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Výroční zpráva o činnosti
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice
za školní rok 2018/2019

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,
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 2018/2019“.
Součástí výroční zprávy je zpráva o činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny,
školní jídelny a školní jídelny-výdejny za školní rok 2018/2019.
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SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Píše se 1. září 2018 a ve všech školách se začíná nový školní rok.
Začíná také v Základní škole J. A. Komenského v Nivnici, tentokrát
ale pod vedením nové paní ředitelky PhDr. Šárky Mikeskové…

Vážení a milí,

V předchozí roli školní inspektorky jsem
poznala stovky škol. Nivnická škola však
patří k těm nejlepším. Průběh a výsledky
vzdělávání jsou zde vynikající. Přestože je
vzdělávání dětí nelehký úkol, naši
pedagogové ho zvládají na jedničku. Svědčí
o tom spokojenost našich dětí, žáků a
rodičů.

dovolte mi, abych se ohlédla za prvním
školním rokem, který jsem měla možnost
strávit společně s Vámi tady v nivnické
škole – škole, která dýchá duchem
J. A. Komenského.
V úvodu bych ráda všem poděkovala
za velmi milé přijetí, které jsem po příchodu
do nivnické školy vnímala. Podpora, důvěra
a úcta jsou základní věci, bez kterých se
nelze v dobře fungujícím společenství
obejít. Jsem ráda, že jsem je tady – v naší
škole a v celé Nivnici našla, ba dokonce je
vnímám nyní po roce ještě silněji. Jak jsem
uvedla v Nivnických novinách č. 01/2019,
práci ředitelky v nivnické škole jsem
neplánovala – život mi ji sám nabídl a já
jsem tuto roli přijala a po hlavě jsem se
naplno pustila do usilovné práce.
Tento školní rok byl pro mě rokem
seznámení se se školou, prací učitelů
a organizací výuky, s nabídkou mimoškolní
a zájmové činnosti a zejména se
vzdělávacími možnostmi školy. V září jsem
provedla velké dotazníkové šetření.
Oslovila jsem všechny skupiny (žáky, jejich
rodiče, zaměstnance), abych zjistila, jak
vnímají činnost školy, jaké jsou její silné
stránky a příležitosti k dalšímu rozvoji.
Rozdáno bylo pět set dotazníků, jejich
vyhodnocení najdete ve výroční zprávě
v kapitole č. 6. Výsledky z této ankety jsou
pro školu důležitou zpětnou vazbou.

Co se podařilo a co nás překvapilo
v tomto školním roce?
Nivnická škola patří k největším v okrese.
Ve školním roce jsme vzdělávali celkem
102 dětí ve čtyřech třídách mateřské školy,
307 žáků v patnácti třídách základní školy
a 58 žáků ve dvou odděleních školní
družiny. Ve škole pracovalo celkem 53
zaměstnanců.
Byl to rok velmi náročný, ale krásný
a obohacující. Podařilo se mnohé i přesto,
že jsme v průběhu celého školního roku
museli v základní škole čelit mnoha
haváriím
a poruchám
plynoucím
z neutěšeného
stavu
materiálních
podmínek. Hned v září jsme měli vytopeno
sociální zařízení ve 2. patře horní školy,
o měsíc
později
jsme
bojovali
s nefungujícím
odpadem
v sociálním
zařízení v suterénu. V prosinci nás postihla
nejtěžší pohroma, ráno nás v celých šatnách
horní školy překvapilo 10 cm vody.
Následovalo vysoušení prostor a tříměsíční
oprava nefunkční kanalizace a sociálního
zařízení v suterénu, a to všechno během
provozu školy. Na jaře nás v horní škole
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zase potrápilo přepětí v elektrické síti, které
nám poškodilo elektrotechnické vybavení
včetně kotelny. Čelit jsme museli dalším
dílčím poruchám elektroinstalace, která má
už nějaký ten rok za sebou. Na dolní škole
nás potrápily svody dešťové vody a rovněž
dílčí poruchy elektroinstalace. Zkrátka, na
jeden školní rok toho bylo opravdu hodně.
My jsme ale všechno zvládli!
Během školního roku a o prázdninách jsme
realizovali celou řadu plánovaných
i neplánovaných oprav a proměn – v horní
škole jsme kompletně opravili kabinet
chemie, renovovali jsme elektroinstalaci
v učebně cizích jazyků a dvou kmenových
třídách, vytvořili jsme podmínky pro nové
oddělení školní družiny, položili novou
podlahovou krytinu v šatně ŠD a rozšířili
chodník u zadního vchodu. V dolní škole
jsme usadili do oken hroty proti hnízdění
ptactva. Ve školní jídelně jsme zbudovali
odpad v místnosti na mytí nádobí
a zakoupili některé nové spotřebiče.
V mateřské škole jsme renovovali podlahy
ve třídě Motýlků a v místnosti personálu.
Některé znečištěné prostory se nově
vymalovaly. Děkuji místním firmám, které
nám s opravami pomáhaly. Poděkování
patří také zřizovateli, který přispěl
k rozšíření kapacity mateřské školy,
pomohl
s opravou
elektroinstalace
ve školní kuchyni a renovoval žákům dolní
školy hřiště.
Vzdělávání
v naší
škole
vychází
z Komenského filozofie, jeho vyučovacích
principů, které jsou platné i v dnešní době.
Snažíme se našim žákům přinášet výuku,
která staví na tvořivosti, názornosti
a aktivitě, zkrátka na činnostním učení.
Podporujeme všechno, co přispívá
k oživení odkazu Komenského. V tomto
duchu se nese také dlouhodobý projekt
„Cesta za J. A. Komenským“, který jsme
v listopadu zahájili. Projekt je řadou dílčích

aktivit směřujících k poznání myšlenek,
života a díla Komenského.

V tomto školním roce, jako i v předchozích,
jsme se zapojili do E-twinningu. Hned
v září nás potěšila skvělá novina: Národní
středisko
pro E-twinning
ocenilo
z celkového počtu 171 tři projekty naší
školy, což je velký úspěch! Naší škole byl
udělen evropský cetifikát kvality (European
Quality Label). Toto ocenění je důkazem
toho, že práce žáků a celé školy odpovídá
vysokým evropským měřítkům! Podpora
jazykového vzdělávání je pro školu
důležitá. Pro naše žáky zajišťujeme výuku
s rodilým mluvčím, poznávací zájezd
do Anglie, exkurzi do Vídně. Vyučujeme
jazyk
anglický,
německý
a ruský.
Nezapomínáme ani na ostatní gramotnosti –
přírodovědnou, matematickou, čtenářskou,
informační atd. Pravidelně se naše škola
zúčastňuje
řady
soutěží,
olympiád
a sportovních turnajů. Naši žáci se umísťují
na předních místech, a to na okresní,
krajské, národní a dokonce i mezinárodní
úrovni. Velmi dobře si naši žáci vedou
při přijímacím řízení na střední školy. Letos
205 žáků prospělo s vyznamenáním.
Na konci školního roku jsme nejúspěšnější
žáky ocenili pochvalami, knižní odměnou
a Nivnickým oříškem. Výčet soutěží,
projektů a akcí školy za školní rok
2018/2019 je uveden v následujících
kapitolách výroční zprávy.
Značným obohacením naší vzdělávací
činnosti je úzká spolupráce s celou řadou
spolků a organizací, které v Nivnici působí.
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Patří jim velké poděkování za jejich zájem
o školu. Nemohu opomenout zmínku
o součinnosti školy s Nadací Dr. Kachníka,
která patří ke stěžejním. Významná pro
osobnostní rozvoj našich žáků a nalezení
správné životní cesty je spolupráce školy
s místní farností a Otcem Zdeňkem v rámci
výuky nepovinného předmětu náboženství.
Nejdůležitějším partnerem školy jsou však
rodiče našich dětí a žáků. Děkuji všem
za podporu školy, kterou v tomto školním
roce projevili.
Ve škole letos došlo k několika změnám.
Proměnou prošla část školní zahrady v levé
části u vstupních dveří horní školy, a to díky
dotaci Zlínského kraje v rámci programu
„Podpora ekologických aktivit v kraji“.
Žádost školy splnila požadovaná kritéria
a my jsme zde mohli vytvořit ukázku
přírodních biotopů.
Jak jsem uvedla v lednovém rozhovoru
v Nivnických novinách, je pro mě jednou
z priorit podpora polytechnické výchovy.
Na konci školního roku jsme začali uklízet
prostory školních dílen a pořídili jsme
základní žákovské ruční mechanické
nářadí, aby bylo možné zde po mnoha
letech plnohodnotně obnovit výuku. Chci,
aby naši žáci získali manuální zručnost, aby
si osvojili základní řemeslné dovednosti
a zajímali se více o studium technických
oborů.
Proměnou prošel také pedagogický sbor.
V našem kolektivu jsme přivítali nového
p. učitele Maňáka pro výuku matematiky
a společenských věd. Na konci školního

roku jsme poděkovali za dlouholetou práci
p. učitelce Slámové a pedagogům, kteří
odešli do důchodu, tedy p. učiteli Talašovi
a v mateřské škole p. učitelkám Beníčkové,
Mahdalové a Bačíkové.
Co připravujeme pro nastávající školní
rok?
Rozšíříme vzdělávací kapacitu mateřské
školy na 5 tříd a školní družiny na
3 oddělení. Budeme mít více žáků a přibude
tedy další třída v základní škole. Přivítáme
další nové pedagogy. Budeme realizovat
projekty, do kterých jsme zapojeni
a případně budeme usilovat o nové.
Budeme
pokračovat
v nastaveném
směřování školy. Navážeme na osvědčené
akce a pustíme se do nových. Hlavně se
budeme z našich dětí a žáků snažit vychovat
slušné a zodpovědné osobnosti, které budou
na svou školu a obec pyšní. Škola má silný
vzdělávací potenciál, počet dětí a žáků je
vysoký a podle demografické křivky bude
i v budoucnu. Chci, aby nivnická škola byla
školou, o které se široko daleko mluví
v superlativech. Věřím, že se mi to spolu
s nadšeným a pracovitým týmem pedagogů
a všech ostatních zaměstnanců podaří.
K tomu všemu nám držte palce, jsme zde
pro Vás a zvláště budoucím prvňáčkům
přeji mnoho zdaru při vstupu do svého
prvního roku povinné školní docházky.
PhDr. Šárka Mikesková
ředitelka školy
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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.1. 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

