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Výroční zpráva o činnosti
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice
za školní rok 2019/2020

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 2019/2020“.
Součástí výroční zprávy je zpráva o činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny,
školní jídelny a školní jídelny-výdejny za školní rok 2019/2020.
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SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
Píše se 1. září 2019 a na nádvoří dolní školy Základní
školy J. A. Komenského v Nivnici vítají žáci, učitelé a
rodiče nový školní rok 2019/2020.
Byl to rok velmi neobvyklý a všichni na něj budeme
ještě dlouho vzpomínat.
prostory přivítaly nejmladší děti, některé
dokonce i dvouleté. V základní škole bylo
také o třídu víc, a to na dolní škole.
Dohromady jsme měli v šestnácti třídách
323 žáků. Protože byl velký zájem o školní
družinu, vytvořili jsme podmínky pro
otevření nového oddělení a uspokojili jsme
všechny přihlášené žáky. Ve školní družině
bylo ve třech odděleních zapsáno 79 žáků.
Sotva v září žáci usedli do lavic a učitelé
začali s opakováním učiva, došlo hned
v druhém zářijovém týdnu v budově horní
školy k rozsáhlé havárii, která nám
zkomplikovala provozní podmínky téměř
na dva měsíce. Zastaralé odpadní potrubí
školní jídelny nevydrželo a odpad znečistil
prostory o patro níže umístěné školní
družiny a žákovských dílen. Paní kuchařky
musely vařit v nouzových podmínkách, žáci
z družiny přebývali v náhradní učebně.
Začaly náročné opravy. Ještě před začátkem
školního roku ve školní jídelně proběhla
plánovaná oprava elektroinstalace. Během
roku jsme museli kompletně opravit
obklady ve skladu zeleniny a ovoce. Byly
obnoveny některé spotřebiče, např. byl
opraven varný kotel, zakoupena elektrická
pánev a repasovaný konvektomat.

Vážení a milí,
září je pro školáky velmi důležitý měsíc.
Začíná nový školní rok, který všichni
vyhlíží se značným očekáváním, co
zajímavého jim přinese. Je to však také
měsíc bilancování událostí a výsledků
vzdělávání uplynulého školního roku. Ráda
bych se opět po roce ohlédla zpět a krátce
zhodnotila dění v minulém školním roce,
který byl na události skutečně velmi bohatý
a z našich myslí jen tak lehce nezmizí.
Po dramatickém školním roce 2018/2019,
kdy jsme ve škole čelili řadě technických
havárií zastaralých školních budov, jsem
doufala, že rok 2019/2020 bude o něco
klidnější. Ale jak se říká, člověk míní –
život mění. Také uplynulý školní rok byl
doslova divokou jízdou na toboganu, jednu
dramatickou událost střídala druhá.
Ale pěkně popořádku.
Co se podařilo a jaký byl školní
rok 2019/2020?
Nivnická škola patří k největším v okrese,
její chod zajišťuje 57 zaměstnanců.
Školní rok 2019/2020 byl rokem otevírání
nových tříd a oddělení. V mateřské škole se
celkem vzdělávalo 108 dětí v pěti třídách.
Přibyla nová třída Myšky, její krásné nové

Další opravy probíhaly v budově údržby,
kde sídlí pan školník. Budova byla
dlouhodobě v havarijním stavu. Na jaře
jsme opravili kabinet fyziky a tělesné
výchovy v horní škole. Kompletní opravou
a modernizací prošla učebna v bočním
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traktu dolní školy, kde probíhá výuka hry na
hudební nástroje. Nově zde bude odborná
učebna anglického jazyka. Průběžně jsme
čelili dalším dílčím opravám. Nezaháleli
jsme ani v létě, kdy na řadu přišlo malování,
renovace nátěrů dveří, rozšířili jsme
chodník u zadního vchodu horní školy
a zastřešili jsme vstup do boční učebny
v dolní škole.
V rámci filozofie Komenského usilujeme
o pestrou vzdělávací nabídku, která žáky
zaujme a přispěje k jejich všestrannému
rozvoji. Běžné vzdělávací
aktivity
doplňujeme o další činnosti, exkurze,
besedy, poznávací výlety aj. Ve škole
pracovalo
15
zájmových
kroužků,
ve kterých žáci mohli rozvíjet své zájmy.
Realizace dotačního projektu „Šablony II“
nám umožnila vést některé vyučovací
hodiny a projektové dny ve spolupráci
s odborníky z praxe, což bylo pro žáky
zajímavé zpestření. Na podzim jsme ve
škole v rámci projektu „Cesta za
J. A. Komenským“ uspořádali unikátní
besedu pro veřejnost „Odkaz Komenského
v umění“. Beseda měla velký ohlas,
pozvání přijala a se zajímavým příspěvkem
vystoupila ředitelka NPMK v Praze
PhDr. M. Pánková. V listopadu proběhl
celoškolní projekt u příležitosti výročí
30 let od sametové revoluce. Pěvecký sbor
nacvičil nové písně a zpestřil svým krásným
vystoupením vánoční jarmark žáků horní
školy. Všechny události bedlivě sledovala
a popsala redakce školního časopisu
Čaproš. Pilní jsme byli v e-twinningu,
v mezinárodní jazykové spolupráci škol.
Vznikla řada zajímavých projektů, ale
hlavně si žáci procvičili angličtinu
prakticky, když komunikovali s žáky
z jiných zemí. Jsme moc rádi, že se nám
podařilo navázat spolupráci s polskou
školou v Lešně. Probíhala výuka s rodilým
mluvčím a navštívili jsme vánoční Vídeň.

Pro podporu informační gramotnosti žáků
jsme pořídili 20 výukových notebooků.
Velkou pozornost jsme věnovali také
dalším gramotnostem. Proměnou prošla
v rámci dotačního titulu Ministerstva
životního prostředí školní zahrada horní
školy, kde byla zřízena biotopická
stanoviště a mobilní venkovní učebna.
Z dotací Zlínského kraje jsme vybavili
školní dílny nářadím. Žáci byli šikovní,
vyrobili několik zajímavých výrobků.
Polytechnická výchova má u nás zelenou.
Chceme, aby naši žáci byli dobře připraveni
do života i pro přestup na střední školu.
V přijímacím řízení na střední školy žáci
opět zazářili, přestože podmínky pro
přípravu neměli snadné. Maturitní obory
bude studovat 78 % deváťáků.
Nejtěžší záležitostí uplynulého školního
roku bylo vyrovnat se s distančním
vzděláváním po dobu uzavření školy
od 11. 3. 2020. Naše škola v tomto obstála
na jedničku s hvězdičkou. Neuvěřitelně
rychle jsme zavedli do užívání online výuku
prostřednictvím Microsoft Teams a tak se
žáci mohli se svými učiteli a spolužáky
setkávat alespoň přes obrazovku. Předávání
informací a úkolů včetně řešení měla škola
precizně a funkčně nastaveno. Žáci i rodiče
přesně a včas věděli, jaké učivo se probírá
a které úkoly mají být splněny. Ti, kteří
přistoupili k výuce na dálku zodpovědně, se
snadněji zapojí do běžného učebního rytmu
při přímé výuce.
Přestože bylo organizováno méně soutěží
a olympiád, naši žáci dokázali přivézt
krásná ocenění. Dokonce jsme získali
čestné
uznání
v celostátní
soutěži
„Komenský a my“. Úspěchy žáků jsme
ocenili pochvalami, Nivnickým oříškem
a knihami. Výčet soutěží, projektů a akcí
školy je uveden v následujících kapitolách
výroční zprávy.
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Poděkování za výbornou spolupráci patří
nivnickým spolkům a organizacím, které
s naší školou spolupracují, zejména pak
Nadaci Dr. Kachníka za součinnost při
šíření myšlenek Komenského a výchově
dětí a žáků k lidovým tradicím. Vynikající
spolupráce je s místní farou a Otcem
Zdeňkem při výuce náboženství. Největší
poděkování za spolupráci patří v tomto roce
rodičům, kteří své děti podporovali při
distančním vzdělávání.
Změny zaznamenal i náš pedagogický sbor.
V základní
škole
jsme
přivítali
Mgr. Veroniku
Adamcovou,
Mgr.
Miroslavu Mikulcovou a Mgr. Petra Hejdu.
Do školní družiny nastoupila Bc. Nikola
Chovancová. Učitelský sbor se obnovil také
v mateřské škole, kam nastoupila Bc. Lucie
Flasarová, Eliška Stojaspalová, Ing. Eva
Koktavá, Mgr. Martina Ulčíková a
Hana Trtková.

Co připravujeme pro další školní rok?
Budeme mít více žáků a opět přibude třída
na dolní škole. Současní druháci se rozdělí
do dvou tříd, výuka v menším kolektivu
bude efektivnější.
Budeme pokračovat v projektech, do
kterých jsme zapojeni. Při realizaci
„Šablon II“ využijeme extrakurikulární
aktivity, v rámci projektu „Erasmus+“
podpoříme jazykové vzdělávání pedagogů
formou studijních pobytů v zahraničí
a z projektu „Dílny nás baví“ dovybavíme
školní dílny dalším nářadím. Budeme
kvalitně učit a pokračovat v nastaveném
rozvoji školy. V listopadu uctíme osobnost
Komenského, připomeneme si 350 let
od jeho úmrtí.
Hlavně se budeme z našich žáků snažit
vychovat slušné a zodpovědné osobnosti,
které budou na svou školu a obec pyšní.
Škola má silný vzdělávací potenciál, počet
žáků je vysoký a stále jich přibývá.
Naše škola je v mnohých oblastech
příkladem dobré praxe, mluví se o ní daleko
za hranicemi obce. Budeme dál usilovat
o dobré jméno, abychom všichni mohli být
na naši školu hrdí.
Do nového školního roku přeji všem mnoho
optimismu, pedagogům tvořivost a
zajímavé nápady, rodičům trpělivost,
žákům houževnatost, prvňáčkům úspěšný
první školní rok a všem hlavně pevné
zdraví.
PhDr. Šárka Mikesková
ředitelka školy

Jak jsem již uvedla, v předchozí roli školní
inspektorky jsem poznala činnost mnoha
škol a mohu s jistotou říci, že naše nivnická
škola patří k těm nejlepším. Nejen
výsledky, ale i průběh vzdělávání jsou u nás
ve škole vynikající. A za to patří
pedagogům velké poděkování. Že svou
práci výborně zvládají, je patrné ze
spokojenosti žáků a jejich rodičů.

