáním
11
9
10
7
8
14
59

Prospělo

Neprospělo

Opakují

6
7
10
13
21
15
72

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Žáci naší školy měli v centrálně zadávaných testech jednotné přijímací zkoušky na střední
školy 2018 vynikající výsledky – průměrný percentil 71,6 v Čj a 74,2 v M oproti celé ČR
s percentilem 51,5. Průměrný percentil znamená, že 70 % ostatních žáků z jiných škol bylo
horších než naši žáci.
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3. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Škola naplňovala ve školním roce 2017/2018 Minimální preventivní program (dále „MPP“),
který byl za spolupráce všech pracovníků školy začleňován do výchovně vzdělávací činnosti
školy. Program byl zapracován do jednotlivých vyučovacích předmětů i mimoškolní činnosti.
Pedagogičtí pracovníci průběžně spolupracovali, včetně spolupráce s výchovnou poradkyní,
metodičkou prevence, rodiči (okamžité řešení zachycených projevů nežádoucího chování),
místní samosprávou (akce pro žáky), poradnou či policií.
Během školního roku byla řešena situace kolem dívek 8. ročníku – problematika „Modrá
velryba“. Situace nebyla nakonec tak vážná, jak to na počátku vypadalo. Žáci byli opětovně
seznámeni s riziky používání sociálních sítí a her, kde mohou propadnout závislosti či
nežádoucímu chování
Ve škole byla využívána schránka důvěry – žáci mohou vznášet dotazy a připomínky k věcem,
které je trápí a nechtějí je řešit osobně. Během školního roku nebyl řešen žádný vážný problém.
K minimální prevenci přispěly také mimoškolní akce – konaly se návštěvy divadelních
a filmových představení v Uh. Brodě, Zlíně a Uh. Hradišti, byly pořádány výlety do blízkého i
vzdálenějšího okolí, sportovní akce a třídní akce, aby žáci více cítili, že patří ke „své“ škole
a učili se myslet na druhé, být tolerantní k jiným názorům a povahám.
Byl propagován zdravý životní styl v každodenním životě, nacvičována komunikace, asertivní
chování, potlačovány projevy agresivity a vandalství. Žáci jsou vedeni k tomu, že za své činy
zodpovídají a musí popřípadě nést i následky, provedou-li něco špatného. Musí si uvědomovat,
že nemají jen svá práva, ale i povinnosti a zodpovědnost vůči druhým lidem.
Soustavně byly sledovány projevy nežádoucího chování a okamžitě řešeny ve spolupráci
pedagogů a rodičů, popř. poradenským zařízením či policií.
Konaly se pohovory s „problémovými“ žáky, rodiči, spolupracujeme s pobočkou Pedagogicko
psychologické poradny v Uh. Brodě. Školní metodička prevence se účastní schůzek pořádaných
odborem OSPOD v Uh. Brodě.
Byli zvoleni zástupci tříd a pracovala „žákovská rada“ pro zvětšení podílu žáků na chodu školy
a zlepšování sociálního klimatu školy. Žáci vznášeli své připomínky k vedení školy a sledovali,
zda je jim vyhověno. Někdy také museli pochopit, že ne všechno může jít tak, jak si oni
představují, ale musí respektovat i to, proč vlastně chodí do školy a čemu škola slouží. Učili se
tak chápat, že je třeba respektovat pravidla a nemůžeme si dělat to, co chceme. Stále se nedaří,
aby žáci pochopili, že rada zde není kvůli stížnostem, ale aby zkoušeli sami vymyslet něco pro
to, aby se jim čas strávený ve škole více „líbil“. Žáci mívají někdy dobré nápady, co by se
mohlo uskutečnit, ale zatím se jim nedaří jejich nápady dotáhnout do úspěšného konce.
V loňském školním roce byl opět uspořádán podzimní a jarní sběr papíru. Výtěžek z této akce,
byl věnován na „ADOPCI NA DÁLKU“ a platbu školních akcí.
Doporučení pro následující školní rok: více rozšířit činnost školní metodičky prevence
na 1. stupni ZŠ, aby byly případné rizikové jevy v chování žáků včas zaznamenány.