1.2. Vedení školy
Ředitelka školy:

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
Josef Jurásek

do 31. 7. 2019
od 1. 8. 2019

1.3. Zřizovatel školy
Název:
Adresa:

Obec Nivnice
Sídliště 1000, 687 51 Nivnice

Kontakty:

tel.: 606 766 166
e-mail: starosta@ou.nivnice.cz
www.nivnice.cz

Starosta obce:
Místostarostka obce:

Ing. Miroslav Vykydal
Ing. Marie Kománková
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1.4. Působnost školy
Založení školy:
Zařazení do sítě škol:
Zápis do školského rejstříku:

1. 9. 1935
26. 2. 1996
1. 1. 2005

1.5. 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 strávníků

Komenského 101, 687 51 Nivnice

ŠJ-V

103279113

120 strávníků

Sídliště 870, 687 51 Nivnice

1.6. Školská rada
Školská rada zřízená při základní škole má 9 členů. Rada plní své zákonem stanovené
povinnosti. V době od 3. do 7. 12. 2018 se konaly volby do školské rady. Funkční období
zvolených členů je tříleté – od ledna 2019 do ledna 2022.
Předseda školské rady je Ing. Petr Matěk.
Tel.:
572 622 960
E-mail: pmatek@spsoa-ub.cz

1.7. 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
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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.
Mateřská škola
Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Zahájila svůj provoz 1. 9. 1974, byla postavena jako
rozlehlá dvoupodlažní budova. Ve školním roce 2018/2019 měla MŠ 4 třídy. Součástí MŠ je
školní jídelna-výdejna. Pro pobyt venku slouží dětem přiléhající rozsáhlá školní zahrada se
vzrostlými stromy, keři a bludišti, vybavená pískovišti, průlezkami, 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.
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.
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1.8. Přehled oborů vzdělání, které škola poskytuje
Základní vzdělávání
Obor: 79-01-C/01 Základní škola
ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2018
Předškolní vzdělávání
Obor: 7900A01
ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2018
Motivační název ŠVP – „Já, človíček“
Zájmové vzdělávání
Obor: 9999X08
ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2018

1.9. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Stav k 30. 6. 2019
Druh činnosti

Fyzický počet

Přepočtený počet

Kvalifikovanost

MŠ

9

9,00

100 %

ZŠ

23

20,86

0,96 %

ŠD

2

1,52

100 %

Provozní zaměstnanci

10

8,93

Zaměstnanci školního
stravování

9

6,90

53

47,21

Pedagogičtí pracovníci

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků byla v mateřské škole a školní družině zajištěna
v rozsahu 100 %. V základní škole činil počet hodin odučených nekvalifikovaně 0,02 %
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).
Ve školním roce 2018/2019 nastoupil do základní školy nový pedagog. V mateřské škole začal
pracovat asistent pedagoga.
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1.10. 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 se o činnost školy zajímá.
Poskytuje škole potřebnou oporu a zejména pak finanční dotaci na zajištění provozu.
Každoročně přispívá rodičům prvňáčků částkou 2.000 Kč na pořízení školních potřeb.
Ve školním roce 2018/2019 finanční podporou umožnil rozdělení početné skupiny prvňáčků
do dvou tříd. Prvořadými partnery pro školu jsou zákonní zástupci dětí a žáků. Během školního
roku jsou zákonní zástupci pravidelně informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání,
probíhají společné akce atd. Při základní 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. V mateřské škole funguje Klub rodičů. Tradici si získala Májová veselice –
polonéza 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.

1.11. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský rok 2018
PŘÍJMY
Příjmy ze státního rozpočtu
Dotace na provoz od zřizovatele
Dotace na opravu soc. zařízení v MŠ od zřizovatele
Příjmy z hospodářské činnosti školy
Ostatní příjmy (stravné, školné… a použití fondů)
Příjmy OP VVV
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje na platy (vč. DČ + OP VVV + OÚ)
Provozní výdaje
Náklady z hospodářské činnosti
Výdaje z OP VVV
Výdaje celkem

Pozn. Zaokrouhleno na tisíce.
20.770 tis. Kč
5.139 tis. Kč
7.615 tis. Kč
632 tis. Kč
2.714 tis. Kč
232 tis. Kč
37.102 tis. Kč

15. 536 tis. Kč
21.045 tis. Kč
406 tis. Kč
73 tis. Kč
37.060 tis. Kč

Škola je příspěvkovou organizací obce Nivnice. V roce 2018 škola hospodařila s kladným
účetním výsledkem. Zisk z hospodářské činnosti činil 42.697,74 Kč.
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
2.1. Vzdělávací činnost základní školy
Počet tříd:
Počet žáků:

15
307

Základní škola v minulém školním roce vykazovala vynikající výsledky ve vzdělávání,
v soutěžích různého charakteru a také 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.
Dlouhodobý projekt školy Cesta za J. A. Komenským
V tomto školním roce jsme zahájili dlouhodobý projekt „Cesta za J. A. Komenským“. Jedná se
o tříletý cyklus vzdělávacích a kulturních akcí školy zaměřených na poznávání filozofie, života
a díla J. A. Komenského za účelem rozšíření povědomí o pedagogovi světového významu
a připravení důstojných oslav 430. výročí narození Učitele národů v roce 2022.
V rámci realizace projektu škola úzce spolupracuje s Nadací Dr. Kachníka, Muzeem J. A. K.
v Uherském Brodě a Národním muzeem a pedagogickou knihovnou J. A. K. v Praze a dalšími
partnery.
V tomto školním roce jsme uskutečnili v rámci projektu následující aktivity:


Vzdělávací programy v Muzeu J. A. Komenského v Uh. Brodě
 Komenský a fyzika
6. ročník
 Orbis pictus
8. ročník
 Pátračka
9. ročník



J. A. Komenský – 28. březen – celoškolní akce a projekty na 2. stupni



Výuka naruby – projekt 1. stupně k 28. březnu – J. A. Komenský



Sedlcká chalupa – exkurze žáků



Bartkův mlýn – exkurze žáků



Den učitelů – setkání učitelů a představitelů obce u
pomníku J. A. Komenského



Odkaz Komenského v umění a uměleckém
vzdělávání – účast ředitelky školy na dvoudenní
mezinárodní konferenci s workshopy pořádané NPMK
a Českou sekcí International Society for Education
through Art (INSEA)



Komenský a my – účast v literární a výtvarné soutěži
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2.2. 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:

33
6
33
6

2.3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2019
1. stupeň
Třída
I. A
I. B
II.
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V.
Celkem 1. st.
2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX.
Celkem 2. st.

Počet žáků
14
14
26
18
17
19
18
31
157

Počet žáků
25
25
17
16
20
20
28
151

Prospělo s
vyznamenáním
14
14
26
18
17
14
15
23
141

Prospělo

Neprospělo

0
0
0
0
0
5
3
8
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prospělo s
vyznamenáním
15
9
10
8
8
6
8
64

Prospělo

Neprospělo

10
16
7
7
12
14
20
86

0
0
0
1
0
0
0
1

Vysvědčení s průměrem 1,00 mělo celkem 108 žáků, z toho:
1. stupni 87 žáků
2. stupni 21 žáků
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POCHVALY A JINÁ OCENĚNÍ
Pochvala třídního učitele – celkem 91 žáků
Knižní odměna – celkem 19 žáků
Pochvala ředitelky školy a Nivnický oříšek – celkem 12 žáků
Jakub Karlík
Matěj Trtek
Dominik Škrabálek
Mikuláš Kapsa
Zuzana Petrášová
Kateř. Strommerová
Michala Fojtíková
Tereza Trtková
Gabriela Kadlčková
Michala Kadlčková
Eliana Náhlíková
Zuzana Dudková

za reprezentaci školy a obce v přírodovědných soutěžích
za reprezentaci školy a obce v přírodovědných soutěžích
za reprezentaci školy a obce v přírodovědných soutěžích
za reprezentaci školy a obce v matematických soutěžích
za reprezentaci školy a obce ve volejbale a v soutěžích
za reprezentaci školy a obce ve volejbale a v soutěžích
za reprezentaci školy a obce ve volejbale
za reprezentaci školy a obce ve volejbale
za reprezentaci školy a obce ve volejbale
za reprezentaci školy a obce ve volejbale
za reprezentaci školy a obce ve volejbale
za reprezentaci školy a obce ve volejbale

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Z 9. ročníku bylo přijato na maturitní obory 71 % žáků, na učební obory 29 % žáků.
Z 5. ročníku na víceleté gymnázium nikdo neodešel.