4

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

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2019/2020

Obsah
SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY ................................................................................................. 2
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ............................................................................................................. 7
1.1.

Základní údaje o škole ................................................................................................. 7

1.2.

Vedení školy ................................................................................................................ 7

1.3.

Zřizovatel školy............................................................................................................ 7

1.4.

Působnost školy............................................................................................................ 8

1.5.

Činnosti, které škola vykonává podle školského rejstříku ........................................... 8

1.6.

Školská rada ................................................................................................................. 8

1.7.

GDPR ........................................................................................................................... 8

1.8.

Základní charakteristika jednotlivých činností školy ................................................... 9

1.9.

Přehled oborů vzdělání, které škola poskytuje ........................................................... 10

1.10. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ......................................... 10
1.11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání .............................................................................................................. 11
1.12. Základní údaje o hospodaření školy........................................................................... 12
2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ................ 13
2.1.

Vzdělávací činnost základní školy ............................................................................. 13

2.2.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy .................. 19

2.3.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků .......................................................................... 19

2.4.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ........................................................... 20

2.5.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ............................... 22

2.6.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ................................................... 22

2.7.

Volnočasové aktivity ve škole ................................................................................... 30

2.8.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI .............................................. 30

2.9.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů – dotační programy a projekty ........................................................................ 31

2.10. Závěry – úkoly pro další období ................................................................................ 34
3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ............... 35
3.1.

Základní údaje ............................................................................................................ 35

3.2.

Vzdělávací činnost v mateřské škole ......................................................................... 36

3.3.

Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP) ................................................. 37

3.4.

Akce mateřské školy .................................................................................................. 37

3.5.

Zájmové kroužky v MŠ .............................................................................................. 38

3.6.

Spolupráce s dalšími organizacemi ............................................................................ 39
5

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

3.7.

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2019/2020

Závěry – úkoly pro další období ................................................................................ 39

4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 ................. 40
4.1.

Základní údaje ............................................................................................................ 40

4.2.

Zájmová činnost ve školním roce 2019/2020 ............................................................ 40

4.3.

Závěry – úkoly pro další období ................................................................................ 42

5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 .... 43
5.1.

Základní údaje ............................................................................................................ 43

5.2.

Statistika ..................................................................................................................... 43

5.3.

Činnost ŠJ ve školním roce 2019/2020 ...................................................................... 44

5.4.

Materiální vybavení a opravy .................................................................................... 44

5.5.

Závěry – úkoly pro další období ................................................................................ 45

6. ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ....................... 46

6

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

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2019/2020

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: Josef Jurásek
Miroslav Sobotka

do 30. 11. 2019
od 1. 12. 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

130 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

130 strávníků

Sídliště 870, 687 51 Nivnice

Pozn. V činnosti MŠ a ŠJ-V byla od 1. 11. 2019 navýšena kapacita na 130 dětí/strávníků.

1.6. Školská rada
Školská rada zřízená při základní škole má 9 členů. Rada se pravidelně schází, ze svých jednání
pořizuje písemné záznamy a plní své zákonem stanovené povinnosti. 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. GDPR
Pověřenec naší školy pro ochranu osobních údajů je Bc. Jarmila Sládková
Tel.:
774 950 005
E-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
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1.8. Základní charakteristika jednotlivých činností školy
Základní škola
ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice (dále „škola“ nebo „ZŠ“) 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 hudební
nástroje, zejména 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 se třemi odděleními 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 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 2019/2020 byla rozšířena její kapacita, MŠ má
5 tříd. Součástí MŠ je školní jídelna-výdejna. Pro pobyt venku slouží dětem přiléhající rozsáhlá
školní zahrada se vzrostlými stromy, keři a bludišti. Je vybavena 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.
V roce 2019/2020 jsme otevřeli další oddělení, celkem má družina nyní tři oddělení. Žáky si
vychovatelky vyzvedávají v budově 1. stupně a převádí je na oběd do budovy 2. stupně.
Po obědě se žáci věnují různým zájmovým činnostem.
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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.

1.9. 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. 2019
Předškolní vzdělávání
Obor: 7900A01
ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2019
Motivační název ŠVP – „Já, človíček“
Zájmové vzdělávání
Obor: 9999X08
ŠVP: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2019

1.10.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Stav k 30. 6. 2020
Druh činnosti

Fyzický počet

Přepočtený počet

Kvalifikovanost

MŠ

11

10,79

100 %

ZŠ

24

22,77

0,96 %

ŠD

3

2,01

100 %

Provozní zaměstnanci

10

9,43

Zaměstnanci školního
stravování

9

6,90

57

51,90

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
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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 2019/2020 nastoupili do základní školy 3 učitelé, do školní družiny
1 vychovatelka. V mateřské škole se sbor rozšířil o 5 nových učitelek a 1 asistentku pedagoga.

1.11. 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.
Důležitá je spolupráce se zřizovatelem, který poskytuje škole finanční dotaci na zajištění
provozu. Každoročně přispívá rodičům prvňáčků částkou 2.000 Kč na pořízení školních potřeb.
Nejdůležitějšími partnery pro školu jsou zákonní zástupci žáků. Během školního roku jsou
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. Tradiční Májová veselice, polonéza žáků 9. ročníku, se v květnu
2020 z důvodu šíření koronaviru Covid-19 nekonala.
Škola spolupracuje s mnoha místními a oblastními organizacemi a spolky. Tato vzájemná
spolupráce významně přispívá ke zpestření činnosti školy a její vzdělávací nabídky.
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1.12. Základní údaje o hospodaření školy
Hospodářský rok 2019
PŘÍJMY
Příjmy ze státního rozpočtu
Dotace na provoz od zřizovatele
Dotace na havárie během roku od zřizovatele
Příjmy z hospodářské činnosti školy
Ostatní příjmy (stravné, školné… a použití fondů)
Příjmy OP VVV Šablony I
Příjmy OP VVV Šablony II
Příjmy z projektu ZK Pojďme blíže k přírodě
Příjmy celkem
VÝDAJE
Výdaje na platy (vč. DČ + OP VVV + OÚ)
Provozní výdaje
Náklady z hospodářské činnosti
Výdaje z OP VVV (Š I + Š II)
Výdaje z projektu ZK Pojďme blíže k přírodě
Výdaje celkem

Pozn. Zaokrouhleno na tisíce.
25.338 tis. Kč
6.115 tis. Kč
1.090 tis. Kč
633 tis. Kč
2.687 tis. Kč
87 tis. Kč
848 tis. Kč
100 tis. Kč
36.898 tis. Kč

19.051 tis. Kč
16.546 tis. Kč
405 tis. Kč
751 tis. Kč
92 Kč
36.845 tis. Kč

Škola je příspěvkovou organizací obce Nivnice. V roce 2019 škola hospodařila s kladným
účetním výsledkem. Zisk z hospodářské činnosti činil 53.767,16 Kč.
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
2.1. Vzdělávací činnost základní školy
Počet tříd:
Počet žáků:

16
323

Přestože byl školní rok 2019/2020 vzhledem k mimořádným opatřením z důvodu zamezení
šíření koronaviru Covid-19 výjimečný, základní škola měla vynikající výsledky ve vzdělávání,
v oblasti výchovného poradenství a také prevenci rizikového chování žáků. Vyučující
prokázali, že umí výborně spolupracovat, žáky podporovat a motivovat. Uplatňovali pestré
metody a formy vzdělávání tak, aby byli do výuky zapojeni všichni žáci (nadaní i s podpůrnými
opatřeními). Kvalitní výuka se projevila mj. tím, že naši deváťáci výborně uspěli v přijímacím
řízení na střední školy, zejména pak na gymnázia.
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Základní údaje
Škola vynikajícím způsobem zvládla distanční výuku, která probíhala od 11. 3. 2020. Učivo
bylo probíráno v souladu s ŠVP ZV. Hlavním informačním tokem byly webové stránky školy,
kde byly průběžně zveřejňovány všechny úkoly pro žáky, organizační záležitosti a důležité
informace, které byly z důvodu přehlednosti a snadné dohledatelnosti číslovány. V celé ZŠ byla
pro distanční vzdělávání zavedena platforma Microsoft Teams, která byla důležitým
vzdělávacím a komunikačním kanálem mezi učiteli, žáky a rodiči.
Online výuka probíhala podle online rozvrhu na obou stupních ZŠ v rozsahu 30 minut
pro vyučovací předmět. Vedle výuky si žáci mohli
s vyučujícím dle individuálních potřeb domluvit další
výukovou konzultaci nebo mohli využít pravidelně
stanovených konzultačních hodin. Žáci se výuky
aktivně účastnili, o účasti škola vedla evidenci. Do
online výuky
v Teams bylo
zapojeno 99 % žáků z obou stupňů ZŠ. Učitelé mohli
v Teams s žáky konzultovat, vysvětlovali jim nové
učivo, připravovali zajímavé úkoly a aktivity,
procvičovali a opakovali.
Během distančního vzdělávání proběhla na horní
škole 2 x kontrola písemností žáků (11. 5. a 11. 6.). Cílem bylo ověřit, zda a v jakém rozsahu
žáci plní úkoly, zda učivo zvládají a rozumí mu.
Naše základní škola byla v distančním vzdělávání příkladem dobré praxe.
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Jak to všechno probíhalo?
V období prvních dvou týdnů uzavření školy, kdy jsme ještě netušili, jak dlouho bude
mimořádný stav trvat, dostali žáci úkoly zadané prostřednictvím školních webových stránek.
Vždy v pátek jsme na školní web vkládali přehled učiva a úkolů, které měl žák v následujícím
týdnu vypracovat. Pedagogové vybírali jen základní minimum učiva v souladu s ŠVP ZV.
Zaměřili jsme se především na předměty vzdělávacího charakteru. Rozsah učiva a úkolů byl
redukován tak, aby žák jejich splněním trávil polovinu běžného výukového času ve škole.
Splnění úkolů zadávaných na webových stránkách školy bylo pro žáky povinné. Úkolů bylo
přiměřeně. Ovšem bylo potřeba, aby je žák průběžně plnil a neodkládal je na později. Žák si
měl rozplánovat úkoly do jednotlivých dnů a stanovit si pevný časový rozvrh či nějaký řád, kdy
je splní. To vyžadovalo samozřejmě značnou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti žáka,
a právě zde byla důležitá role rodičů, kteří měli toto doma korigovat a kontrolovat. Ověřovat
správnost splněných úkolů rodiče nemuseli, protože žáci měli spolu s úkoly k dispozici vždy
také správné řešení. Chtěli jsme totiž, aby žák měl možnost hned si svůj vypracovaný úkol
zkontrolovat, aby měl zpětnou vazbu ke své práci.
Události ohledně koronaviru naznačovaly, že distanční
vzdělávání bude dlouhodobějšího rázu. Bylo tedy
potřeba operativně zřídit online výuku, kterou škola
dosud neměla. Její zavádění bylo značně náročné.
Především je potřeba říci, že naše škola je naprosto
jedinečná v tom, jak rychle zavedení online výuky do
praxe zvládla. Byl to doslova raketový start. Když jsem
s krajským metodikem informačních technologií
konzultovala výběr vzdělávací platformy a ptala jsem se, jak dlouho asi bude trvat, než všechno
potřebné zařídíme, dostala jsem odpověď, že tak velká škola, jako je naše, bude potřebovat
ke spuštění minimálně čtyři týdny. Já jsem ale řekla, že to musíme zvládnout za týden a taky
jsme to zvládli. Události následovaly jako lavina. Nejdříve jsem se s prostředím Microsoft
Teams seznámila já, následně jsem proškolila celý pedagogický tým, rozeslala jsem mailem
přístupové údaje žákům a realizovala pilotní setkání se skupinou osmáků. Metodicky
a organizačně jsem vedla pedagogy, kteří se spolu se mnou vrhli po hlavě do usilovné práce.
Založili jsme virtuální třídy a předměty, tzv. týmy. Vložili jsme do nich výukové materiály,
procvičovací úkoly a potřebné informace pro žáky. Proběhly úvodní schůzky, na které navázala
pravidelná výuka podle upraveného on-line rozvrhu hodin. Platforma Microsoft Teams je
uživatelsky jednoduchá a přehledná. Její obsluhu
snadno zvládli i mladší žáci. Online výuka umožnila
komunikaci celé třídy žáků a učitele. Učitel mohl
promítat výukové materiály, používat interaktivní
učebnice a programy, vysvětlovat a procvičovat
učivo, klást žákům otázky, vyvolávat je. Teams je
opravdu skvělá věc. Účast žáků na online výuce byla
velmi žádoucí, neboť do určité míry nahradila školní
docházku. Žáci si jejím prostřednictvím udržovali pracovní a učební návyky a současně mohli
lépe porozumět novému učivu. Uvědomovali jsme si však, že žáci mohou mít doma ICT
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vybavení a internetové připojení na různé úrovni. Proto jsme stále prezentovali učební úkoly
souběžně s Teams také na školním webu.
Od mnoha rodičů naší školy mám k organizaci distančního vzdělávání a způsobu zadávání
úkolů zpětnou vazbu a, možná se to bude zdát neuvěřitelné, všechna je pozitivní. Rodiče kladně
hodnotili přehlednost a dostupnost informací, rozsah zadávaných úkolů, pestrost vyučovacích
metod, kvalitu učebních úloh a jednotnost pedagogického týmu. Mnozí napsali i mail
s oceněním pedagogické práce. Bez pomoci rodičů by v mnohém online výuka nemohla
fungovat tak kvalitně, jak nyní. Spolupráce rodičů si velmi cením.
Naše výuka na dálku v České televizi!!!
To, že naše škola byla při zavedení online výuky příkladem dobré praxe, se rychle rozšířilo
daleko za hranicemi Nivnice. Tak se stalo, že mi jednoho odpoledne zazvonil telefon a ozvala
se redakce České televize s otázkou, zda by bylo možné online výuku v naší škole
zdokumentovat a reportáž odvysílat v televizi. Samozřejmě jsem souhlasila a hned následný
den, ve čtvrtek 9. 4. 2020, jsem v naší nivnické škole přivítala štáb z ČT1. Následovala řada
otázek, odpovědí, objasňování a natáčení reportáže. Sami páni redaktoři z České televize byli
celým systémem a způsobem realizace on-line výuky překvapeni a nadšeni. Jejich obdiv k naší
práci byl zjevný. Reportáž byla odvysílána v televizních novinách, konkr. v Událostech
v hlavním vysílacím čase v 19:00 h na ČT1. Následně byla na ve 21:30 h na ČT24 odvysílána
další reportáž a 6minutový živý rozhovor s ředitelkou nivnické školy prostřednictvím Skype!
Byla to velmi zajímavá zkušenost a přiznám se, že to vnímám jako velkou poctu naší poctivé
práci. Jsem moc ráda, že jsem mohla činnost školy prezentovat v televizi. Vysílání bylo
napínavé, protože otázky nebyly předem domluvené.
Jsem hrdá na to, že v televizi byla právě naše škola. Je to velká čest pro školu, obec Nivnici
i Zlínský kraj! Celé vysílání lze zpětně zhlédnout, je dostupné na webu ČT v záložce iVysílání,
datum 11. 4. 2020.

Zhodnocení distančního vzdělávání
Nyní s odstupem času celé období distančního vzdělávání hodnotím velmi kladně. Toto období
přineslo nám všem – žákům, učitelům, rodičům – hodně nových zkušeností. Přestože je online
výuka výborná věc, nikdy plně nenahradí přímou výuku ve škole. Ta vždy bude na předním
místě, protože při ní dochází k přímému kontaktu učitele a žáka. Online výuka pro nás bude
v dalším období výborným pomocníkem při vzdělávání. Například může být využívána
při dlouhodobé nemoci žáka, při přípravě žáků na soutěže nebo při společné práci skupiny žáků
na nějakém učebním úkolu. Uvidíme, čas ukáže.
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Částečné obnovení výuky od 25. 5. 2020
25. 5. 2020 byla částečně obnovena přímá výuka na dolní škole a příprava žáků 9. ročníku na
přijímací zkoušku na střední školu. Účast žáků dolní školy byla 57 %, účastnilo se 92 žáků.
Žáci byli rozděleni do 9 skupin podle pokynů MŠMT, probíhalo dopolední vzdělávání
a odpolední zájmové aktivity.
Účast deváťáků byla 73 %, účastnilo se 29 žáků ve dvou skupinách. Deváťáci byli připravováni
na přijímací zkoušky jeden den v týdnu vždy dvoufázově, v dopoledním a odpoledním
vzdělávacím bloku.
Desinfekce a hygienické podmínky byly řádně zajištěny.

DLOUHODOBÝ PROJEKT ŠKOLY CESTA ZA J. A. KOMENSKÝM

Dlouhodobý projekt „Cesta za J. A. Komenským“ je dílem naší školy
a má záštitu Zlínského kraje. Jedná se o tříletý cyklus vzdělávacích a
kulturních akcí 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.
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V tomto školním roce jsme uskutečnili následující aktivity:










Odkaz Komenského v umění a uměleckém vzdělávání – beseda pro veřejnost
pořádaná 7. 11. 2019 naší základní školou, hlavním hostem byla ředitelka NPMK paní
PhDr. M. Pánková (více viz níže)
The journey to Comenius – e-twinningový mezinárodní projekt 6. ročníku, hlavní
myšlenkou projektu je poznání života a díla našeho rodáka J. A. Komenského, cílem je
propojení jeho osoby s místy, kde Komenský žil
Komenský 2020 – vzdělávací interaktivní pořad pro žáky 5., 8. a 9. r., informace
o životě JAK žáci aktivně zpracovali metodou „timeline“, využili své dosavadní
znalosti, hledali společně odpovědi na otázky a upevnili si nové poznatky hravou
formou
Sedlcká chalupa – exkurze žáků
Bartkův mlýn – exkurze žáků
Den učitelů – nekonal se z důvodu nouzového
stavu v ČR



Komenský a my – účast v literární a výtvarné
soutěži, žák naší školy Lukáš Tomanec
z 9. ročníku postoupil do celostátního kola a získal čestné uznání!!!
Akce plánované na jarní a letní období se z důvodu šíření koronaviru Covid-19 nekonaly.