8/20

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,
příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2017/2018

4. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Individuální DVPP
Osobokurzů:
Počet proškolených pg pracovníků:
Zaměření:

31
9

studium ke splnění kvalif. předpokladů
prohlubování vzdělání

1
8

Vzdělávání celého pg. sboru
Školení BOZP a PO
Školení 1. pomoci

5. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Akce a projekty školy
Korunovační klenoty – výstava ve Zlíně
Zájezd 9. roč. – Osvětim, Krakov
Prodej Vánoční hvězdy
Vánoční koncert s jarmarkem
Zájezd – vánoční Vídeň
Mezitřídní florbalový turnaj
Lyžování na Kyčerce
LVK Karolínka pro žáky 7. roč. a výběrový kurz do Alp
Galaxie Zlín – DŠ
Beseda Vikingové – divadelní představení v Besedě
Výstava mysliveckých trofejí na hale
Filmové představení ke Dni Země v Besedě
Seiferos – ukázka dravých ptáků
Dětský den 1. června pro žáky DŠ i HŠ
Přespolní T-Mobile běh v rámci projektu Celé Česko sportuje
Výstava masožravých rostlin na DŠ
Mezitřídňáky v LA pro 5. – 9. roč.
Sběr papíru – podzim, jaro s výtěžkem na charitu a školní akce, za odměnu filmové představení
v kinosále Orla
Dopravní výchova 4. roč.
Záložka do knihy spojuje školy – spolupráce se ZŠ ze Slovenska
Týden čtení
Předplatné mladého diváka v Uh. Hradišti pro žáky HŠ a ve Zlíně pro žáky DŠ
1xměsíčně navštěvuje školu mluvčí
Žáci 9. roč. nacvičili polonézu na Májovou veselici
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Akce tříd
Policie ČR – exkurze Zlín
Pasování na čtenáře v knihovně
Planetárium Uherský Brod – žáci 5. a 7. roč.
Vánoční tvoření v DDM v UB
Ponocování s Andersenem v knihovně v Uh. Brodě
Česnekové výpravy
Beseda o Janu Husovi
Projekt Zdravá 5
Noční filmová škola
Beseda s policistkou
Pohádkové dopoledne žáků 9. roč. pro žáky 1. a 2. roč.
Exkurze v Adria Goldu
Exkurze v SŠ, beseda s náboráři, návštěva Úřadu práce, BRODexpo
Besedy
Holokaust
Kybešikana
Čas proměn, Na startu mužnosti
Drogová kriminalita
Kouření a já
Memento – divadlo s besedou
Díky sběrům papíru, vánočnímu jarmarku a Májové veselici s polonézou SRPŠ dětem
přispělo na spoustu akcí.
SOUTĚŽE
Český jazyk
Literární soutěž Spěchej pomalu (2 žákyně získaly Zvláštní cenu poroty), Utíkej rychle, utíkej,
Píšu povídky, píšu básně, olympiáda v ČJ
Matematika a fyzika
Každým rokem probíhají na naší škole školní kola matematických a fyzikálních olympiád,
matematické Pythagoriády, matematického a přírodovědného Klokana. Žáci počítají
velmi náročné logické úkoly, ti nejlepší postoupí do okresních kola a pochvalu zaslouží ti, kdo
se stanou úspěšnými řešiteli.
V okresním kole matematické olympiády se úspěšnými řešiteli stali Jakub Karlík
na 2. místě, Matěj Trtek na 8. místě (oba 6. roč.), Mikuláš Kapsa na 6. a Zuzana Petrášová
na 14. místě (oba 7. roč.).
V okresním kole fyzikální olympiády se úspěšnými řešiteli stali Sára
Krenželoková na 6., Tomáš Pavelka na 9. a Adéla Máčalíková na 12. místě
(všichni 8. roč.), Jan Charvát na 13. místě (9. roč.).
V mezinárodní matematické soutěži Klokan, které se zúčastnili žáci z 2. – 9. ročníku, jsme
zaznamenali úspěch v kategorii Cvrček žáků 2. – 3. ročníku, kde zvítězil Kristián Bureš
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ze III. A, který získal maximální počet 90 bodů a obsadil 1. místo v okresním i mezinárodním
měřítku.
Pravidelně se účastníme celostátní matematické soutěže Speedmat, v níž máme úspěšné
řešitele s diplomem.
Informatika
Soutěž v malování
Word
Bobřík informatiky – žáci 4. – 9. roč.
Chemie
Naše žákyně z 9. roč. se probojovaly do regionálního finále soutěže Hledáme nejlepšího
mladého chemika ČR.
Zeměpis
Eurorebus – žáci 1. stupně byli v celostátním kole v Praze
Olympiáda – v okresním kole 3. místo Jakub Karlík
Dějepisná olympiáda, AJ konverzační soutěž, VV
Sprejerství
Dětský úsměv v UH nemocnici
Soutěž Lidice – téma Voda nad zlato
SPORT DŠ
Halová olympiáda v UH – 2x druhé, 3x třetí místo, škola 5. ze 17ti
Vybíjená Bojkovice
Okresní štafetový pohár
Mc Donald Cup
Barevný minivolejbal – 1., 2., 4. místo
Venkovní olympiáda UH – 3x druhé, 4x třetí místo
Plavecké závody – 1., 2. a 6x třetí místo
O pohár starosty UB
SPORT HŠ
O pohár starosty Uherského Brodu – 4. místo
Stolní tenis, okresní kolo – 1. místo
Florbal starší žáci, okrskové kolo – 3. místo
Florbal mladší žáci, okrskové kolo – 5. místo
Halový fotbal Bojkovice, okrskové kolo – 5. místo
Straňanská laťka – 2. až 3. místo
Lyžování Kyčerka
Lyžařský výcvik Karolinka
Zdokonalovací LVK Alpy
Volejbal chlapci, Bojkovice, okresní kolo – 3. místo
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Volejbal děvčata, Bojkovice, okresní kolo – 1. místo
Volejbal děvčata, Bojkovice, krajské kolo – 3. místo
Volejbal 3 + 3, Bojkovice, okresní kolo – 1. místo
Volejbal 3 + 3, Bojkovice, krajské kolo – 2. místo
OVOV Uherský Brod, okresní kolo – 4. místo
Pohár rozhlasu, Uherský Brod – 2x 2. místo
Pohár rozhlasu, Uherský Brod – 3. a 4. místo
Přespolní T-Mobil běh
Účast v projektu Celé Česko sporuje – odznak všestrannosti olympijských vítězů