2.4. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola naplňovala ve školním roce 2018/2019 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 se školní metodičkou
prevence (dále „ŠMP“), rodiči (okamžité řešení zachycených projevů nežádoucího chování),
žákovskou radou, školskými poradenskými zařízeními a OSPODem.
Škola má vytvořen systém zachycování rizikového chování žáků. Žáci mohou přijít s jakýmkoli
problémem přímo za ŠMP či jiným pracovníkem školy. Pokud nechtějí jednat přímo, mohou
využít schránku důvěry (letos využita 10 x), následně jsou provedeny pohovory se žáky, aby
byl problém odstraněn. Informace k prevenci mohou získávat také prostřednictvím nástěnek
umístěných ve škole. Žáci mohou využívat i konzultace u ŠMP – kdykoli po domluvě dle
potřeby. Rodiče žáků mohou v rámci primární prevence kontaktovat ŠMP či jiného
pedagogického pracovníka školy, k dispozici mají informační materiály na webových stránkách
školy. Učitelé v pravidelných intervalech předávají sdělení ŠMP o chování žáků své třídy.
Nejčastější problémy, které škola řešila v uplynulém školním roce:
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- Nevhodné chování ke spolužákům – pohovory, popř. jednání s rodiči, NTU, DTU
- Záškoláctví – pohovor s rodiči, DŘŠ
- Ničení školního majetku – pohovor, oznámení rodičům, NTU, opravení příslušné věci,
popř. finanční náhrada
- Nevhodné chování vůči vyučujícím – pohovor, jednání s rodiči, poučení
- Vztahy ve třídě (4. B., 6. A, B.) – intervence SVP HELP, opakované šetření dotazníky,
hodnocení výsledků, důsledné vyžadování slušného chování, sezení s rodiči, intenzivnější
práce se třídou
- Kyberšikana – pohovory s rodiči a žáky, dotazníky + vyhodnocení, přednášky ve třídách
4. – 9. ročníku na téma „Kyberšikana, Netiketa, Ochrana osobních údajů“, beseda
s Policií ČR (6., 7., 8. ročník), informační materiály na webu školy
K minimální prevenci přispěla také řada mimoškolních akcí – 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 s cílem podpořit prosociální chování žáků a
tolerantní postoj k jiným názorům a posílit jejich vztah ke škole. Opět proběhl podzimní a jarní
sběr papíru. Výtěžek z této akce, byl věnován na „ADOPCI NA DÁLKU“ a platbu školních
akcí. Byl propagován zdravý životní styl v každodenním životě, nacvičována komunikace,
asertivní chování, potlačovány projevy agresivity a vandalství. Proběhlo několik besed
a přednášek, žáci byli vedeni k tomu, že za své činy zodpovídají a musí popřípadě nést i
následky, že nemají jen svá práva, ale i povinnosti a zodpovědnost vůči druhým lidem.
Byli zvoleni zástupci tříd a pracovala „žákovská rada“ pro zvětšení podílu žáků na chodu školy
a zlepšování sociálního klimatu školy.
Pedagogové školy se účastnili Bálintovských skupin v Uherském Brodě, jedná se o skupinovou
práci s pedagogy, školními psychology, sociálními pracovníky. Cílem setkání je vzájemné
předávání zkušeností a sdílení způsobů řešení problémů.

2.5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Individuální DVPP
Osobokurzů:
Počet proškolených pg pracovníků:
Zaměření:

55
14

studium ke splnění kvalif. předpokladů
prohlubování vzdělání

Vzdělávání celého pg. sboru
Školení BOZP
Školení PO
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2.6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce a projekty školy
100 let republiky – celoškolní projekt, sestavení živé vlajky na hřišti, natáčení dronem
Záložka do knihy spojuje – projekt spolupráce se slovenskou školou
BRODexpo – veletrh města Uh. Brod
Kraje pro bezpečný internet – soutěžní kvíz o bezpečné práci na internetě
Minisčítání – využití statistiky, zapojení do projektu Českého statistického úřadu
Slovácké divadlo – pravidelná představení pro žáky
Jsem laskavec – útulek Zlín
Andělský den – celá škola v roli andělů
Vánoční hvězda – charitativní prodej vánoční hvězdy
Vánoční koncert s jarmarkem – vystoupení školního sboru a jarmark žáků v Besedě
Zájezd – vánoční Vídeň
Finanční gramotnost
Škola čar a kouzel pro ŠD – Harry Potter – chemické pokusy pro ŠD
Mezitřídní florbalový turnaj – vánoční sportovní turnaj tříd horní školy
Lyžování na Kyčerce
LVK Karolínka pro žáky 7. roč.
Výběrový lyžařský kurz v Alpách
Podzimní a jarní sběr papíru s výtěžkem na charitu a školní akce
Filmové představení v kinosále Orla – odměna za sběr papíru
Osvětim, Krakov – exkurze 9. ročníku
The last wish – představení v AJ
Požární ochrana očima dětí
Exkurze do okolních firem Kasko, Kredit a šicí dílny Holík aj.
OVOV – Sazka olympijský víceboj
Eurorebus – vědomostní soutěž
Volba povolání – exkurze na ÚP a okolní střední školy
Dukovany, Dalešice – exkurze
Geologická vycházka – projekt s MU Brno, beseda a vycházka s poznáváním geologie regionu
Zahraniční poznávací zájezd do Anglie
IWALK – interaktivní vzdělávání, mapování historie pomocí informačních technologií
Žáci 9. roč. nacvičili polonézu na Májovou veselici
Všechny třídy se účastnily školních výletů
Akce 1. stupně
Pasování na čtenáře v knihovně
Knihovna – Projekt ke 100. výročí republiky
Aktivity a projekty tříd ke 100. výročí republiky
Výstava hub
Předplatné nejmenšího diváka
Kovosteel – výstava Lega
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Dopravní výchova
Podzimní dílničky
Exkurze do Luhačovic
Staré pověsti české
Staleté kořeny – vzdělávací program
Slavnost slabikáře
Vánoční koncert bubeníků
Charitní dům a Punťaklub – společné aktivity
Filmové představení v kinosále
Divadelní představení v Besedě
Česnekové výpravy
Středověká kuchyně – projekt 4. ročníku
Krabice od bot – charitativní akce
Pomazánkový den
Pohádkové spaní ve škole
Bruslení
Kino Máj Uh. Brod
Dílničky ke Dni matek
Pampeliškové odpoledne
Noční filmová škola – doba rytířů a doba Karla IV., Karlštejn, doba Rudolfa II.
Dětský den
Den s Andersenem
Pasování na rytíře
Vaření čokolády maminkám
Cyklistický výlet – Suchá Loz
Pasování rytířů řádu čtenářského
Koupání na koupališti v Nivnici
Všechny třídy se účastnily školních výletů
Besedy
Plavba kolem světa
Mimořádné události – Charita ČR
Patologické jevy
Staleté kořeny
Jak se efektivně učit
Holokaust
Kyberšikana – beseda s Policií ČR
Sex, aids, vztahy
Beseda o Angole
Čas proměn a další
Díky sběrům papíru, vánočnímu jarmarku a Májové veselici s polonézou SRPŠ dětem
přispělo na spoustu akcí.
DĚKUJEME!
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Český jazyk
SOUTĚŽE
 Bible a my – okresní kolo
4. - 9. ročník
 Spěchej pomalu, liter. soutěž s J. Žáčkem 8. - 9. ročník
 Olympiáda v ČJ, školní kolo, okresní kolo 8.- 9.ročník
 Píšu povídky, píšu básně …
6. - 9. ročník







Komenský a my
8. - 9. ročník
Jeden příběh dvojím perem
6. - 9. ročník
Soutěž školních časopisů
6. - 9. ročník
Skrytá paměť Moravy
8. ročník
Jeden svět
6. a 8. ročník
Utíkej, rychle utíkej – literární soutěž s J. Žáčkem

PROJEKTY
 Dopis republice
 Nejlepší bajkař
 Evropa čte
 Týden čtení
 Čtení pomáhá
 Pohádkář
 Národní obrození
 Po stopách J. Verna
 Indiánské příběhy

9. ročník
7. ročník
9. a 7. ročník
6. a 9. ročník
6. a 8. ročník
6. ročník
8. ročník
8. ročník
6. ročník

Dějepis
 Republika slaví, projekt
 Komenský a my, projekt

6. a 9. ročník
6. a 9. ročník

Výtvarná výchova
 Požární ochrana očima dětí, soutěž
 Ex libris, soutěž
 Záložka do knihy spojuje školy
Společný projekt se slovenskou školou
Výchova k občanství, výchova ke zdraví
 Staň se diplomatem, projekt UTB Zlín
 Místní orgány státní moci, projekt
 Jsem Evropan, projekt
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3. místo: Š. Kollár
3. místo: N. Vítková
čestná uznání: T. Pavelka,
Z. Petrášová, N. Ondrová
účast v soutěži
2. místo v kraji!

národní kolo 2. místo: Z. Petrášová!
5. a 9. ročník
6. a 8. ročník

8. a 9. ročník
9. ročník
9. ročník
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Výchova k občanství, výchova ke zdraví
 Sprejerství jako umění
Matematika
 Matematický klokan – školní kolo
kategorie Cvrček, školní kolo
kategorie Klokánek, školní kolo
kategorie Benjamín, školní kolo
kategorie Kadet, školní kolo




Pythagoriáda:
okresní kolo

5. ročník

okresní kolo

6. ročník

okresní kolo

7. ročník

okresní kolo

8. ročník

Matematická olympiáda:
okresní kolo
5. ročník
okresní kolo
6. ročník
okresní kolo
7. ročník
okresní kolo

8. ročník

okresní kolo

9. ročník

1. místo:
1. místo:
1. místo:
1. místo:

Škrabálková Alice 3. A
Bureš Kristián 4. A
Karlík Jakub 7. B
Petrášová Zuzana 8. A

5. – 11. místo:
15. – 23. místo:
bez místa:

1. – 3. místo:
9. – 10. místo:
15. – 19 místo
bez místa:

1. místo:
17. - 20. místo:
2. – 5. místo:
6. - 9. místo:
3. místo:
10. - 14. místo:
16. – 19. místo:

Informatika
 Bobřík informatiky – národní kolo
Kategorie Mini
4. a 5. ročník 1. a 2. místo:
3. místo:
Kategorie Benjamín 6. a 7. ročník 1. místo:
2. místo:
3. místo:
Kategorie Kadet
8. a 9. ročník 1. místo:
2. místo:
3. místo:
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Škrabálek Dominik
Machalík David
Miškar Jan 6. A
Ondrová Nora 6. A
Škrabálek Matyáš 6. A
Karlík Jakub 7. A
Trtek Matěj 7. B
Chvílová Petra 7. B
Kapsa Mikuláš 8. A
Kozelek Ondřej 8. B

Škrabálek Dominik 5. r.
Máčalíková Anna 6. A
Trtek Matěj 7. A
Karlík Jakub 7. B
Kapsa Mikuláš 8. A
Petrášová Zuzana 8. A
Krenželoková Sára 9. r.