ODKAZ KOMENSKÉHO V UMĚNÍ A UMĚLECKÉM VZDĚLÁVÁNÍ
Čtvrtek 7. listopadu 2019 byl pro nivnickou základní školu velkým dnem. Konala se beseda na
téma „Odkaz Komenského v umění a uměleckém
vzdělávání“. Beseda byla ochutnávkou ze stejnojmenné
mezinárodní konference, která se konala na jaře v Praze.
Nespočetné hodiny práce, které zabraly přípravy, se
vyplatily. Úsměv na tváři posluchačů a děkovné vyjádření
svědčí o tom, že se dílo vydařilo. Pozvána byla široká
veřejnost a celá řada čestných hostů. Tím hlavním byla
PhDr.
Markéta
Pánková,
ředitelka
Národního
pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, která koordinuje národní oslavy
k nadcházejícímu výročí Komenského.
Co všechno beseda nabídla?
Setkání školy a veřejnosti jsme zahájili kulturním programem, který si připravil školní pěvecký
sbor. Libé písničky s hudebním doprovodem byly příjemným pohlazením na duši a vytvořily
příjemnou náladu. Následovalo přivítání a představení hlavního hosta. PhDr. Markéta Pánková
zaujala posluchače spotem „Komenský do škol“, na který navázala referátem „J. A. Komenský
v paměti a výtvarném umění“, v němž prezentovala stručnou historii a trendy výtvarného
zobrazování učitele národů od roku 1642 do současnosti. Poté představila projekty českých
muzeí a paměťových institucí komeniologického zaměření, které jsou součástí národních
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oslav výročí. Své vystoupení kolorovala zdravicí Alfreda Strejčka a jeho vzkazem
Komenského národu.
Další vedení besedy bylo pod taktovkou ředitelky školy PhDr. Šárky Mikeskové. Svým
referátem Umění a rozvoj dítěte očima Komenského zmapovala vývoj dětské kresby.
Poukázala na hloubku myšlenek Komenského a na to, jak velký filozofický a
antropologický význam v dětské kresbě viděl. Následně paní ředitelka představila ideje
a směřování nivnické školy. Seznámila posluchače s projektem „Cesta za
J. A. Komenským“ a prezentovala již realizované aktivity. Závěr patřil zhudebněné
prezentaci, která zmapovala rozsáhlou vzdělávací činnost a úspěchy nivnické školy.
Součástí besedy byl volný prodej knih a dárkových předmětů s tematikou Komenského,
individuální prohlídka výstavních panelů s obrázky o činnosti nivnické školy a volný
vstup do pamětní síně. Pro návštěvníky besedy byl připraven šálek kávy nebo čaje
a drobné občerstvení, které upekly žákyně školy.
V závěrečném děkování paní ředitelka PhDr. M. Pánková ocenila činnost a důležitost
naší nivnické školy v prezentaci filozofie a odkazu J. A. Komenského a udělila nám
souhlas s užíváním loga Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020 – 2022.
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2.2. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Počet dětí poprvé u zápisu:
32
Počet dětí u zápisu s odkladem:
5
Počet přijatých dětí:
33
Počet žádostí o odklad:
4
Vzhledem k nouzovému stavu v ČR zápis proběhl korespondenčním způsobem.

2.3. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
1. stupeň
Třída
I. A
I. B
II.
III.
IV. A
IV. B
V. A
V. B
Celkem 1. st.
2. stupeň
Třída
VI. A
VI. B
VII. A
VII. B
VIII. A
VIII. B
IX. A
IX. B
Celkem 2. st.

Počet žáků
16
18
28
26
18
17
19
19
161

Počet žáků
20
20
24
25
17
16
20
20
162

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2020
Prospělo s
Prospělo
Neprospělo
vyznamenáním
16
0
0
18
0
0
28
0
0
26
0
0
18
0
0
17
0
0
17
2
0
15
4
0
155
6
0

Prospělo s
vyznamenáním
14
12
15
11
10
8
12
7
89

Prospělo

Neprospělo

6
8
8
13
7
8
8
13
71

0
0
1
1
0
0
0
0
2

Vysvědčení s průměrem 1,00 mělo celkem 139 žáků, z toho na:
1. stupni 101 žáků
2. stupni
38 žáků
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POCHVALY A JINÁ OCENĚNÍ
Pochvala třídního učitele – celkem 72 žáků
Knižní odměna – celkem 5 žáků
Pochvala ředitelky školy a Nivnický oříšek – celkem 6 žáků
Tomáš Tomanec, 9. A
Zuzana Petrášová, 9. A
Kat. Strommerová, 9. B
Matěj Trtek, 8. A
Jakub Karlík, 8. B
Jiří Charvát, 7. A

za reprezentaci školy a obce
a olympiádách
za reprezentaci školy a obce
a olympiádách
za reprezentaci školy a obce
a olympiádách
za reprezentaci školy a obce
a olympiádách
za reprezentaci školy a obce
a olympiádách
za reprezentaci školy a obce v
na školním časopise

ve vědomostních soutěžích
ve vědomostních soutěžích
ve vědomostních soutěžích
v přírodovědných soutěžích
v přírodovědných soutěžích
celostátní soutěži a za práci

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY
Z 9. ročníku bylo přijato na maturitní obory 78 %
žáků, na učební obory 22 % žáků.
Z 5. ročníku na víceleté gymnázium odešli dva žáci.

2.4. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola naplňovala ve školním roce 2019/2020 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, 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 (tzv. měsíční hlášení o třídě pro
ŠMP). V případě potřeby konzultují okamžitě.
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Nejčastější problémy, které škola řešila:
- Nevhodné chování žáků k vyučujícím – DŘŠ, pohovor s žáky a rodiči, poučení
o respektování pravidel
- Nevhodné chování ke spolužákům – pohovory, popř. jednání s rodiči, NTU, DTU
- Ničení školního majetku – pohovor, oznámení rodičům, NTU, opravení příslušné věci,
popř. finanční náhrada
- Vulgarismy, agresivita, neplnění povinností – pohovory
- Sexistické chování chlapců k dívkám – pohovory
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. Proběhl podzimní 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.
Akce v rámci cílené primární prevence (přednášky, besedy, soutěže), např.
- Adaptační den žáků 6. ročníku
- Jak se nestát obětí sociálních sítí 8. + 9. r.
- Zločin kolem nás 8. + 9. r.
- Holokaust – 9. r.
- Zájezd Osvětim, Krakov – 9. r.
- „Moje volba“ – preventivní program 7. r. (SPŠOA UB)
- Kyberšikana – prev. program pro 6. r.
- Alkohol u dětí – 8. + 9. r. (tolerance alkoholu – průzkum situace)
- Pomluvy, urážky, ochrana osobnosti – 6. r.
- Prevence závislostí – sociální sítě, šikana – 7. r.
Byli zvoleni zástupci tříd a pracovala „žákovská rada“ pod vedením p. uč. Mgr. O. Maňáka.
Žákovská rada se podílela svými náměty na chodu školy a zlepšování sociálního klimatu školy.
Uspořádala pro své spolužáky zajímavé společné akce, např. pomazánkový den.
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2.5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Studium ke splnění kvalif. předpokladů
1 pedagog
Prohlubování vzdělání
a) Individuální DVPP
Osobokurzů:
Počet proškolených pg pracovníků:

35
12

b) Webináře
Individuálně všichni pedagogové
c) Vzdělávání celého pg. sboru a skupinové DVPP
Školení BOZP
Školení PO
Bezpečné klima – lektor Mgr. K. Opravil, Mgr. M. Tvrdoň (Šablony II)
Aktivizační výukové metody – lektor Mgr. Robert Čapek (Šablony II)
Interaktivní tabule a její využití ve výuce – lektorka PhDr. Šárka Mikesková
Microsoft Teams a online výuka – lektorka PhDr. Šárka Mikesková

2.6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Akce a projekty školy
Plenární zasedání SRPŠ s prezentací středních škol
17. listopad – Projektový den horní školy
Slovácké divadlo – předplatné mladého diváka, pravidelná představení pro žáky 2. stupně
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
Mezitřídní florbalový turnaj – vánoční sportovní turnaj tříd horní školy
Lyžování na Kyčerce
LVK Karolínka pro žáky 7. roč.
OVOV – Sazka olympijský víceboj
Akce 1. stupně
Příběhová noční škola
Dopravní výchova v Uh. Brodě
Knihovna – pasování na čtenáře
Výstava hub
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Beseda Staleté kořeny
Linea – exkurze, zpracování ovoce
Dopravní výchova v Uh. Brodě
Anglické divadlo
Věřte – nevěřte – noční škola
Slavnost slabikáře
Divadlo Zlín – předplatné
Keramické dílny
ČEPS up – florbal Uh. Brod
Tajemství husích stop - vzdělávací pořad
Vánoční koncert
Galaxie Zlín – poznávací exkurze
Divadlo Zlín – předplatné
Interaktivní výstava Pat a Mat
Exkurze do hasičské zbrojnice Uh. Brod
Přehazovaná Uh. Brod
Matematická olympiáda St. Město
Komenský 2020 – vzdělávací interaktivní pořad
Díky sběru papíru a Májové veselici (konané v roce 2019) s polonézou SRPŠ dětem
přispělo na spoustu akcí. DĚKUJEME!