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2017/2018 ve škole inspekční činnost provedená ČŠI neproběhla.

7.

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

Projekt šablony pro ZŠ (2017 – 2019)
Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_16_022 projekt s názvem
„Šablony ZŠ Nivnice“. Poskytnutá dotace je ve výši 450 577 Kč.
Škola zvolila tyto šablony:
 Vzdělávání pedagogických pracovníků
 Tandemová výuka
 Čtenářský klub pro žáky
 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky
 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Projekt plavání (2017 – 2019)
Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol
prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků do místa výuky plavání.
Projekt ovoce a zelenina do škol (2015 – 2018)
Program „Ovoce a zelenina do škol“ si klade za cíl zlepšení stravovacích návyků žáků. Naše
škola se projektu účastní již několik let, v letošním školním roce jsme poprvé mohli zapojit
i žáky 2. stupně. Děti dostanou dvakrát za měsíc zdarma 2 kusy ovoce nebo zeleniny, sortiment
pocházející ze zemí mimo EU může činit pouze 10 % z celkového počtu dodávaných produktů.
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Zapojili jsme se do E-TWINNINGU. Národní středisko pro E-twinning ocenilo z celkového
počtu 171 tři projekty naší školy, což je velký úspěch!
 Values shape the quality of our lives (hodnoty utváří kvalitu našich životů)
Tématem životních hodnot se zabývá celoroční projekt, který žáci VI. A realizují spolu
s partnery z Ukrajiny, Polska, Tunisu, Rumunska a Turecka.
 Joined hands (spojené ruce)
Cílem projektu s žáky osmého ročníku bylo vzájemné propojení generací, bourání
předsudků mladých o stáří, vybízení k solidaritě, k naslouchání, k pomoci. Naši žáci
celoročně navštěvovali nivnický charitní dům.
 European penpal club
Tento mezinárodní projekt byl realizován s dětmi pátého ročníku. Po celý rok
komunikovaly na daná témata s partnery ze Slovenska, Francie a Chorvatska. Hlavním
cílem projektu bylo zlepšení jazykových dovedností, ale také vzájemná spolupráce,
poznávání cizích zemí, jejich kultur a všeobecný osobnostní posun.
 Travelling to the childhood of my grandparents (cestování do dětství mých prarodičů)
Prostřednictvím hry nahlédli žáci VI. B pod pokličku jiných národů, setkali se s partnery
z Moldávie a Turecka. Během projektu si vyměnili vánoční a velikonoční přáníčka.