D. Machalík, D. Škrabálek
K. Juráková
J. Karlík
N. Matrasová
B. Sahajová
L. Dufka
K. Strommerová
K. Burešová

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

Fyzika
 Soutěž o nejlepší měřidlo:
školní kolo
6. ročník





Archimediáda:
okresní kolo



1. místo:
2. místo:
3. místo:

Šlapal Jakub 6. B
Juřena Jan 6. A
Kolaja Robert 6. B

Cena za zajímavý nápad:

Věrný Dominik 6. B

7. ročník

Trtek Matěj 7. A
Karlík Jakub 7. B
Mikulec Josef 7. A
Dvořáček Martin 7. A
Josiek Reno 7. B

Fyzikální olympiáda:
školní kolo 8. ročník

školní kolo

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2018/2019

9. ročník

2. místo:
6. – 7. místo:
9. – 10. místo:
18. místo
19. místo:

1. místo:
2. místo:
3. místo:
1. místo:
2. místo:

Strommerová 8. B
Škrabálek Prokop 8. A
Kapsa Mikuláš 8. A
Navláčilová Pavla 9. r.
Pavelka Tomáš 9. r.

Speedmat: celostátní počítačová soutěž v matematice – proběhla školní a celostátní
kola po internetu.

Přírodopis
 Přírodovědný klokan:
školní kolo

1. místo:
2. místo:
3. místo.

Strommerová Kateřina 8. B
Stojaspal David 9. r.
Kapsa Mikuláš 8. A

Chemie
 Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
1. kolo – školní: V listopadu proběhlo školní kolo soutěže: Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR. Tato soutěž je určena žákům 9. ročníku.
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Výsledky:
1. Hadrava David
2. Hladišová Kateřina Anna
3. Stojaspal David

57 bodů
57 bodů
56 bodů

2. kolo:

Konalo se v prosinci ve SPŠ Otrokovice. Soutěžící formou písemného
testu museli prokázat patřičné vědomosti z oboru chemie.
8. místo
David Stojaspal
32. místo
David Hadrava
33. místo
Kateřina Anna Hladišová

3. kolo:

Regionální finále – SPŠ Otrokovice únor 2019
Soutěžilo se v praktických chemických dovednostech.
6. místo
David Stojaspal

Zeměpis
 Zeměpisná olympiáda:
okresní kolo Kategorie A:
Kategorie B:
Kategorie C:
krajské kolo Kategorie B:


Jiří Charvát 6. A
Jakub Karlík 7. B
Prokop Škrabálek 8. A
Jakub Karlík 7. B

14. místo
2. místo
15 . místo
1. místo

Eurorebus:
školní kolo Ze školního kola zeměpisné soutěže postoupily téměř všechny třídy,
tj. 6. A, 6. B, 7. B, 8. A, 8. B, 9. ročník.
krajské kolo Proběhlo v Olomouci, za účasti téměř všech tříd 2. stupně (vyjma 7. A).
Kategorie ZŠ 01 6. – 7. třída:
14. místo 6. A
15. místo 7. B
21. místo 6. B
Kategorie ZŠ 02 8. – 9. třída:
9. místo 8. A
18. místo 8. B
19. místo 9. ročník



Mladý zahrádkář
Ve čtvrtek 2. května se na naší škole uskutečnilo okresní kolo
soutěže Mladý zahrádkář. Žáci měli 100 testových
otázek a 123 položek přírodnin k poznávání (stromy,
keře, byliny, semena, plody).
Žáci na prvním místě postoupili do celostátního kola.
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V kategorii A (žáci 4. – 6. ročníku) bylo pořadí následující:
test
poznávačka

celkem

1.

Denisa Volná

A

96

16,5

112,5

2.

Anna Máčalíková

A

76

26

102

3.

Matyáš Škrabálek

A

65

19

84

V kategorii B (žáci 7. – 9. ročníku) bylo pořadí následující:
test
poznávačka celkem
1. Anna Skybová
B
74
42,5
116,5
2.

Zuzana Petrášová

B

51

48

99

3.

Gabriela Hodulíková

B

57

24

76

Národní kolo se konalo v červnu v Praze. V obou kategoriích měli žáci připraveno 40
otázek v testu a 40 položek na praktický úkol – poznávání rostlin či semen.
V kategorii A – mladší žáci: Denisa Volná 30. místo
(z 37. soutěžících)
V kategorii B – starší žáci: Anna Skybová 20. místo
(z 38. soutěžících)

Cizí jazyky
 Olympiáda v AJ
okresní kolo




Olympiáda v NJ
okresní kolo

7. místo:

Tomanec Tomáš

účast:

Strommerová Kateřina

Etwinning projekty
Tvorivé písanie – kriminálny pribeh – 7.A
The teenager´s life – 9. ročník
Let´s discover our hidden treasure – 6.A
Tu sme doma – děvčata 8. ročník
Reading with new friends – 6.B
Zapojili jsme Se do E-TWINNINGU, stali jsme se
evropskou e-twinningovou školou!!!
Škola obdržela certifikát E-twinningová škola.



Anglická knihovnička
Byla po celý rok žákům k dispozici k půjčování si anglických knížek.
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Hodina s rodilým mluvčím
Tyto hodiny hodnotíme jako pozitivní vzhledem k rozvíjení slovní zásoby a schopnosti
reagovat na rodilého mluvčího.

Tělesná výchova
Okresní kolo
SPRINTERSÝ VÍCEBOJ
O POHÁR STAROSTY UH - atletika
STOLNÍ TENIS
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
STRAŇANSKÁ LAŤKA
MEZITŘÍDNÍ FLORBAL
VOLEJBAL DĚVČATA
VOLEJBAL CLAPCI
OVOV
EUROREBUS - zeměpis
FLORBAL ŽÁCI
POHÁR ROZHLASU
ATLETICKÉ MEZITŘÍDŇÁKY
Krajské kolo
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI
LYŽOVÁNÍ ZÁJEZD
VOLEJBAL DĚVČATA
VOLEJBAL DĚVČATA
KVALIFIKACE ČR
POHÁR ROZHLASU DĚVČATA
OVOV

UH. BROD
UH. HRADIŠTĚ
DOLNÍ NĚMČÍ
UH. BROD
UH. BROD
STRÁNÍ
NIVNICE
BOJKOVICE
BOJKOVICE
UH. BROD
OLOMOUC
BÁNOV
UH. HRADIŠTĚ
NIVNICE

okres
okres
okres
okrsek
okrsek
okres
škola
okres
okres
okres
kraj
okres
okres
škola

2 x1. místo, 2 x 3. místo
2. místo, 2 x 4. místo
2. místo
1. místo

UH. BROD
UH. BROD
KYČERKA
BOJKOVICE

kraj
kraj

1. místo
2. místo

škola
kraj

1. místo

OLOMOUC
UH. HRADIŠTĚ
OTROKOVICE

ČR
kraj
kraj

3. místo!
10. místo
5. a 6. místo

3 x 2. místo
1. místo
4. místo
4. místo
9. místo
1. místo
3., 4. a 5. místo

Dolní škola – sportovní úspěchy
Okresní kolo Štafetového poháru v UH: starší 2. místo, celkově škola 4. místo
Venkovní olympiáda UH:

3 krát 2. místo, 2 krát 3. místo

Barevný minivolejbal:

republikové kolo: 2krát 1. místo!!!