Český jazyk a čtenářská gramotnost
SOUTĚŽE
 Bible a my
 Záložka do knihy spojuje
 Spěchej pomalu
 Olympiáda v ČJ – okresní kolo



4. – 9. ročník
3. – 8. třída
9. ročník
vybraní žáci z 8. a 9. ročníku
14. m. Z. Petrášová, 28. m. A. Skybová
Píšu povídky, píšu básně – okr. k. 6. - 9. ročník 2. m. Z. Petrášová, 3. m. J. Charvát
čestné uznání A. Skybová
Komenský a my
6. – 9. ročník
postup do celostátního kola
čestné uznání T. Tomanec

ŠKOLNÍ ČASOPIS
Již několik let pravidelně vydává žákovská redakční rada školní časopis Čaproš, který
přináší zajímavé články, rozhovory, kvízy, nápady, názory. Při vydávání časopisu žáci
prokazují celý komplex klíčových dovedností.
PROJEKTY
 Moje jméno
 Moje obec

9. ročník
6. ročník
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Úsměv do schránky
Jaro
Čtenářské bingo
Znáš své jméno

Dějepis
SOUTĚŽE
 Dějepisná olympiáda – okr. kolo

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského
Nivnice za školní rok 2019/2020

6. ročník
6. ročník
8. ročník
7. ročník

účast Z. Petrášová

PROJEKTY
 17. listopad
 Republika slaví
 Lucemburkové
 Starověké státy jinak
 Národní obrození
 Iwalk

6. – 9. ročník
6. a 9. ročník
6. ročník
6. ročník
8. ročník
9. ročník

EXKURZE
 Modrá, Velehrad

6. – 7. ročník

Výtvarná výchova
 Požární ochrana očima dětí, celostátní soutěž
 Záložka do knihy spojuje školy
Výchova k občanství
 Osvětim, Krakov, exkurze

9. ročník



Exkurze do okolních firem – Kasko, Slovácké strojírny,
LET Kunovice, Teknia, Liena aj.



Volba povolání – exkurze na ÚP a okolní střední školy

Matematika, matematická gramotnost
 Matematický klokan – odložen na podzim 2020


Pythagoriáda:
školní kolo 5. ročník:

1. – 2. místo: Kočica Jakub
Matěk Jáchym
3. – 4. místo: Gazdík Vojtěch
Orlovský Matouš
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1. místo:
Škrabálek Dominik
2. místo:
Machalík David
3. – 6. místo: Jančová Pavla Julia
Jónová Ester
Reich Marek
1. – 2. místo: Miškar Jan
Pochylá Lucie
3.místo:
Škrabálek Matyáš
1. místo:
Trtek Matěj
2. místo:
Karlík Jakub
3. místo
Mikulec Josef

6. B
6. A
6. A
6. B
6. A
7. A
7. B
7. A
8. A
8. B
8. A

okresní kolo zrušeno


Matematická olympiáda:
školní kolo 5. ročník

školní kolo
školní kolo

6. ročník
7. ročník

školní kolo

8. ročník

školní kolo

9. ročník

okresní kolo 5. ročník
okresní kolo 9. ročník

1. místo:
Miškar Jiří
2. místo:
Flasar Miroslav
3. místo:
Karlík Vojtěch
1. místo:
Škrabálek Dominik
1. místo:
Miškar Jan
2. místo:
Máčalíková Anna
3. místo:
Ondrová Nora
1. místo:
Trtek Matěj
2. místo:
Karlík Jakub
3. místo:
Mikulec Josef
1. místo:
Kapsa Mikuláš
2. místo:
Škrabálek Prokop
3. místo:
Strommerová Kateřina
13. – 17. místo:
Karlík Vojtěch
ÚŘ
Miškar Jiří
18. – 21. místo:
Petrášová Zuzana
Škrabálek Prokop
22. – 26. místo:
Kapsa Mikuláš
Strommerová Kat.

5. B
5. A
5. B
6. B
7. A
7. A
7. A
8. A
8. B
8. A
9. A
9. A
9. B
5. B
5. B
9. A
9. A
9. A
9. B

okresní kolo 6. – 8. ročník zrušeno

Informatika
 Bobřík informatiky – národní kolo
Bobřík informatiky je celonárodní soutěž, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem
o svět technologií, klade si za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické
otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače.
Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění
informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti, vyplňují online test, v němž vybírají
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z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Soutěžení probíhá na počítačích
v počítačové učebně školy.
4. a 5. ročník 1. a 2. místo: J. Matěk
2. místo:
B. Vaškových
3. místo:
P. Kadlčíková
Kategorie Benjamín 6. a 7. ročník 1. místo:
D. Kozelková
2. místo:
N. Ondrová
3. místo:
J. Miškar
Kategorie Kadet
8. a 9. ročník 1. místo:
J. Karlík
2. místo:
J. Mikulec
3. místo:
Z. Dudková
Nejvíce bodů získali Matěk, Vaškových a Kozelková - 180 bodů ze 192 možných.
Kategorie Mini

Fyzika
 Archimediáda:
školní kolo 7. ročník

1. místo:
2. místo:
3. místo:

Máčalíková Anna
Ondrová Nora
Miškar Jan

7. A
7. A
7. A

okresní kolo zrušeno



Fyzikální olympiáda:
okresní kolo 8. ročník

okresní kolo 9. ročník



4. místo:
6. místo:
9. místo:
13. místo:
14. místo:

Trtek Matěj
Karlík Jakub
Jančová Aneta
Mikulec Josef
Chvílová Petra

8. A
8. B
8. A
8. A
8. B

ÚŘ
ÚŘ
ÚŘ
ÚŘ
ÚŘ

10. místo:
13. místo:
14. místo:
16. místo:

Petrášová Zuzana
Škrabálek Prokop
Kapsa Mikuláš
Kozelek Ondřej

9. A
9. A
9. A
9. B

ÚŘ

Speedmat: 21. kolo celostátní počítačové soutěže v matematice – proběhla školní a
celostátní kola po internetu.
Ocenění:
kategorie SP1 – Počítání do 1000
Jančová Pavla Julia 6. A
Reich Marek
6. A
Škrabálek Dominik 6. B
kategorie SP2 – Celkové opakování zpaměti
Karlík Jakub
6. B
kategorie SP3 – Mocniny
4. místo
Trtek Matěj
8. A
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Staň se architektem: pořádala SOŠ Gymnázium Staré Město
Ocenění:
oblastní kolo
2. místo:
Miškar Jan
5. místo:
Mahdal Marek

Přírodopis, přírodovědná gramotnost
 Přírodovědný klokan
školní kolo

1. místo:
2. místo:
3. místo.

Karlík Jakub
Hladiš Jan
Kapsa Mikuláš

7.A
9. A

8. B
9. B
9. A



Mladý zahrádkář
Soutěž se z důvodu koronaviru nekonala.



Přírodovědný koutek
Žáci horní školy celoročně pečují o rybičky a želvy v našem přírodovědném koutku.

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.
Výsledky:
1. Strommerová Kat.
62,5 bodů
2. Petrášová Zuzana
60,5 bodů
3. Kozelek Ondřej
59 bodů
2. kolo – regionální finále, teoretická část
Soutěžící formou písemného testu museli prokázat patřičné vědomosti z oboru
chemie. Žáci postupují do 3. kola:
16. místo
Zuzka Petrášová
23. místo
K. Strommerová
25. místo
O. Kozelek
3. kolo – regionální finále, praktická část
Soutěžící prokázali své praktické znalosti z oboru chemie.
Výsledky z 2. a 3. kola se sečetly a pořadí našich žáků bylo následující:
9. místo
Zuzana Petrášová
14. místo
Kateřina Strommerová
18. místo
Ondřej Kozelek
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Zeměpis
 Zeměpisná olympiáda:
okresní kolo Kategorie A:
Kategorie B:
Kategorie C:


D. Škrabálek 6. B
Robin Kolaja 7. B
Jakub Karlík 8. B

11. místo
23. místo
7 . místo

Eurorebus:
Školní kolo bylo zahájeno, ale vzhledem k situaci s koronavirem byla soutěž
celorepublikově pozastavena.

Cizí jazyky, jazyková gramotnost
 Olympiáda v AJ
školní kolo ve všech ročnících
okresní kolo
Kategorie IA
Kategorie IIA
 Olympiáda v NJ
školní kolo v 9. ročníku
okresní kolo, Kategorie IIA

Brigita Velecká
Tomáš Tomanec

14. místo
23. místo

K. Strommerová 10. místo



E-twinning projekty
- The book of the four seasons – třída 6. B
- Creatively about artistic and entertaining heritage – 6.roč.
- This is the way how clil we are – napříč třídami 2. stupně
- Mountains are life, let´s keep them safe – třída 7. B
- The garden of europe: let’s discover our roots, environment,
traditions, food and outdoor games – třída 7. A
- The journey to Comenius – 6. ročník, hlavní myšlenkou projektu je poznání života
a díla našeho rodáka J. A. Komenského, cílem je propojení jeho osoby s místy, kde
Komenský žil
- ETWINNING TV CH@NNEL
- Naše škola je evropskou e-twinningovou školou!!!
- Jsme držitelem certifikátu E-twinningová škola.



Školní projekty
My favourite animal
Meine Schulsachen
Mein Lieblingstier
Essen
My future
Easter
My holiday
Travel

7. B
7. A
7. B
8. r.
9. A
6. A
7. B
8. B
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Šablony II
V rámci tohoto projektu realizujeme výuku cizího jazyka 1x týdně s pomocí výpočetní
techniky pro 6. a 7. ročník.
Snažíme se kontaktovat a zapojit i odborníky v oblasti cizího jazyka.