ZÁVĚR
Základní škola v minulém školním roce vykazovala výborné výsledky nejen v soutěžích, ale
i v oblasti výchovného poradenství a prevence negativních jevů v chování žáků. Vyučující úzce
spolupracovali a uplatňovali takové metody a formy vzdělávání, které umožnily zapojit
do výuky všechny žáky (nadané i s podpůrnými opatřeními).
Kvalitní výuku dokazují mimo jiné také výsledky v přijímacím řízení.
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Zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2017/2018
Mateřská škola je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola
J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace.
Adresa právního subjektu:
Adresa MŠ:

Komenského 101, 687 51 Nivnice
Sídliště 870, 687 51 Nivnice

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:
Kontakt:

Hana Damborská
tel. 572 693 232, 721 415 969
e-mail: skolka@zsnivnice.cz

Základní charakteristika MŠ
Jedná se o MŠ běžného typu s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 hodin.
Počet tříd: 4
Zaměstnanci MŠ
Učitelky:
Uklízečky:
Kuchařky:

8
2
1

(jedna od ledna 2017 na MD)
(jedna od května 2018 ve starobním důchodě)

Počty dětí a rozdělení do tříd
Celkový počet dětí ve školním roce 2017/2018:
Počet dětí, které ukončily docházku v MŠ a odešly do ZŠ:
Počet dětí s odkladem povinné školní docházky:

107
28
6

Děti byly rozděleny do 4 tříd.
Ve třídě Sluníčka a Včelky byly děti ve věku od 3 do 4 let. Třídu Berušek a Motýlků
navštěvovaly děti ve věku od 4 do 6 až 7 let (děti s odkladem povinné předškolní docházky).
1. třída Sluníčka
26 dětí
2. třída Včelky
28 dětí
3. třída Berušky
26 dětí
4. třída Motýlci
27 dětí