O pohár starosty UB:

škola 1. místo:
5krát 1. místo, 2krát 2. místo, 3krát 3. místo

Plavecké závody v UB

Bartošová Karolína 2. místo
Kelíšek Adam
2. místo
Zálešák David
3. místo
Štafeta (Bartošová, Kelíšek, Šlapal) 2. místo
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2.7. Volnočasové aktivity ve škole
Při základní škole pracovaly zájmové kroužky pro žáky:
 Volejbal
 Keramika
 Kytara
 Atletika
 Polonéza
 Angličtina hrou
 Pěvecký sbor
 Školní časopis
 Country tance
 Puňťaklub
 Čtenářský klub
 Hrušky – národopisný kroužek

Na škole je detašované pracoviště ZUŠ. Vyučuje se zde hra na klavír a hra na housle.
Škola poskytuje prostory pro další zájmové aktivity:
 Folklorní soubor Malá Nivnička a Malučká Nivnička
 Turistický oddíl mládeže
 Střelecký kroužek

2.8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 proběhla ve škole inspekční činnost provedená Českou školní
inspekcí. Předmětem inspekční činnosti byla kontrola dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují
k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2
písm. d) školského zákona. Kontrola byla zaměřena na zápis do 1. ročníku základního
vzdělávání.
Nebylo zjištěno porušení žádných právních předpisů.
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2.9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů – dotační programy a projekty
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 Výzva č. RP04-19 Podpora ekologických aktivit v kraji
Projekt „Pojďme blíže k přírodě“ realizuje škola od 1. 4. 2019 do 30. 9. 2019. Celková výše
realizovaného projektu je 169.911,- Kč. Výzvu vyhlásil Zlínský kraj: Cílem dotačního program
je podpořit vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a environmentální vzdělávání v souladu
se strategií EVVO Zlínského kraje. Aktivity projektu:
 Zřízení výukových přírodních stanovišť ve východní části školní zahrady ZŠ
 Uskutečnění vědomostní botanické a výtvarné soutěže Příroda všemi smysly
 Vytvoření výukových materiálů – badatelských listů a prezentací
Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2019 - KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců
Škola se zapojila do výzvy vyhlášené Evropskou komisí Evropské unie. Předpokládaná výše
dotace je 37.423,- EUR. Cílem dotačního programu je podpořit staff training pedagogických
pracovníků prostřednictvím mobilit jednotlivců. Žádost byla schválena na pozici 8. náhradníka.
Výzva č. MaS02-19 Podpora vybavení školních dílen
Projekt „Hurá do dílen“ je součástí výzvy vyhlášené Zlínským krajem: Smyslem dotačního
program je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a motivovat žáky k volbě
jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol. Účelem je vybavit školní dílny,
které budou žáci pod vedením učitelů ve výuce využívat. Celková výše realizovaného projektu
je 142.000,- Kč. Výsledky programu budou známy v listopadu 2019.
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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2.10. Závěry – úkoly pro další období
Podpořit polytechnické vzdělávání žáků – aktivně využívat školní dílny
Vytvořit i nadále pestrou nabídku volitelných předmětů
Zaměřit se na environmentální výchovu, využívat biotopy školní zahrady a přírodní
koutek k rozvoji přírodovědné gramotnosti, rozvíjet u žáků zdravý životní styl
Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště s cílem poskytovat poradenskou
pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování
a v individuálním přístupu k potřebám žáků
Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet rizikovému chování žáků
V rámci DVPP využít školení celého pedagogického sboru
K žákům přistupovat diferencovaně, vnímat jejich individualitu
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 a kooperaci žáků
Umožnit žákům smysluplné využívání volného času nabídkou zájmových útvarů
Zpestřovat výuku mimoškolními akcemi, projekty, soutěžemi apod.
Pokračovat v revizi školního vzdělávacího programu ZŠ
Pokračovat v rozvoji školního systému vlastního hodnocení
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
3.1. Základní údaje
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:
Asistent pedagoga:
Uklízečky:
Kuchařky:

8
1
2
1

Počty dětí a rozdělení do tříd
Celkový počet dětí (stav k 30. 6. 2019):
Počet dětí, které ukončily docházku v MŠ a odešly do ZŠ:
Počet dětí s odkladem povinné školní docházky:

103
38
7

Děti byly rozděleny do 4 tříd.
Ve třídě Sluníčka byly děti ve věku od 3 do 4 let. Třídu Včelky navštěvovaly děti od 3 do 5 let.
Třídu Berušek a Motýlků navštěvovaly děti ve věku od 4,5 do 6 až 7 let (děti s odkladem
povinné školní docházky).
1. třída Sluníčka
28 dětí
2. třída Včelky
20 dětí
3. třída Berušky
27 dětí
4. třída Motýlci
28 dětí
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3.2. Vzdělávací činnost v mateřské škole
Školní vzdělávací program – záměry našeho vzdělávacího úsilí směřovaly k rozvoji dětí,
k utváření jejich představ o pravidlech chování, společenských normách a k podpoře osobní
samostatnosti i rodinné výchovy. Hlavní cíle byly zaměřeny na rozvoj řečových schopností
a komunikativních dovedností.
Postupně jsme u dětí rozvíjeli porozumění řeči a vyjadřování, aby byly schopné chápat sdělení,
uměly se domluvit, vést dialog a dodržovat základní pravidla konverzace. Zaměřovali jsme se
na sluchové rozlišování hlásek mateřského jazyka, správné dýchání a pohyblivost mluvidel,
protože tyto schopnosti úzce souvisí se správnou výslovností. Dbali jsme na to, aby děti měly
dostatek podnětů ke komunikaci. Každodenně jsme do činností zařazovali logopedické chvilky,
dramatizaci, využívali jsme výtvarné i hudební činnosti. Aby byly jednotlivé aktivity pro děti
zajímavé a motivující, vytvořily si učitelky řadu zajímavých pomůcek, které využívaly
v logopedických chvilkách i během individuálních činností s dětmi. K rozvoji komunikačních
schopností byly s úspěchem využívány také výrobky dětí (plošné loutky na špejli, nakreslený
obrázek, omalovánky apod.). Oblíbené byly také rozhovory nad obrázky knih, encyklopedií
nebo „čtení“ malovaných příběhů v časopisech pro děti.
Přestože jsme v naplňování stanovených cílů zaznamenali u dětí řadu úspěchů (komunikují bez
zábran, nevyhýbají se komunikaci, rozumí řeči, mluví v souvětí, reprodukují krátké texty
básniček, říkadel a písní), nemůžeme říci, že byly vytýčené cíle splněny zcela bezvýhradně.
I nadále shledáváme přetrvávající oslabení u některých dětí v oblasti slovní zásoby, která je
průměrná až chudší. Také v oblasti výslovnosti občas zaznamenáváme, že děti odchází do školy
se špatnou výslovností nebo mají odklad školní docházky právě z důvodu nesprávné
výslovnosti více hlásek.
Z těchto důvodů se budeme dále zaměřovat na rozvoj komunikativních dovedností dětí a na
logopedickou prevenci, zejména ve vzájemné spolupráci s rodiči, organizováním
logopedického kroužku a proškolením dalších učitelek v této oblasti.
Mezi naše vzdělávací záměry patřila v tomto školním roce také podpora duševní pohody dětí,
aby se cítily spokojeně a bezpečně. Snažili jsme se pomoci dětem překonat adaptační potíže,
získat citovou samostatnost a sebevědomí. Pro děti, které budou teprve nastupovat do mateřské
školy, jsme v květnu organizovali „Dny otevřených dveří“. Mohly si prohlédnout nové
prostředí, podílet se na některých činnostech dětí a pohrát si. V průběhu školního roku se spolu
s rodiči a sourozenci účastnily některých akcí pořádaných mateřskou školou (např. „Dýňové
slavnosti“). Většině dětí potom v průběhu školního roku nedělalo potíže odloučit se od rodičů,
být aktivní a spolupracovat i bez jejich opory.
Pozitivně hodnotíme vytvoření přátelské atmosféry mezi dětmi s pěknými kamarádskými
vztahy, se snahou o dodržování pravidel. Na jejich tvorbě se děti spolupodílely nebo je výtvarně
ztvárňovaly kresbou, kterou si potom vystavily ve třídě jako „společná pravidla“. Děti se
postupně učily respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se o hračky, neubližovat si, chovat se
ohleduplně a v případě konfliktu ovládat afektivní chování, zklidnit se. Ve vztazích s učitelkou
projevovaly důvěru, překonaly počáteční stud a bez zábran společně komunikovaly.
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Věcné podmínky – Rekonstrukce mateřské školy, která začala o prázdninách 2018,
pokračovala i v letošním školním roce. V červenci a v srpnu proběhly v části budovy opravy
podlah s výměnou podlahovin. Některé prostory byly vymalovány a z bývalé kuchyně
a prádelny byla vybudována nová třída, protože kapacita MŠ byla dlouhodobě nedostačující.
Školní zahrada byla v letošním školním roce z důvodu nedodržování stanoveného provozního
řádu, hygienických a právních předpisů pro veřejnost uzavřena. Nevhodné hrací prvky, které
neodpovídaly věku předškolních dětí, byly odstraněny. Nyní je zahrada pro děti málo vybavená.
Chybí průlezky, zahradní nábytek – stoly s lavičkami apod. Dále by bylo vhodné ve spodní
části zahrady vysadit stromy, které by poskytovaly stín a vybudovat tzv. pítka pro pitný režim
dětí v letním období.
Jednotlivá oddělení mateřské školy jsou poměrně dobře vybavená hračkami i stavebnicemi.
Dětský nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům.
Životospráva – Činnosti a aktivity v mateřské škole probíhaly podle pravidelného denního
režimu, který je flexibilní a umožňuje se přizpůsobit se aktuálním situacím.
Skladba jídelníčku poskytovala dětem plnohodnotnou a pestrou stravu. Svačiny připravovala
kuchařka v kuchyni mateřské školy a obědy byly dováženy v termoboxech ze školní jídelny.
Mezi jednotlivými jídly byly dodržovány dostatečné intervaly. Děti nebyly k jídlu nuceny, ale
snažili jsme se je pobídnout alespoň k ochutnání. V této oblasti je třeba se zaměřit na větší
spolupráci s rodiči, zlepšovat stravovací návyky dětí a vést je ke klidnému, pohodovému
stolování. Příjem tekutin byl zajištěn po celý den. Děti se mohly kdykoliv napít a průběžně byly
k pití vybízeny. Respektovány byly také individuální potřeby aktivity, spánku a odpočinku.
Organizace, metody a formy práce – Rozdělení dětí do tříd podle věku se nám osvědčilo.
Mladší děti navštěvovaly třídy v přízemí budovy školy (Sluníčka a Včelky) a starší děti měly
třídy v prvním patře (Berušky a Motýlci). Výchovně vzdělávací práci vykonávalo osm
kvalifikovaných učitelek. Ve školním roce 2018/2019 se začaly v MŠ vzdělávat dvě děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. Podpůrná opatření jim byla poskytována na základě
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a ve spolupráci s asistentkou pedagoga, která
začala v témže roce pracovat v mateřské škole.
Učitelky si prostřednictvím dalšího vzdělávání doplňovaly znalosti o vzdělávání předškolních
dětí, svoje vědomosti si obohacovaly také v oblasti metodiky a následně se je snažily využívat
v praxi.
Do denního programu jsme zařazovali metody a formy práce, které respektovaly specifika
předškolního vzdělávání. Mezi nejčastěji zařazované pařily zejména metody založené na hře
(pohybové, námětové, konstruktivní, didaktické, společenské) na prožitku i na manipulaci
a experimentu (se sněhem, barvami, rostlinami apod.). Každodenně jsme pracovali s metodami
zaměřenými na rozvoj řeči a komunikačních schopností dětí (vyprávění pohádek, příběhů
učitelkou i dětmi, popis obrázků, řešení problémů, komunitní kruh apod.). Velmi oblíbené byly
tvořivé činnosti, řešení hádanek, vymýšlení a konstruování modelů a vynálezů.
Dětem jsme nabízeli témata blízká, zajímavá, ze života. V příštím roce bychom se chtěli více
zaměřit na individualizaci ve vzdělávání dětí, na diagnostické a evaluační aktivity, které
umožňují děti lépe poznat, snadněji jim porozumět, spolehlivěji rozpoznat jejich individuální
potřeby a následně vzdělávání více přizpůsobovat jejich rozdílným možnostem a potřebám.
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Spolupráce mateřské školy – Mezi rodiči a pedagogy se projevovala vstřícná atmosféra
založená na oboustranné důvěře a vzájemné spolupráci. Mateřská škola poskytovala rodičům
možnost využít pravidelné pondělní konzultační odpoledne, kde se mohli informovat
o prospívání jejich dítěte a domlouvat se na postupech při výchově a vzdělávání. Osvědčilo se
pořádání společných akcí, kterých se rodiče nejenom účastnili, ale vypomohli také s organizací,
s občerstvením apod. Rovněž přínosné bylo neformální setkávání učitelek s rodiči v Klubu
rodičů. Jeho cílem bylo plánování a podpora společných akcí a informování o činnosti MŠ.
Rodiče i veřejnost byla pravidelně informována též prostřednictvím webových stránek
a na nástěnkách v budově školy. Názory na činnost MŠ jsme získávali jak na schůzce rodičů,
tak v Klubu rodičů, z průběžných rozhovorů i z dotazníku, který připravila ředitelka školy
PhDr. Š. Mikesková. Na dobrou spolupráci s rodiči chceme v příštím školním roce navázat.
Kladně hodnotíme také vzájemnou spolupráci se základní školou. Žáci pod vedením pedagogů
připravili pro děti mateřské školy spoustu akcí např. „Mikulášské dopoledne s nadílkou“,
divadelní představení, čtení pohádek v mateřské škole, společný jarní úklid zahrady MŠ aj.
Budoucí školáci již tradičně navštívili první třídu, kde se seznámili s prostředím školy,
pedagogy, mohli zhlédnout část vyučovací hodiny nebo si společně popovídat o škole.
Rovněž velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem mateřské školy, nejenom při vytváření
materiálních podmínek pro vzdělávání, ale také při organizování kulturních akcí
ve společenském domě Beseda nebo na obecním úřadě. Představitelé obce se zapojili do akce
„Poobědové čtení pohádek pro děti“ konané v rámci měsíce knihy.
Dlouhodobě mateřská škola spolupracuje s Charitním domem, obecní knihovnou,
pediatrem i se školskými poradenskými zařízeními.