Anglická knihovnička
Byla po celý rok žákům k dispozici k půjčování si anglických knížek.



Výuka s rodilým mluvčím
Spolupracujeme s jazykovou školou. Hodiny s rodilým mluvčím hodnotíme pozitivně
vzhledem k rozvíjení slovní zásoby a schopnosti reagovat na přirozené mluvní situace.



Anglické divadlo
Pro žáky 4. – 6. ročníku, výborně doplňuje výuku AJ.



Vídeň
Poznávací zájezd – prohlídky zahrad u zámku Schönbrunn a historické části města,
návštěva adventních trhů (žáci 8. a 9. r.).

Tělesná výchova
SPRINTERSÝ VÍCEBOJ
STOLNÍ TENIS
FLORBAL MLADŠÍ ŽÁCI
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
FLORBAL STARŠÍ ŽÁCI
STRAŇANSKÁ LAŤKA
MEZITŘÍDNÍ FLORBAL

UHERSKÝ BROD
DOLNÍ NĚMČÍ
UHERSKÝ BROD
UHERSKÝ BROD
UHERSKÝ BROD
STRÁNÍ
NIVNICE

okres
okres
okrsek
okrsek
okres
okres
škola

2x1.místo, 2x3.místo
2.místo
4.místo
2.místo
2.místo
4.místo

STOLNÍ TENIS
LVK KAROLINKA

VAL. MEZ.
SOLÁŇ-BZOVÉ

kraj

1.místo

7.třída

REPUBLIKOVÉ FINÁLE VE STOLNÍM TENISU - HOSTINNÉ ZRUŠENO
REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV – BRNO (09/2020)

Dolní škola – sportovní úspěchy
Barevný minivolejbal:
okresní kolo: 1. místo!!!
ČEPS up – florbal v UB:
3. místo
Vzhledem ke koronaviru COvid-19 další soutěže neprobíhaly.
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2.7. Volnočasové aktivity ve škole
Při základní škole pracovaly zájmové kroužky pro žáky:
















Volejbal
Keramika
Kytara
Logopedický
Polonéza
Angličtina hrou
Pěvecký sbor
Školní časopis
Country tance
Puňťaklub
Atletika
Mladý zahrádkář
Čtenářský klub
Klub deskových her
Hrušky – národopisný kroužek

V dolní 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

2.8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 proběhl INEZ elektronické inspekční zjišťování Českou školní
inspekcí. Předmětem inspekční činnosti byl monitoring realizace distančního vzdělávání.
Jednalo se o zjišťování statistických údajů.
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2.9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů – dotační programy a projekty
Projekt plavání (2017 – 2019)
Cílem rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol
prostřednictvím dotace, která je 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, zapojují se oba stupně ZŠ. Žáci 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. V rámci doplňkového projektu „Mléko
do škol“ žáci dostávají mléčné výrobky.
Projekt Šablony II škola Nivnice (2019 – 2021)
Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizuje naše škola v rámci Výzvy 02_18_063 projekt s názvem
„Šablony II škola Nivnice“. Poskytnutá dotace je ve výši 1.829.000,- Kč.
Cílem dotačního programu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností
pedagogů a odborníků z praxe, jsou podporovány extrakurikulární aktivity, aktivity rozvíjející
metody výuky s využitím ICT, realizace projektových dnů a doučování žáků. Zapojena je
základní škola, mateřská škola a školní družina.
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
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Výzva č. MaS02-19 Podpora vybavení školních dílen – 1. fáze
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. Z dotací byly vybaveny školní
dílny základním nářadím a dílenským vybavením.
Výše dotačního projektu je 150.000,- Kč, realizace proběhla v období 1. 9. 2019 – 30. 4. 2020.

Výzva č. 7/2019
Výzvu vyhlásil Státní fond životního prostředí v rámci Národního programu Životní prostředí.
Předmětem výzvy byl rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního
vzdělávání zejména EVVO. Naše škola realizovala projekt „Učíme se v zahradě“, jehož cílem
bylo rekultivovat prostory školní zahrady u budovy horní školy. Ve školním roce 2019/2020
byla vytvořena přírodní biotopická stanoviště (květnatá louka, pomologická expozice, expozice
léčivých a aromatických bylin, ptačí pozorovatelna, hmyzí hotel, ježkovník atd.), pořízeno
zahradní nářadí, mobiliář a praktické pomůcky pro pozorování v přírodě. Celková výše
realizace projektu byla 312.411,- Kč. Projekt probíhal v době 6. 1. – 30. 6. 2020.
Projekt přispěje k badatelsky orientované výuce a podpoří environmentální vzdělávání žáků.
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Erasmus+ školní vzdělávání ve Výzvě 2020 - KA 1 Vzdělávací mobilita jednotlivců
Výzva byla vyhlášena Evropskou komisí Evropské unie: Smyslem dotačního programu je
podpořit staff training pedagogických pracovníků prostřednictvím mobilit jednotlivců –
vyučujících cizích jazyků.
Naše škola má schválenou realizaci projektu “Učíme se cizí jazyky“ v období 1. 9. 2020 –
31. 7. 2022. Z pěti set žádostí byla naše škola na 4. místě! Realizace projektu přispěje
ke zkvalitnění jazykového vzdělávání ve škole. Celková výše dotace je 34.194,- EUR.

Výzva č. MaS05-20 Podpora vybavení školních dílen – 2. fáze
Škola opětovně podala v červnu 2020 žádost a uspěla, byla jí schválena částka 120.000,- Kč
na realizaci projektu „Dílny nás baví!“. Smyslem je dovybavit školní dílny nářadím a zajistit
pestřejší výuku pracovních činností. Výzvu vyhlásil Zlínský kraj, aby podpořil polytechnické
vzdělávání na základních školách a motivoval žáky k volbě jejich další studijní cesty
v technických oborech středních škol. Projekt bude realizován od 1. 9. 2020.
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2.10. Závěry – úkoly pro další období
Připravit ve spolupráci s Nadací Dr. Kachníka oslavy výročí J. A. Komenského (2020 –
350 let od úmrtí, 2022 – 420 let od narození)
Rozvinout systém distančního vzdělávání v platformě Microsoft Teams
Upevnit statut polytechnického vzdělávání žáků, aktivně využívat školní dílny a
žákovskou kuchyni ve výuce pracovních činností
V rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti využívat novou přírodní zahradu, vést žáky
k péči o zahradu a přírodovědný koutek, podpořit zdravý životní styl
Ve vzdělávacím procesu důsledně respektovat didaktické principy J. A. Komenského,
jeho pedagogický optimismus a humanismus
K žákům přistupovat diferencovaně, vnímat jejich individualitu
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
Rozvíjet jazykovou gramotnost žáků, zapojovat se aktivně do e-twinningu
Dbát na úhledné vedení žákovských sešitů a čitelné písmo, rozvíjet čtenářskou
gramotnost jako základní průřezovou gramotnost
Plnohodnotně využívat platformu Microsoft Teams při distančním vzdělávání
Upevnit postavení školního poradenského pracoviště, poskytovat kvalitní poradenskou
pomoc žákům, jejich rodičům i pedagogům školy
Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet rizikovému chování žáků
V rámci DVPP podporovat ICT dovednosti pedagogů a formativní hodnocení žáků
při využívání distančního vzdělávání
Zachovat širokou nabídku zájmových útvarů, spolupracovat s místními organizacemi
a veřejností
Realizovat dotační programy Dílny nás baví!, Erasmus+, Šablony II škola Nivnice
a zapojovat se do nových dotačních výzev
Doladit a ukotvit v systému hodnocení školní evaluační systém
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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 6:15 do 16:15 hodin.
Počet tříd: 5

Zaměstnanci MŠ
Učitelky:
Asistent pedagoga:
Uklízečky:
Kuchařky:

10
1
2
1

Počty dětí a rozdělení do tříd
Celkový počet dětí (stav k 30. 6. 2020):
Počet dětí, které ukončily docházku v MŠ a odešly do ZŠ:
Počet dětí s odkladem povinné školní docházky:

108
31
6

Děti byly rozděleny do 5 tříd.
1.
2.
3.
4.
5.