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti
Školní vzdělávací program – záměry našeho ŠVP směřují k rozvoji dětí po stránce intelektové
i praktické s maximální podporou jejich individuálních možností, přičemž mezi hlavní cíle patří
rozvoj řečových a komunikačních schopností dětí.
V průběhu školního roku jsme se zaměřili na to, aby děti řeči rozuměly, chápaly děj pohádek
a příběhů, měly k věku přiměřenou slovní zásobu a byly schopny vyjádřit své myšlenky, pocity
a prožitky. Vedli jsme je také k dodržování základních pravidel konverzace, aby dokázaly
naslouchat druhému, počkaly, až druhý domluví a adekvátně odpovídaly na dotazy, ptaly se.
Prostřednictvím hudebních, dramatických, výtvarných aj. činností si děti postupně osvojovaly
poznatky a dovednosti předcházející čtení a psaní. Zaměřovaly jsme se také na správnou
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výslovnost dětí pravidelným, každodenním zařazováním logopedických chvilek,
organizováním logopedického kroužku, ale také na spolupráci s rodiči. Učitelky s rodiči
konzultovaly možnost vyšetření dětí u logopeda, předávaly rodičům odborné materiály
a informace o dalších postupech v rozvoji řeči a komunikačních schopností dětí.
Na konci školního roku měly děti odcházející do školy poměrně bohatou slovní zásobu,
dokázaly se samostatně vyjádřit, domluvit se, vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat,
reprodukovat říkadla, básničky, písničky, vyprávět jednoduchý příběh nebo pohádku. Většina
těchto dětí měla správnou výslovnost všech hlásek. Z tohoto důvodu hodnotíme plnění ŠVP
pozitivně.
Pro dosažení vytyčených vzdělávacích cílů budeme v rámci DVPP usilovat o další proškolení
učitelek se zaměřením na logopedickou prevenci. V letošním školním roce toto vzdělávání
absolvovala jedna z učitelek, tzn. že v současné době máme v MŠ vyškolené čtyři logopedické
asistentky. Dále je třeba postupně rozšiřovat repertoár pomůcek, knih a hraček zaměřených
na danou problematiku.
Dobrých výsledků bylo dosaženo také v oblasti respektování stanovených pravidel, kde se nám
osvědčila jejich vizualizace, důslednost a jejich neustálé opakování, upevňování. Ve vztazích
s dospělými se projevovala vzájemná důvěra a děti tak snáze překonávaly počáteční adaptační
problémy.
Výrazné zlepšení bylo zaznamenáno také ve spolupráci s rodiči, kteří se aktivně zapojovali
v Klubu rodičů, při organizování akcí i ve vzájemné spolupráci v rozvoji dětí. Rodičům jsme
nabízeli možnost konzultačních hodin o dětech, po pracovní době, v klidu, pouze za přítomnosti
rodiče a učitelky.
V oblasti podmínek ke vzdělávání došlo ke změně v oplocení – uzavření školní zahrady
branami, čímž byla dosažena větší bezpečnost dětí při pobytu na zahradě. Mimo provozní dobu
mateřské školy byl prostor školní zahrady využíván veřejností. Z důvodu neustálého
nedodržování stanoveného provozního řádu školní zahrady a požadavků hygienických
a právních předpisů bude od příštího školního roku pro veřejnost uzavřena.
Pro velký zájem rodičů o zájmové kroužky pro děti vznikla z prostor bývalé prádelny klubovna,
kde probíhaly jednotlivé aktivity od měsíce října do června.
Dovoz obědů do MŠ po chodníku vedoucího ke hlavnímu vchodu budovy byl řešen. Od příštího
školního roku bude auto s jídlem přijíždět z boční strany, tj. vpravo od hlavního vchodu.
Nedostačující však zůstává vybavení školní zahrady, protože tu chybí herní prvky a průlezky
pro mladší děti ve věku 3 – 4 roky, úplně chybí zahradní stoly s lavičkami, kde by mohly
probíhat výchovně vzdělávací aktivity a různé akce MŠ.
Nevyhovující toalety, umývadla a šatní skříně byly o prázdninách vyměněny v rámci opravy
sociálního zařízení. Změněno bylo také místo na ukládání lehátek pro spaní dětí, čímž vznikl
větší prostor pro hry a pohybové aktivity dětí.
Vzhledem k vysokému počtu dětí by bylo vhodné otevřít ještě jednu třídu MŠ, kde by bylo
možné využít prostoru bývalé kuchyně.
Jídlo dovážené ze školní jídelny je pestré, plnohodnotné. Děti nejsou k jídlu nuceny, pouze
vybízeny, aby alespoň ochutnaly. Pitný režim zvládají samostatně.
Pro oblast řízení školy bude v příštím roce prioritou rozvoj týmové práce pedagogického sboru,
zejména při organizování společných akcí a při tvorbě nového ŠVP. Další klíčovou oblastí pro
zvyšování kvality výchovně vzdělávací činnosti je vzájemná hospitační činnost učitelek
a hledání nových forem a metod práce, tzn. využívat nejenom metody klasické, ale také
aktivizující a komplexní.
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Vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP)
Taneční výchova (Podzim, Advent a Vánoce v tanci a pohybu)
Úspěšná komunikace s rodiči našich žáků
Dokumentace v MŠ
Neukázněné dítě v předškolním věku
Kurz logopedické prevence
Ochrana osobních údajů podle GDPR
Mateřská škola v pohybu
Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku

Akce MŠ
Září
12. 9. 2017 – Schůzka s rodiči v MŠ
Říjen
3. 10. 2017 – Návštěva planetária v Uherském Brodě
9. 10. 2017 – Návštěva Výstavy hub ve společenském sále Beseda
10. 10. 2017 – „Strašidýlkový den“ pro děti (rodiče připraví dětem jednoduchou masku)
10. 10. 2017 – Dýňová slavnost
11. 10. 2017 – Divadelní představení „O krtkovi“ – v MŠ
18. 10. 2017 – Beseda s Policií ČR
24. 10. 2017 – Zahájení první lekce kroužku „Fazolinky“
25. 10. 2017 – Fotografování dětí (vánoční sady)
Listopad
1. 11. 2017 – Divadelní představení „Tři prasátka“ ve společenském sále Beseda
10. 11. 2017 – Dopravní výchova na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě
21. 11. 2017 – Vánoční tvoření ve školce – akce s rodiči
26. 11. 2017 – Vánoční výstava ve společenském sále Beseda – vystoupení dětí z MŠ
Prosinec
4. 12. 2017 – Divadelní maňáskové představení – hrají učitelky MŠ
5. 12. 2017 – Mikulášské dopoledne – děti v jednoduchém kostýmu (andílek, čertík)
5. 12.2017 – Mikulášská nadílka v obchodě Jednota
6. 12. 2017 – Návštěva Mikuláše ve školce
8. 12. 2017 – Dopravní výchova na dopravním hřišti při ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě
14. 12. 2017 – Divadelní představení „Vánoční pohádky“ v MŠ
19. 12. 2017 – Promítání pohádek pod Obecním domem (Chaloupka na vršku, Pat a Mat, …)
20. 12. 2017 – Vánoční nadílka u stromečku (rozbalení dárečků, zpívání koled)
Leden
5. 1. 2018 – Tříkrálový průvod po MŠ (výroba královské koruny, zpívání písně, obchůzka tříd)
25. 1. 2018 – Divadlo ve společenském domě Beseda „O Sněhurce“ (Misijní klubko)
Únor
3. 2. 2018 – Vystoupení dětí ze třídy Motýlci a Berušky na Zabijačkových hodech
6. 2. 2018 – Karneval v MŠ
15. 2. 2018 – Loutkové divadlo „Sluníčko“
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28. 2. 2018 – Přednáška pro rodiče na téma „Školní zralost“ (speciální pedagog Mgr. Kateřina
Bradáčová z pedagogicko-psychologické poradny v Uherském Brodě)
Březen
AKCE „BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY“ – čtení pohádek rodičů a prarodičů dětem v MŠ
12. 3. 2018 – Kouzlení v MŠ (p. Šulaj)
21. 3. 2018 – Návštěva dětí v I. třídě základní školy
28. 3. 2018 – Procházka do parku – socha J. A. Komenského – oslava Dne učitelů
Duben
5. 4. 2018 – Screeningové vyšetření zraku
6. 4. 2018 – Jarní pohádky v MŠ (pí. Sasínová)
12. 4. 2018 – Exkurze do Kovosteelu Staré Město (platí pouze pro předškoláky)
16. 4. 2018 – vydávání přihlášek do MŠ
20. 4. 2018 – úklid zahrady MŠ (Den Země) ve spolupráci se ZŠ
24. 4. 2018 – Hudebně-zábavné vystoupení v MŠ (p. Vojkůvka)
24. 4. 2018 – Schůzka s rodiči (projednávání prázdninového provozu)
27. 4. 2018 – Rej čarodějnic
Květen
2. 5. 2018 – Zápis do MŠ – přijímání řádně vyplněných žádostí
2. 5. 2018 – Den otevřených dveří v MŠ
3. 5. 2018 – Tvořivé odpoledne s rodiči
9. 5. 2018 – Divadelní představení ve společenském domě Beseda
15. 5. 2018 – Besídka ke Dni matek
16. 5. 2018 – Společné fotografování tříd
TÝDEN DĚTSKÝCH RADOSTÍ
28. 5. 2018 – Ukázka dravých ptáků a sokolnictví v MŠ
29. 5. 2018 – Pohádky pro děti
30. 5. 2018 – Prohlídka hasičského auta
31. 5. 2018 – Hledání pokladu
1. 6. 2018 – Divadelní představení v MŠ
Červen
3. 6. 2018 – neděle – „Cyklosoutěž“ ve spolupráci s Bike&Ride
6. 6. 2018 – Výlet do ZOO Lešná
15. 6. 2018 – Kouzlení s klaunem v MŠ
20. 6. 2018 – Skákací hrad na zahradě MŠ
21. 6. 2018 – „Námořnické odpoledne“ na zahradě MŠ (pro budoucí školáky)