3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP)
Rozvoj smyslového vnímání u dětí předškolního věku
Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností
Asistent pedagoga, role v týmu, spolupráce s pedagogem
Více vím, lépe porozumím, cíleně pomohu

3.4. Akce mateřské školy
Září
1. 9. 2018 – Slavnostní otevření mateřské školy po rekonstrukci – Den otevřených dveří
18. 9. 2018 – Rodičovská schůzka v 16.00 hodin
Říjen
1. 10. 2018 – Dopravní výchova v Uherském Brodě
4. 10. 2018 – „Strašidýlkový“ den
4. 10. 2018 – Odpolední Dýňová slavnost v 16.00 hodin (téma „Zvířatka ze ZOO“)
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15. 10. 2018 – Návštěva „Výstavy hub“ v Besedě
19. 10. 2018 – Oslava „Dne stromů“ (sázení jabloně na zahradě)
23. 10. 2018 – Divadelní představení „O Karkulce“
Listopad
5. 11. 2018 – Fotografování dětí (vánoční sady)
15. 11. 2018 – Výstava paličkování „V krajce“
15. 11. 2018 – Tvořivé odpoledne s rodiči
25. 11. 2018 – Vystoupení dětí na Vánoční prodejní výstavě v Besedě
29. 11. 2018 – Vánoční koncert v MŠ
Prosinec
5. 12. 2018 – Návštěva Mikuláše v MŠ (spolupráce se žáky ZŠ)
6. 12. 2018 – Mikulášské dopoledne (veselé hraní a soutěžení čertíků a andílků)
6. 12. 2018 – Mikulášská nadílka v obchodě Jednota
12. 12. 2018 – Promítání pohádek (společenská místnost Obecního úřadu)
17. 12. 2018 – Divadelní představení „Vánoční hvězdička“
18. 12. 2018 – Vánoční nadílka v MŠ (posezení u stromečku, zpívání koled, dárečky...)
Leden
17. 1. 2019 – Kouzelnická show „Waldini“ v MŠ
31. 1. 2019 – Divadelní představení v Besedě – pohádka „O dvanácti měsíčkách“
(děti ZŠ – Misijní klubko)
Únor
6. 2. 2019 – Karneval a „Rytmická show“ (hudba a soutěže)
9. 2. 2019 – Vystoupení dětí ze tříd Berušky a Motýlci na akci „Zabijačkové hody“
Březen
Akce „Březen měsíc knihy“ – poobědové čtení pohádek pro děti
(zapojení rodičů, prarodičů...)
6. 3. 2019 – návštěva knihovny třída Berušky
8. 3. 2019 – návštěva knihovny třída Motýlci
13. 3. 2019 – návštěva knihovny třída Včeličky a Sluníčka
8. 3. 2019 – Divadelní představení „O krtečkovi“
15. 3. 2019 – „Zdravá 5“ – vzdělávací program pro školy zaměřený na zdravý životní styl
21. 3. 2019 – „Ponožkování“ – podpora dětí s Downovým syndromem
21. 3. 2019 – Návštěva 1. tříd ZŠ
27. 3. 2019 – „Zpívánky s kytarou“ – hudebně vzdělávací pořad
28. 3. 2019 – Oslava Dne učitelů – procházka do parku k soše J. A. Komenského
29. 3. 2019 – Úklid zahrady MŠ ve spolupráci se žáky ZŠ
Duben
23. 4. 2019 – Exkurze Kovosteel Staré Město (třídy Berušky a Motýlci)
24. 4. 2019 – Divadelní představení v Besedě – pohádka „O pyšné princezně“
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25. 4. 2019 – „Den v přírodě“ – oslava Dne Země
29. 4. 2019 – Screeningové vyšetření zraku v MŠ
30. 4. 2019 – „Rej čarodějnic v MŠ“
Květen
2. 5. 2019 – Zápis do MŠ, Den otevřených dveří v MŠ
14. 5. 2019 – „Odpoledne s maminkou“ – třídy Berušky a Motýlci
15. 5. 2019 – „Odpoledne s maminkou“ – třídy Sluníčka a Včeličky
21. 5. 2019 – Společné fotografování dětí
24. 5. 2019 – Draví ptáci v MŠ – ukázka sokolnictví
30. 5. 2019 – Polytechnické vzdělávání budoucích školáků (SPŠOA v Uh. Brodě)
31. 5. 2019 – Divadelní představení v MŠ
Červen
„Týden dětských radostí“:
3. 6. 2019 – Kouzelník v MŠ
4. 6. 2019 – Promítání pohádek (Společenská místnost Obecního úřadu)
5. 6. 2019 – Dopravní výchova v Uherském Brodě (budoucí školáci)
6. 6. 2019 – Výlet do ZOO Lešná Zlín
7. 6. 2019 – Den s hasiči
20. 6. 2019 – „Zahradní slavnost“ – rozloučení s budoucími školáky
25. 6. 2019 – Oběd v jídelně ZŠ (budoucí školáci)
26. 6. 2019 – Skákací hrad na hřišti

3.5. Zájmové kroužky v MŠ
Výtvarný kroužek
Národopisný kroužek „Fazolinky“
Edukativně stimulační skupina
Logopedický kroužek
Angličtina pro nejmenší

3.6. Závěry – úkoly pro další období
Ve spolupráci s rodiči rozvíjet komunikativní dovednosti dětí a logopedickou prevenci
Více se zaměřit na individualizaci ve vzdělávání dětí, na pedagogickou diagnostiku
a evaluační aktivity
Navázat na dobrou spolupráci s rodiči dětí, základní školou, obecním úřadem a jinými
organizacemi
Vybavit školní zahradu průlezkami, zahradním nábytkem, popř. vysadit další stromy,
které by poskytovaly stín
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
4.1. Základní údaje
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. Školní vzdělávací program
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:
Počet žáků:

od 11:20 do 16:00 h
2
58

Zaměstnanci ŠD
Vychovatelky:
Kvalifikovanost:

2
100 %

4.2. Zájmová činnost ve školním roce 2018/2019
Pro loňský školní rok jsme v rámci naplňování školního vzdělávacího programu ŠD vybrali
téma Roční studium v Bradavicích.
V podzimním vzdělávacím bloku se děti seznámily s družinou, s celoročním plánem činností
ŠD a vyrobily si čarodějné klobouky. Poznávali jsme listy stromů, u kapličky jsme pomocí
kouzel pouštěli draky, vyráběli čarodějnou sovu, žábu nebo myš a také malí čarodějové
malovali, jaké by byly Bradavice podle jejich vlastních představ. Děti byly rozděleny
do 4 Bradavických kolejí – Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel. Pro své koleje
získávali za různé úkoly body, které se na konci školního roku sečetly.
V zimě jsme s dětmi trénovali především kouzla. Krásně zvládly sněžné kouzlo a vyčarovaly
na školním hřišti sněhuláky, čerta, ale i draka nebo kočku. Vyzkoušeli jsme si také tišící kouzlo
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„Silencio“ v rámci hry Bobřík mlčení. Děti byly nadšené z kouzelníka, který k nám do Nivnice
zavítal. Před Vánoci nás přišel do družiny navštívit Mikuláš a vyráběli jsme vánoční přání,
ozdoby na stromeček a zpívali jsme koledy. Po Vánocích jsme se těšili na sníh a vyrazili
sáňkovat na „Panský kopec“. A počasí nám přálo i na jeden den bruslení.
Na jaře jsme se ve školní družině věnovali především přírodě. V dubnu jsme byli na výpravě
za medvědím česnekem, se kterým se pojila následná svačinka. Začátkem května jsme
na školním hřišti stavěli máj, opékali špekáčky, hráli různé míčové hry, a protože bylo horko,
tak jsme všechno završili zmrzlinou. Přijela k nám na návštěvu i Policie ČR. Děti si mohly
vyzkoušet, jak se drží (nenabitá) zbraň, jak je těžký obušek, policejní štít, sedly si do pravého
policejního auta, anebo si vyzkoušely helmu.
Koncem května jsme se ve školní družině začali připravovat na velké prázdniny. Hráli jsme si
především na hřišti, chodili na procházky a trénovali lehkou atletiku (skok daleký, hod
kriketovým míčkem a 60 m sprint) na další ročník družinové olympiády v Uherském Brodě.
Vzhledem k vysokým teplotám jsme se rozhodli místo naší školní olympiády přistoupit
na vodní bitvu, kterou jsme se rozloučili se školním rokem 2018/2019.

4.3. Závěry – úkoly pro další období
Podle organizačních možností otevřít další oddělení ŠD a uspokojit tak širokou
poptávku rodičů o umístění jejich dětí do ŠD
Prostřednictvím projektových aktivit propojovat činnost školní družiny s činností
základní školy
Pokusit se navázat spolupráci s okolními školními družinami
Nadále pokračovat v pestré nabídce zájmových činností žákům, které budou propojeny
celoroční motivační hrou každého oddělení
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5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
5.1. Základní údaje
Školní jídelna a školní jídelna-výdejna jsou součástí právního subjektu Základní škola a mateřská
škola J. A. Komenského Nivnice, příspěvková organizace. Školní jídelna (ŠJ) je umístěna v budově
2. stupně základní škol, školní jídelna-výdejna (ŠJ-výdejna) sídlí v budově mateřské školy.
Adresa ŠJ:
Kontakt:

Komenského 101, 687 51 Nivnice
tel. 572 693 177

Adresa ŠJ-výdejna:
Kontakt:

Sídliště 870, 687 51 Nivnice
tel. 572 693 232

Základní charakteristika školního stravování
ŠJ zajišťuje stravování pro děti MŠ a žáky 1. i 2. stupně ZŠ v době pobytu ve školním zařízení.
Stravují se zde také zaměstnanci školy. V rámci hospodářské činnosti nabízí stravu pro cizí
strávníky včetně rozvozu obědů.
ŠJ-výdejna zajišťuje výdej obědů dovážených ze ŠJ pro děti a zaměstnance MŠ, dále přípravu
přesnídávek a svačin pro děti MŠ.

Zaměstnanci školního stravování
Vedoucí školního stravování:
Kuchařky ve ŠJ:
Kuchařky ve ŠJ-výdejně:
Pracovník na rozvoz obědů:

1 (přepočteno na úvazky 1,00)
5 (přepočteno na úvazky 4,40)
2 (přepočteno na úvazky 1,25)
1 (přepočteno na úvazky 0,25)

5.2. Statistika
Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno ke stravování:
103 dětí MŠ
283 žáků ZŠ
54 zaměstnanců ZŠ a MŠ
64 cizích strávníků
Za období 9/18 – 6/19 bylo uvařeno (připraveno) celkem:
14.794 obědů pro děti MŠ
48.291 obědů pro žáky ZŠ
8.248 obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ
10.346 obědů pro cizí strávníky
27.074 přesnídávek a svačin pro děti MŠ
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5.3. Činnost ŠJ ve školním roce 2018/2019
ŠJ vaří jeden druh jídla včetně polévky a nápoje. Hlavní jídlo bývá doplněno ovocem, zeleninovým
salátem, mléčným výrobkem, cereální tyčinkou nebo dezertem. V mateřské škole dostávají děti
ke svačině vždy ovoce nebo zeleninu a nápoj. Dietní strava se nepodává.
Ve školním roce 2018/2019 jsme na podzim měli den ruské kuchyně. Snažíme se dodržovat tradice
i v sestavě jídelníčku, např. svatomartinské hody, masopustní koblihy aj. Občas zkoušíme i nová
jídla. Jídelníček je vyvěšen na stránkách www.strava.cz, na webu školy a v tištěné podobě
na nástěnkách v budovách 1. a 2. stupně ZŠ a také v MŠ. Na konci školního roku jsme opět
vyhodnotili pochvalným lístkem 30 nejlepších strávníků z řad žáků ZŠ.
Školní jídelna je povinna dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování dodržovat spotřební
koš. Jedná se o výživové normy pro školní stravování, které vychází z platných doporučení denních
výživových dávek pro jednotlivé věkové skupiny strávníků. Spotřební koš se nám vcelku daří plnit.
Je nutné zařazovat do jídelníčku všechny druhy masa, ale i bezmasé pokrmy. Dále jsou to ryby,
luštěniny, brambory a mléčné výrobky.
Informace o školní jídelně – vnitřní řád, informace ke školnímu stravování, stanovení plateb
za stravné, přihlášky ke stravování a jiné informace si mohou strávníci najít na webových stránkách
ZŠ a MŠ Nivnice nebo na nástěnkách v budovách ZŠ a MŠ.
Zaměstnankyně školního stravování dodržují požadavky na hygienu ve stravovacích službách.
Nosí ochranné pracovní oděvy a obuv. Každým rokem absolvují školení Hygienického minima.
Ve ŠJ-výdejně proběhla v tomto školním roce pravidelná kontrola OHS.

5.4. Materiální vybavení a opravy
Postupně pokračujeme v obnově a opravách vybavení a prostor školní kuchyně. Ještě před
začátkem školního roku se nám podařilo zrenovovat druhý sporák a bylo nutné zakoupit nové
vařidlo. Stávající nevyhovující pultová mraznička byla nahrazena novou a byly zakoupeny dva
přepravní vozíky potravin. Pro přepravu obědů do MŠ jsme pořídili další termoport.
V době letních prázdnin proběhla nutná oprava elektrických rozvodů v prostorách školní kuchyně
a zhotovení odpadu v místnosti na mytí nádobí.
ŠJ-výdejna prošla před začátkem školního roku rekonstrukcí. Byly zrenovovány a nově vybaveny
tři výdejny stravy. Do kuchyně MŠ byl zakoupen nový multifunkční robot.
Přestože se postupně daří obnovovat materiální vybavení školní kuchyně, stále je mnoho zařízení
zastaralého a je potřeba ho inovovat.

5.5. Závěry – úkoly pro další období
Naším cílem je, aby dětem ve školní jídelně chutnalo a měly možnost se dobře stravovat
Rádi bychom více dětí ocenili pochvalným lístkem za dobrého strávníka
Nadále budeme vylepšovat prostory školní jídelny i pracovní zázemí pro personál
Z nového vybavení kuchyně bychom přivítali konvektomat
Z bezpečnostních důvodů je potřeba pokračovat v opravě elektroinstalace v dalších
prostorách školní kuchyně
Modernizaci a odhlučnění si po mnoha letech zaslouží také prostory školní jídelny
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6. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ – září 2018
6.1. Realizace dotazníkového šetření
 V září 2018 proběhlo široké dotazníkové šetření zaměřené na činnost školy
 Dotazníky byl všemi respondenty vyplněny anonymně
 Dotazníky obsahovaly otázky uzavřené se škálou odpovědí i otázky otevřené, které
respondentům umožňovaly volně vyjádřit své názory
 Dotazníky byly vhazovány do uren umístěných v obci v obchodě s potravinami (COOP
Jednota Nivnice a Korytná) a ve všech budovách školy (MŠ, Dolní škola, Horní škola)
 Žáci vyplňovali dotazník ve škole 4. 9. 2018
 Rodiče vyplňovali dotazník v období od 4. do 15. 9. 2018
 Zaměstnanci vyplňovali dotazník první týden v září 2018
 Průměrná návratnost dotazníků byla 68,5 %
 Výsledky byly zpracovány a prezentovány v průběhu ledna 2019