třída Motýlci
třída Sluníčka
třída Včelky
třída Berušky
třída Motýlci

18 dětí
22 dětí
23 dětí
21 dětí
24 dětí

děti 2 – 3leté
děti 3 – 4leté
děti 3 – 4leté
děti 5 – 6leté
děti 5 – 6leté a děti s OŠD
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3.2. Vzdělávací činnost v mateřské škole
Školní vzdělávací program
Záměry naší výchovně vzdělávací práce byly zaměřeny na posilování pozitivního vztahu dětí
k domovu, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností odkud pocházejí.
Nedílnou součástí bylo seznamování dětí s kulturou, tradicemi a zvyky udržovanými v obci
a blízkém okolí.
I přes částečné omezení docházky dětí kvůli pandemii koronaviru Covid-19 (od 16. března
do 22. května 2020), se nám dařilo vést děti, na úrovni odpovídající jejich věku, k pozitivnímu
vztahu k domovu a to nejenom k obci Nivnice a jejímu okolí, ale také k celé vlasti. Pro děti
bylo zajímavé seznamovat se a prožívat svátky a oslavy ve spojení s tradicemi a zvyky, které
je často doprovázejí. Prožitky jim umožnily lépe porozumět mezilidským normám a hodnotám,
vedly je k vytváření pozitivního vztahu k ostatním lidem, k rodině a domovu. Své dojmy
a pocity dokázaly sdělovat komunikací, výtvarně nebo pohybem. Osvojily si nové písně, básně
a říkadla, které měly možnost přednést na různých slavnostech a akcích, které mateřská škola
pořádala nebo se jich účastnila. Současně se děti učily všemi smysly vnímat aktuální děje
v přírodě, co se právě venku děje.
Hodnocení kompetencí dětí
Adaptaci na nové prostředí, učitelky i dětský
kolektiv zvládly děti bez větších potíží.
Navazovaly nová přátelství, učily se samostatnosti
i vlastní zodpovědnosti. Mladší děti si osvojovaly
společná pravidla a starší děti, které se na jejich
tvorbě podílely, si upevňovaly jejich dodržování.
Postupně se zdokonalovaly také v sebeobsluze,
v oblékání, obouvání, stolování a hygienických
návycích. Zatímco starší děti byly již téměř
samostatné, mladší děti potřebovaly v některých
oblastech dopomoc. Zejména u nejmladších dětí ze třídy Myšky bylo zapotřebí procvičovat
správný úchop lžíce, oblékání, svlékání, používání toalety i správné mytí rukou.
Pro rozvoj a posilování pohybových schopností dětí učitelky poměrně často zařazovaly
hudebně-pohybové činnosti, skupinové pohybové hry i hry s míčem, které byly u dětí velmi
oblíbené. Cíleně byl také podporován zájem dětí o výtvarné, pracovní a jiné tvůrčí činnosti
s využitím různých materiálů. Kromě rozvíjení tvořivosti, fantazie a představivosti se děti učily
ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjely si jemnou motoriku, správný úchop tužky a jiných
výtvarných materiálů.
Do programu výchovně vzdělávací práce byly každodenně zařazovány logopedické chvilky,
které se zaměřovaly na rozvoj pohyblivosti mluvidel dětí a správné ovládání dechu při řeči.
Při rozvoji komunikačních schopností učitelky spolupracovaly s rodiči, přičemž vycházely
z doporučení logopedů, které děti navštěvovaly. Individuální péče byla těmto dětem věnována
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také v rámci logopedického kroužku. Přes všechny tyto intervence se nám však nepodařilo
dosáhnout zlepšení u všech dětí a nesprávná výslovnost byla příčinou odkladu školní docházky.
Naopak velmi pěkných výsledků bylo u dětí dosaženo v chápání časových a prostorových
pojmů. Děti úměrně věku zvládly prostorové pojmy, předložkové vazby i orientaci v okolí.
Dokázaly přiřadit obvyklé činnosti pro denní dobu, nejstarší děti se dobře orientovaly ve dnech
v týdnu i v ročních obdobích, např. uměly přiřadit činnosti obvyklé pro roční období. Většina
dětí neměla problémy ani s předčíselnými a číselnými představami. Nejmenší děti si postupně
osvojovaly některé základní pojmy, třídily hračky podle druhu, barvy nebo velikosti. Starší děti
zvládaly porovnávat pojmy, tvořit skupiny, řadit, orientovat se v počtu do šesti i chápat číselnou
řadu do deseti. Občas se u nich objevily nedostatky v rozlišování základních geometrických
tvarů, ale postupným procvičováním i tuto oblast zvládla většina samostatně nebo alespoň
s dopomocí.
Dobré povědomí měly děti o ochraně zdraví a bezpečí. Uměly zdůvodnit potřebu umývat si
ruce, znaly význam zdravé výživy pro člověka, co mu prospívá a co mu škodí. Zvládaly
prakticky používat základní pravidla bezpečnosti při chůzi na ulici, při přecházení vozovky
a starší děti se naučily poznat a reagovat na základní dopravní značky, s nimiž se setkávaly.
Velkým přínosem pro celou mateřskou školu byla možnost organizování projektových dnů
a seznamování dětí s ICT (s tablety) v rámci projektu „Šablony II škola Nivnice“, které byly
využity také pro sebevzdělávání učitelek v rámci DVPP.

3.3. Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP)
Témata vzdělávání:
Logopedická prevence: 3 x
Rozvoj matematické pregramotnosti: 2 x
Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů: 3 x
Polytechnická výchova: 1 x
Dokumentace MŠ: 1 x
Inkluze: 1 x

3.4. Akce mateřské školy
Září
20. 9. 2019 – Projektový den v MŠ „Dentální hygiena“
23. 9. 2019 – Schůzka rodičů v MŠ v 16:00 hodin
Říjen
10. 10. 2019 – Strašidýlkový den v MŠ
10. 10. 2019 – Dýňová slavnost – odpolední akce s rodiči
16. 10. 2019 – Dopravní výchova na dopravním hřišti v Uh. Brodě
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23. 10. 2019 – Fotografování v MŠ
31. 10. 2019 – Maňáskové divadlo v MŠ
Listopad
12. 11. 2019 – Kouzelník Waldini v MŠ
18. 11. 2019 – Projektový den v MŠ „Zdravá výživa“
21. 11. 2019 – Vánoční tvořivé odpoledne s rodiči
24. 11. 2019 – Vánoční výstava v Besedě – vystoupení dětí MŠ
Prosinec
3. 12. 2019 – Čertovská show ve společenském sále Beseda
5. 12. 2019 – Mikulášská družina v MŠ (spolupráce se ZŠ)
16. 12. 2019 – Vánoční besídka u stromečku v MŠ
17. 12. 2019 – Promítání pohádek na Obecním úřadě
18. 12. 2019 – Hudebně zábavné vystoupení p. Vojkůvka „To nejkrásnější na Vánoce“
Leden
6. 1. 2020 – Projektový den v MŠ „Prohlídka Betlému v kostele“
22. 1. 2020 – Interaktivní výstava „Pat a Mat“ Dům kultury v Uherském Brodě
29. 1. 2020 – Divadlo ve společenském sále Beseda – pohádka „O Popelce“
(vystoupení žáků ZŠ – Misijní klubko)
Únor
20. 2. 2020 – Karneval v MŠ
22. 2. 2020 – Masopust - Zabijačkové hody – vystoupení dětí MŠ
24. 2. 2020 – Divadlo v MŠ „Správná hygiena“
Březen
poobědové čtení rodičů a prarodičů v MŠ – akce „Čteme dětem“
Květen
4. - 16. 5. 2020 – Zápis dětí do MŠ
Červen
19. 6. 2020 – Fotografování dětí
23. 6. 2020 – Projektový den v MŠ „Den s hasiči“
25. 6. 2020 – Rozloučení s předškoláky

3.5. Zájmové kroužky v MŠ
Pastelka
Výtvarný kroužek byl zaměřen na rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí pomocí široké škály
výtvarných technik a s použitím rozmanitých a netradičních materiálů.
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Fazolinky
Národopisný kroužek „Fazolinky“ probíhal ve spolupráci s Nadačním fondem Dr. Kachníka
a Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Dětem nabízel zpívání lidových písní, dětské
tance, seznámení s tradičním krojem, besedy, ukázky lidových řemesel apod.
Edukačně stimulační skupiny
Programem byla intenzivní, systematická a všestranná
příprava pro děti předškolního věku za účelem úspěšného
zvládnutí požadovaného trivia – čtení, psaní, počítání.
Logopedický kroužek
Cílem kroužku byl rozvoj komunikačních schopností dětí.

3.6. Spolupráce s dalšími organizacemi
Základní škola Nivnice – Mikulášská družina v MŠ, divadelní představení „Popelka“,
vzájemné konzultace učitelek MŠ a ZŠ
Základní škola Na Výsluní Uh. Brod – organizování dopravní výuky pro děti
Obecní úřad – vystupování dětí na kulturních akcích OÚ, promítání pohádek na OÚ,
organizování a sponzorování akce Čertovská show ve společenském domě Beseda
Sbor dobrovolných hasičů – organizování akce Den s hasiči

3.7. Závěry – úkoly pro další období
Ve spolupráci s rodiči pomáhat dětem s adaptací na nové prostředí
Vést děti k dodržování stanovených pravidel společného soužití v MŠ
Rozvíjet sebeobslužné dovednosti dětí
Rozvíjet jemnou motoriku ruky a obratnost artikulačních orgánů
Věnovat pozornost logopedii – zařazovat během režimu dne logopedické chvilky,
organizovat logopedický kroužek
Rozvíjet poznatky dětí o ochraně zdraví a bezpečí
Pokračovat v organizování projektových dnů v MŠ
Dále rozvíjet informační gramotnost dětí při práci s tablety
Vybavit školní zahradu průlezkami, pískovišti a zahradním nábytkem
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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
3
79

Zaměstnanci ŠD
Vychovatelky:
Kvalifikovanost:

3
100 %

4.2. Zájmová činnost ve školním roce 2019/2020
Pro tento školní rok byla v rámci naplňování školního vzdělávacího programu ŠD zvolena
zajímavá témata pro roční plány – Záchranná stanice Země a Olympijské hry.
Spolupracovali jsme s odborníky z praxe při realizaci projektových dnů.
V prvním a třetím oddělení ŠD jsme se rozhodli věnovat ochraně přírody, životního prostředí
a recyklaci. Na začátku školního roku jsme se seznámili s chodem školy a řekli jsme si něco
málo o základech recyklace. V souvislosti s plněním plánu jsme pro žáky připravili řadu
zajímavých zájmových aktivit, proběhly např. exkurze do sběrného dvora, návštěva knihovny,
kovozoo a kina, soutěže, hry, zajímavé tvoření aj.
V říjnu jsme soutěžili u kapličky v pouštění draků a musíme říci, že i přes nepřízeň počasí (ten
den nám zrovna nefoukalo), se některým dětem podařilo krásně vypustit draka vysoko do nebe.
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Děti si to náležitě užily, proběhly se na čerstvém vzduchu a dokonce jsme i pozorovali srnky
a zajíce. Radosti nám přinesly hry na školní zahradě. Hráli jsme hodně kontaktních her
a soutěží, každý den něco z pohybových aktivit, pravidelná četba s úkoly na pochopení a
porozumění. Dělali jsme různé pokusy a sledování změn v přírodě s podporou vlastní aktivity
se zaměřením na ekologii. Proběhla návštěva knihovny, sběrného dvora, venkovní stopovačky,
karneval, soutěž ve zpěvu a dramatizace denních aktivit. Tvořili jsme převážně z přírodnin.
Výroba ježkovníku, hmyzích domečků a krmítek pro ptáčky z recyklovaného materiálu se moc
povedly. Bohužel už nám nevyšlo jejich společné dokončení a noc v družině, na co se žáci těšili.