Zájmové kroužky
Výtvarný kroužek – vedla: Jana Polanská
Kroužek – „Fazolinky“ – vedly: Bc. Beníčková Gabriela, Mahdalová Gabriela
Edukačně stimulační skupiny pro děti předškolního věku – vedly: Mgr. Damborská Hana,
Bačíková Berta
Logopedický kroužek – vedly: Mgr. Vaculová Marie, Bc. Beníčková Gabriela
Angličtina pro nejmenší – vedla: externí lektorka Mgr. Hromčíková Michaela
Flétnička – vedla. Mgr. Vaculová Marie
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Spolupráce s dalšími organizacemi
Základní škola – Den Země (spolupráce školáků a předškoláků při úklidu zahrady MŠ),
návštěva dětí v ZŠ před zápisem, vzájemné konzultace učitelek MŠ a ZŠ.
Obecní úřad – vystupování dětí na kulturních akcích OÚ, promítání pohádek na OÚ.
Charitní dům – pravidelná vystoupení dětí.
Myslivecké sdružení – výstava výtvarných prací dětí.

Závěry
Pro pedagogické zaměstnance:
- i nadále naplňovat hlavní cíle našeho ŠVP PV – rozvoj řečových a komunikačních
schopností dětí
- proškolit další učitelku v oblasti logopedické prevence v rámci DVPP
- rozvíjet spolupráci s rodiči
- využívat nové formy a metody práce
Pro oblast materiálního vybavení:
- doplnit vybavení školní zahrady, odstranit předškolnímu věku nevhodné průlezky,
houpačky
- rozšířit repertoár pomůcek, knih pro děti i odbornou literaturu pro učitelky zaměřených
na rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností dětí
- dle možností rozšířit kapacitu MŠ
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Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2017/2018
Školní družina je součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského
Nivnice, příspěvková organizace a sídlí na stejné adrese.
Adresa ŠD:

Komenského 101, 687 51 Nivnice

Kontakt:

tel. 572 693 225

Základní charakteristika ŠD
ŠD zajišťuje zájmové vzdělávání žáků mladšího školního věku. ŠVP navazuje na vzdělávání
v základní škole. Žáci jsou vedeni ke smysluplnému trávení volného času. ŠD navštěvují žáci
1. stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnaní.
Provoz:
Počet oddělení:

od 11:20 do 16:00 h
2

Zaměstnanci ŠD
Vychovatelky:
Kvalifikovanost:

2
100 %

Činnost ŠD ve školním roce 2017/2018
Obě oddělení ŠD jsou situovány v budově 2. stupně ZŠ. Družina slouží k výchově, vzdělávání,
ale především k rekreační a sportovní činnosti žáků v době mimo vyučování. Družina funguje
každý pracovní den. Vychovatelky si žáky vyzvedávají v budově 1. stupně ZŠ, převedou je
na horní stupeň a následně na oběd. Po obědě se pak už žáci věnují různým zájmovým
činnostem.
V loňském školním roce jsme měli v družině téma „Cestománie“. Děti si hrály na námořníky.
Cestovali jsme po celém světě. Formou prezentací a her jsme se naučili, jaké máme na světě
kontinenty, jaká zvířata v různých oblastech a klimatických pásech žijí a se kterými rostlinami
se zde můžeme setkat. Všechny děti měly svůj „lodní deník“, do kterého si lepily mapy
kontinentů, zvířata typická pro tuto oblast a poté je vybarvovaly.
V prvním čtvrtletí jsme cestovali po Americe, navštívili Indiány, oslavili Halloween a užili si
drakiádu. V prosinci jsme navázali na Evropou, upekli si vánoční cukroví, zazpívali vánoční
koledy a poučili se, jak se slaví Vánoce ve světě. Druhé pololetí jsme odcestovali do Asie,
naučili jsme se jíst čínskými hůlkami, poznávali zvířata Asie, skládali origami a cvičili jógu.
Poslední měsíc školy jsme věnovali Austrálii, hráli jsme si na klokany, sbíraly třešně na školním
hřišti a vyhodnotili soutěž „Flora a Fauna v Austrálii“.
Žáci ŠD se v červnu zúčastnili atletické olympiády školních družin v Uherském Brodě,
kde získali naši sportovci několik medailí.
Závěr
Nadále pokračovat v pestré nabídce zájmových činností žákům, které budou propojeny
celoroční motivační hrou.
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ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
 během školního roku 2018/2019 provést podrobnou SWOT analýzu činnosti školy,
stanoveny konkrétní kroky, které povedou k postupnému rozvoji školy
 nastavit funkční organizaci řízení vzhledem jednotlivým činnostem, které škola
vykonává, zavést kontrolní a evaluační mechanismy, kterými bude monitorována průběžná
činnost školy ve všech jejích dílčích oblastech (MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠJ-V)
 prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost všech zaměstnanců na dobrém
fungování školy, oceňovat a prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivců
 ve vzdělávacím procesu důsledně respektovat didaktické principy J. A. Komenského,
jeho pedagogický optimismus a humanismus
 nabízet žákům efektivní a zajímavou výuku, účinně skloubit tradiční vyučovací metody
a formy vycházející z drilu a procvičování s moderními založenými na činnostním učení
 věnovat pozornost polytechnické výchově, rozvoji praktických dovedností žáků
 umožnit žákům smysluplné využívání volného času nabídkou zájmových útvarů
 zpestřovat výuku mimoškolními akcemi, zapojovat žáky do soutěží, olympiád a projektů
 zajistit dobře fungující školní poradenské pracoviště, které bude metodickou oporou
pro žáky, jejich rodiče a pedagogy
 profesionalizovat činnost školy a trvale zvyšovat její prestiž
 vytvářet pozitivní obraz školy prezentací její činnosti na veřejnosti
 aktivně spolupracovat se zřizovatelem, školskou radou a sdružením rodičů
 ve spolupráci se zřizovatelem postupně dle možností usilovat o optimální materiální
podmínky vzdělávání, pokračovat v modernizaci školy (MŠ, 1. stupeň, 2. stupeň)
 klást důraz na tradice, posilovat vztah k domovu a škole, pěstovat u dětí a žáků hrdost
na to, odkud pocházím

„Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme,
a cokoliv se tu koná, všech se týče.“
J. A. Komenský
Výroční zprávu zpracovala a vydala:

PhDr. Šárka Mikesková

Podklady pro výroční zprávu připravily:

Mgr. Hana Ševčíková, Mgr. Hana Damborská
Mgr. Yveta Michalcová a další

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Nivnice za školní rok 2017/2018
Spisový znak
1.1.1
Skartační znak a lhůta
A 10
Školská rada schválila dne
25. 10. 2018

PhDr. Šárka Mikesková
ředitelka školy

V Nivnici 12. 10. 2018
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