46

Odevzdáno
dotazníků
35

76 %

Rodiče MŠ

87

35

40 %

Rodiče ZŠ

240

147

61 %

Žáci 2. stupně ZŠ

149

149

100 %

Oslovená skupina

Rozdáno dotazníků

Zaměstnanci

%

6.2. Shrnutí a vyhodnocení odpovědí
Názory žáků
Odpovědi žáků ve škálovaných otázkách byly celkově velmi pozitivní. Z odpovědí lze usuzovat,
že vzdělávací činnost školy je na výborné úrovni. Z celkového počtu se 93 % žáků domnívá, že se
učitelé snaží připravit zajímavou výuku. 83 % žáků vnímá, že se učitelé o jejich názory zajímají,
91 % žáků se domnívá, že je učitelé kvalitně připravují do života. Profesionalitu učitelů oceňuje
90 % žáků a snahu učitelů znovu vysvětlit učivo, pokud mu žáci nerozumí, oceňuje 92 % žáků.
V otázce zabývající se nutnou přípravou žáků na školu v domácím prostředí se rovnoměrně
objevují otázky kladné a záporné, což odpovídá běžnému stavu, kdy někteří žáci věnují přípravě
více času a naopak. 87 % žáků vyjadřuje názor, že mají ve škole možnost ukázat, co umí.
Kladně dopadly otázky z oblasti primární prevence – 90 % žáků odpovědělo, že má ve škole
spoustu kamarádů, 89 % žáků se ve škole cítí bezpečně. Z těchto odpovědí lze usuzovat, že ve škole
je příznivé psychosociální prostředí. Jistě k tomu přispívá fakt, že 92 % žáků vnímá, že učitelé
špatné chování žáků důrazně řeší a nepřehlíží ho. Důležité pro sounáležitost se školou byly poslední
dvě otázky, přičemž obě dopadly velmi pozitivně. 96 % žáků je spokojeno s tím, že chodí do této
školy, 90 % žáků je na školu hrdých.
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Ve volných odpovědích žáci vyjádřili, že je nejvíce při výuce rozptyluje „vyrušování spolužáků
a ruch z ulice“. Závislost současné generace na mobilních telefonech vyplývá hned z několika
odpovědí – téma zákazu mobilů se objevovalo četně v otázce „co ti ve škole chybí“ (mobil), „co
se ti na škole nelíbí“ (nemůžu používat mobil) a „uveď návrhy, co by se mělo změnit“ (povolit ve
škole mobily).
Pozitivně lze vnímat, že se i ve volných odpovědích žáci kladně vyjadřovali k úrovni výuky.
V hojném počtu uváděli, že ve škole jsou chápaví učitelé, kteří umí vysvětlit učivo, dobře učit
a udělat hodinu zábavnou. Mezi oblíbené jevy ve škole žáci zařadili konání akcí a výletů a rovněž
přestávky a konec vyučování .
V otázce, „co se ti na škole nelíbí“, se na předních místech objevilo více odpovědí, přičemž početně
jsou tyto odpovědi statisticky nevýznamné (5 žáků ze 149, tj. 4 %). Zmíněno bylo jídlo ve školní
jídelně, nevhodné a drzé chování spolužáků, přístup a učení některých učitelů, některé projekty,
zastaralé vybavení školy.
Názory rodičů – ZŠ
V otázkách, zda jsou rodiče informováni o činnosti školy a o svém dítěti, zda jsou jim známa
pravidla komunikace rodičů a školy a mají možnost ovlivnit dění ve škole se objevily pozitivní
odpovědi (kolem 90 %).
Vzdělávací proces základní školy je rodiči hodnocen velmi kladně – 91 % rodičů oceňuje
profesionalitu učitelů, 96 % rodičů vnímá, že učitelé kvalitně připravují děti do života
a k přijímacím zkouškám (89 %). Zadávání domácích úkolů vnímá přínosně 95 % rodičů.
Příznivě rodiče hodnotí přehlednost a dobrou informovanost o činnosti školy na webových
stránkách. 87 % rodičů vnímá, že učitelé řeší špatné chování dětí důrazně a nepřehlíží ho, že vytváří
podmínky pro zdravý životní styl a psychohygienu žáků (92 %) a že děti mají možnost ve škole
ukázat, co umí (91 %). Podle rodičů se škola dostatečně zapojuje do dění v obci (73 %).
Velmi příznivý výsledek přináší poslední otázka, kdy 99 % rodičů vyjadřuje spokojenost s tím, že
jejich dítě navštěvuje naši školu.
Výsledky škálovaných odpovědí korelují s názory rodičů ve volných odpovědích. Zde rodiče
ocenili zejména profesionální přístup vyučujících, přátelský vztah k žákům, úspěchy žáků
ve sportovních a vědomostních soutěžích a v přijímacím řízení na střední školy.
Příležitosti k dalšímu rozvoji školy spatřují rodiče zejména v rozšíření kapacity školní družiny.
Nejčetněji byl zastoupen názor vyjadřující nutnost modernizovat školu a její zastaralé vybavení.
Negativně rodiče vnímají absenci tělocvičny a organizaci tělesné výchovy na horní škole.
Z návrhů na zlepšení se opakovaněji vyskytl názor na zavedení elektronické žákovské knížky
a požadavek informovat žáky o sešitech pro další školní rok již v předstihu.
Četnější nespokojenost se objevila v otázkách kvality a množství jídla ve školní jídelně, přičemž
procentuálně se ale nejedná o statisticky významný jev (3 %).
Názory rodičů – MŠ
Činnost mateřské školy je rodiči pozitivně hodnocena ve všech oblastech, kladné hodnocení
převažuje v cca v 95 % z celkového počtu získaných odpovědí.
Rodiče hodnotí pozitivně vnímavý přístup učitelek k dětem, informovanost o činnosti MŠ,
organizování akcí pro děti, obsah webových stránek a další oblasti. Rodiče vnímají a oceňují, že
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MŠ usiluje o vytvoření bezpečného prostředí pro vzdělávání dětí, vytváří podmínky pro zdravý
životní styl a psychohygienu dětí a zapojuje se do dění v obci.
94 % rodičů je spokojeno s tím, že děti navštěvují naši MŠ. Ve volných odpovědích převládá názor,
který kladně hodnotí rekonstrukci MŠ. Rodiče oceňují nabídku kroužků a zájmových aktivit, pestrý
program MŠ a vstřícnou komunikaci učitelek.
Příležitosti k rozvoji MŠ nepřinesly častěji opakující se sdělení. Jedná se o ojedinělé názory
z různých oblastí.
Názory zaměstnanců školy
V naprosté většině položených otázek ke kvalitě vzdělávacího procesu převažuje pozitivní
hodnocení činnosti školy.
Jistá disharmonie byla zaznamenána v odpovědi na otázku, zda mají zaměstnanci „možnost
ovlivnit dění ve škole“ – zde bylo 65 % odpovědí kladných a 35 % odpovědí záporných. Negativní
odpovědi byly zaznamenány v otázce „vedení školy je vnímavé k mé práci, umí ocenit práci navíc“,
zde bylo 34 % záporných odpovědí.
Objevily se také otázky, které měly 100 % jednoznačně kladných odpovědí (ano) – „jsem
spokojen/a se stravou ve školní jídelně“, „jsem spokojen/a s tím, že pracuji v této škole“, jsem
spokojen/a se vzdělávací nabídkou a činností školní družiny“, „škola usiluje o vytvoření
bezpečného prostředí pro vzdělávání žáků“.
Vzájemná spolupráce s učiteli MŠ, učiteli ZŠ, vychovatelkami školní družiny a provozními
zaměstnanci je hodnocena pozitivně, vyskytuje se zde cca 98 % kladných odpovědí.

6.3. Slovo ředitelky školy k výsledkům dotazníkového šetření
Příprava a realizace dotazníkového šetření byla značně náročná, avšak přinesla ucelený pohled
na základní úroveň všech činností školy. Osloveno bylo široké spektrum respondentů (žáci,
zaměstnanci, rodiče MŠ, rodiče ZŠ), průměrná návratnost rozdaných dotazníků byla 69 %.
Příznivé je především zjištění, že kvalita vzdělávacího procesu ve všech činnostech školy, tedy
v MŠ, ZŠ i ŠD, je hodnocena všemi skupinami respondentů velmi pozitivně. Ze strany rodičů
a žáků bylo zaznamenáno značné množství kladných vyjádření k činnosti pedagogů, ocenění jejich
přístupu k práci a k dětem. Toto je velmi důležité zjištění, neboť profesní a osobnostní kvality
pedagogů – jejich pedagogické přesvědčení a pracovní nasazení – jsou základním předpokladem
dobře fungujícího vzdělávacího procesu školy.
Děkuji všem respondentům, kteří se do zjišťování zapojili a přispěli svým názorem.
Ředitelka školy

Pozn. Úplné vyhodnocení dotazníkového šetření včetně tabulkové a grafické části je přílohou
výroční zprávy.
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7. ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020










Trvale profesionalizovat činnost školy a zvyšovat její prestiž
Vytvářet pozitivní obraz školy prezentací její činnosti na veřejnosti
Pokračovat v dlouhodobém projektu školy „Cesta za J. A. Komenským“
Prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost všech zaměstnanců na dobrém
fungování školy, oceňovat a prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivců
Pokračovat v otevřenosti školy vůči veřejnosti, rozšiřovat a rozvíjet spolupráci s místními
organizacemi a spolky
Zaměřit se na propagaci práce školy v obci, v tisku, v místních novinách a dalších médiích,
mezi rodičovskou veřejností
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
Klást důraz na tradice, posilovat vztah k domovu a škole, pěstovat u dětí a žáků hrdost
na to, odkud pocházím

„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
J. A. Komenský

Výroční zprávu zpracovala: PhDr. Šárka Mikesková
Podklady připravily: Mgr. Hana Damborská, Mgr. Hana Ševčíková, Dana Krchňáčková a další
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V Nivnici 10. 9. 2019
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Příloha: Vyhodnocení evaluačních dotazníků – září 2018

41/41

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

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2018/2019

42/41