Mikuláše sice žáci ŠD družiny nepotkali, ale nadílku jim tam nechal. Andělský den pokračoval
i ve školní družině. Děti měly kostýmy andělů, vybarvovaly tematické obrázky, mohly si
vyrobit Mikuláše, anděla nebo čerta z ruliček od toaletního papíru a vyslechly si vánoční příběh.
Všichni si to náramně užili.
Během her a dalších zájmových činností žáci byli ochotni spolupracovat, rádi vytvářeli nové
věci a učili se novým dovednostem. Sami i přišli s nápady, co by chtěli dělat, vyrábět, jakým
aktivitám se věnovat. Byli zvídaví, kolektivní, a tak bylo možné již zařadit i skupinové práce.

V lednu jsme v ŠD nacvičili divadelní představení Červená Karkulka. Žáci poctivě trénovali.
Nejdříve představení předvedli žákům ze své družiny a pak jsme pozvali diváky. Představení
se moc líbilo. V únoru se žáci pořádně připravili na karneval a masopust. Nejdříve si vyrobili
masky a poté si užili parádní karneval plný soutěží, hudby a tancování.
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V roce 2020 měly proběhnout letní olympijské hry v Tokiu a pro se žáci druhého oddělení
věnovali sportu, seznamovali se s jednotlivými disciplínami. Zábavnou formou usilovali
o získávání medailí, které mohli získat za splnění
jednotlivých
úkolů
s různým
tematickým
zaměřením (podzim, Vánoce, Den země) nebo
právě sportovním, týkajícím se olympiády. Cílem
bylo žáky pobavit a rozvinout vztah ke sportu a
zdravému životnímu stylu. Jelikož zdravý životní
styl jde ruku v ruce právě se sportem, je nutné, aby
si žáci k němu vytvořili přirozený vztah.
Pokud bylo pěkné počasí, chodili jsme na školní hřiště, kde se žáci věnovali především
sportovním aktivitám, ale také těm přírodovědným (poznávání listů jednotlivých stromů).
Ve školní družině se žáci bavili nejrůznějšími činnostmi, ať už hudebními, výtvarnými nebo
kreativními. Bylo dostatek prostoru pro aktivitu i odpočinek. Vše se dělo tak, aby žák nebyl do
ničeho nucen, ale motivován a sám chtěl pracovat. Během roku jsme se tematicky věnovali
aktuálnímu dění a měli akce typu: jablíčkový den, Halloween, pouštění draka, Mikuláš, vánoční
nadílka, karneval s diskotékou atd. Kromě toho jsme se zúčastnili i akcí mimo školu, jako
například přednáška o bylinkách nebo představení kouzelníka.
Klima v ŠD bylo výborné, žáci jsou na sebe zvyklí ze ZŠ. Pokud se vyskytl nějaký problém,
s rodiči jsme ho vždy vyřešili. Spolupráce s rodiči byla výborná. Osvědčil se družinový telefon.
Důležité informace a ty, které byly „narychlo“, byly rozesílány rodičům prostřednictvím SMS,
aby se opravdu každý důležitou informaci včas dozvěděl.
Od 11. 3. 2020 do 30. 6. 2020 byla školní družina z důvodu mimořádného a nouzového stavu
kvůli zamezení šíření koronaviru COVID-19 uzavřena.

4.3. Závěry – úkoly pro další období
Spolupracovat s místními organizacemi a spolky při zajištění pestrých zájmových
aktivit, realizovat tematicky zaměřené projektové dny
Propojovat činnost školní družiny s činností základní školy
Inspirovat se činností školních družin s okolních škol
Aktivně využívat přírodní zahradu školy k podpoře přírodovědné gramotnosti žáků,
ke hrám a relaxaci
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5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
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 ZŠ, školní jídelna-výdejna (ŠJ-výdejna) sídlí v budově MŠ.
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 škole. 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 2019/2020 bylo zapsáno ke stravování:
110 dětí MŠ
305 žáků ZŠ
57 zaměstnanců ZŠ a MŠ
66 cizích strávníků
Za období 9/19 – 6/20 bylo uvařeno (připraveno) celkem:
11.505 obědů pro děti MŠ
38.558 obědů pro žáky ZŠ
6.267 obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ
10.462 obědů pro cizí strávníky
20.961 přesnídávek a svačin pro děti MŠ
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5.3. Činnost ŠJ ve školním roce 2019/2020
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 2019/2020 jsme měli halloweenské menu, opět svatomartinské kuře
s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. Na 6. prosince jsme dětem připravili mikulášské
překvapení s nadílkou. Z regionálních jídel vaříme slováckou
kyselici. Vyzkoušeli jsme i nová jídla a podle ohlasu u strávníků
zvážíme zařazení do jídelníčku.
Více jsme toho v novém roce 2020 nestihli díky mimořádnému
stavu kvůli zamezení šíření koronaviru COVID-19. Ten nám
dost výrazným způsobem změnil a zkomplikoval stravování.
Jednak děti a žáci nějaký čas nechodili do školy vůbec a pak jen
v omezeném počtu a za zpřísněných hygienických podmínek.
Jídelna ale po celou dobu vařila pro cizí strávníky, zejména pro straší občany.
Jídelníček je přístupný na stránkách www.strava.cz, na webu školy a v tištěné podobě
v budovách 1. a 2. stupně ZŠ a v budově MŠ.
Školní jídelna je povinna podle 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
jsme se snažili i ve výjimečných podmínkách plnit a zařazovat všechny předepsané skupiny
potravin.
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 ve školní jídelně musely obzvláště
letošní školní rok dodržovat ve zvýšené míře
požadavky na hygienu ve stravovacích službách.
K ochranným pracovním oděvům a ochranným
pracovním pomůckám přibyly roušky a štíty. Také letos absolvovaly zaměstnankyně školní
jídelny školení Hygienického minima.
Na podzim ve školní jídelně proběhla kontrola OHS, provoz zařízení byl zhodnocen velmi
dobře.

5.4. Materiální vybavení a opravy
Před zahájením školního roku proběhla plánovaná oprava elektrických rozvodů v kuchyni.
Opravovaly se také některé spotřebiče jako elektrická stolička, elektrické kotle a sporák. Velký
elektrický kotel KE 22 jsme museli nechat zrenovovat.
Zřizovatel zakoupil do školní kuchyně novou elektrickou pánev Fagor o obsahu 50 l
a repasovaný konvektomat Blue Visio B2011i. Ke konvektomatu škola dokoupila digestoř a
gastronádoby.
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Na podzim nás hodně potrápily odpady kuchyně. Doufáme, že už je vše správně opraveno
a bude dobře fungovat. Na jaře se musely nově udělat obklady stěn ve skladu ovoce a zeleniny
a zároveň se opravila dlažba u výtahu na terase. Stále je co vylepšovat jak ve vybavení, které
postupně dosluhuje, tak v prostorách školní kuchyně a jejího zázemí.
Do kuchyně ŠJ-V v MŠ byla zakoupena nová lednice, protože stará už dosloužila.

5.5. Závěry – úkoly pro další období
Snažit se připravovat jídla, která by strávníkům chutnala a splňovala požadavky
na zdravé stravování
Oceňovat žáky ZŠ pochvalným lístkem za dobrého strávníka
Nadále vylepšovat prostory školní jídelny i pracovní zázemí pro personál
Z bezpečnostních důvodů je potřeba pokračovat v opravě elektroinstalace v dalších
prostorách školní kuchyně
Modernizovat a odhlučnit prostory školní jídelny
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6. ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
 Klást důraz na tradice, posilovat vztah k domovu a škole, pěstovat u dětí a žáků hrdost
na to, odkud pocházím
 Pokračovat v dlouhodobém projektu školy „Cesta za J. A. Komenským“, připravit
důstojnou vzpomínku na výročí 350 let od úmrtí J. A. Komenského
 Trvale profesionalizovat činnost školy a zvyšovat její prestiž
 Soustavně prezentovat činnost školy na veřejnosti a v médiích, vytvářet pozitivní obraz
školy na úrovni obce, kraje, ČR
 Posílit mezinárodní spolupráci se zahraničními školami v rámci, e-twinnning a Erasmus+
 Prosazovat osobní odpovědnost a zainteresovanost všech zaměstnanců na dobrém
fungování školy, oceňovat a prezentovat konkrétní zásluhy jednotlivců
 Rozvíjet spolupráci školy s veřejností, spolupracovat s místními organizacemi a spolky
 Usilovat o optimalizaci materiálních podmínek vzdělávání, pokračovat v modernizaci
školy
 Poskytovat kvalitní vzdělávání v přímé i distanční formě a školské služby

„Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného
přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
J. A. Komenský

Výroční zprávu zpracovala: PhDr. Šárka Mikesková
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