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Výroční zpráva o činnosti  

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice  

za školní rok 2020/2021 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 2020/2021“. 

Součástí výroční zprávy je zpráva o činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, 

školní jídelny a školní jídelny-výdejny za školní rok 2020/2021. 
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SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 
 

 

 

 

1. září 2020 je nádvoří dolní školy Základní školy 

J. A. Komenského v Nivnici osiřelé. Žáci, učitelé a 

rodiče vítají nový školní rok 2020/2021 jinak, online  

v Microsoft Teams.  

 

Tento školní rok byl ve znamení trvalých změn, 

překážek a nových situací. Přesto jsme ho zvládli 

na jedničku! 

 

 

 

Vážení a milí,  

také letos bych se podle zvyklosti ráda ohlédla za uplynulým školním rokem a nastínila, co nás 

čeká v tomto školním roce.  

V září 2020 jsme doufali, že vzdělávání bude probíhat běžným způsobem. Bohužel jsme byli 

vystaveni mnohem většímu zatížení a neobvyklostem než v roce předchozím. Školní rok 

2020/2021 se navždy vryje do našich pamětí jako extrémně náročný rok s epidemií koronaviru. 

 

Jak ovlivnil chod školy Covid-19? 

Během školního roku 2020/2021 Vláda ČR 

celkem 12 x změnila systém organizace 

školního vzdělávání! V různě dlouhých 

intervalech se střídala přímá výuka, střídavá 

výuka, distanční vzdělávání, rotační výuka 

a to střídavě napříč různými skupinami 

ročníků, 1.–2., 3.–5., 1.–5. a 9., 6.–8., 1.–5, 

6.–9. Na denním pořádku bylo logistické 

operativní řízení změn, které škole byly 

oznamovány nezřídka pouze den předem! 

Museli jsme čelit nepříjemným situacím. 

Platila povinnost nosit roušky, nejdříve 

ve společných prostorách během přestávek, 

později ve všech vnitřních prostorách 

po celou dobu pobytu ve škole a nakonec 

jsme museli přistoupit na antigenní 

testování žáků v intervalu 1 x a později 2 x 

týdně. Žáci nemohli zpívat, cvičit, jezdit na 

výlety, exkurze, ba dokonce se nemohli 

setkávat žáci z různých tříd, což nám velmi 

komplikovalo výuku volitelných předmětů, 

výchov a cizích jazyků. Nekonaly se 

tradiční školní akce, vánoční koncert ani 

jarmark. 

 

Co se podařilo v roce 2020/2021? 

Nivnická škola je jedna z největších 

v okrese, spojuje chod základní školy, 

mateřské školy, školní družiny, školní 

jídelny a její výdejny. Jedná se o rozlehlý 

komplex tří budov s 59 zaměstnanci.  

V mateřské škole se celkem vzdělávalo 114 

dětí v 5 třídách. V základní škole jsme 

otevřeli novou třídu, kdy jsme početné 

druháky rozdělili do dvou třetích tříd. 

Celkem se v ZŠ vzdělávalo v 17 třídách 323 

žáků. Ve školní družině fungovala tři 

oddělení. 
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V pedagogickém sboru základní školy jsme 

přivítali paní učitelku Lolu Bauer a Mgr. 

Veroniku Zetkovou, ve školní družině paní 

vychovatelku Markétu Kubišovou. 

Do mateřské školy nastoupila paní učitelka 

Bc. Kateřina Volná. 

Nejvíc havarijní stavy školních budov jsme 

v uplynulých dvou letech zvládli dát do 

funkčního stavu, proto jsme se letos mohli 

soustředit na dílčí opravy a běžnou údržbu.  

Podle plánu jsme dokončili opravu střechy 

v budově školníka a obnovili jsme 

rozběhovou dráhu na sportovišti dolní 

školy. Radikální proměnou prošla školní 

zahrada MŠ, která byla vybavena 

moderními herními prvky a průlezkami.   

Škola uspěla v několika dotačních 

programech, díky nimž jsme mohli obnovit 

učební pomůcky. Pořídili jsme nové 

počítače, notebooky a robotické stavebnice 

pro dolní a horní školu a také pro MŠ, 

kterou jsme navíc vybavili dětskými ponky 

a stavebnicemi pro polytechnickou 

výchovu. Do ZŠ jsme zakoupili 

mikroskopy, měřidla, odbornou literaturu, 

skalpely a vytvořili jsme nové učební 

materiály, které žáci využívali při 

badatelské výuce na zahradě. V žákovských 

dílnách bylo v době provozu školy rušno, 

žáci pokračovali na výrobě ptačích budek. 

Nezahálela ani děvčata, která v žákovské 

kuchyňce připravila několik chutných 

pokrmů. 

Ještě v září, než byla škola uzavřena, jsme 

pro žáky připravili několik zajímavých 

projektových dnů, které vedli odborníci 

z praxe spolu s učiteli. Na podzim jsme 

v komorním duchu uctili památku 350. 

výročí úmrtí Komenského položením kytice 

k jeho pomníku. Přestože probíhala po 

většinu školního roku online výuka, 

nezaháleli jsme a v duchu vize 

Komenského jsme žákům v rámci možností 

nabízeli pestrou vzdělávací nabídku. 

Proběhla např. online dopravní výchova 

nebo online projektové dny. Velkou radost 

nám udělalo ocenění dvou našich 

jazykových projektů cenou Quality Label a 

získání certifikátu evropské jazykové školy! 

Poděkování patří učitelkám anglického 

jazyka, které vedou naše žáky ke konverzaci 

a spolupráci s žáky zahraničních škol 

prostřednictvím ICT. 

Činnost zájmových kroužků musela být 

v tomto školním roce přerušena. Žáci se 

nemohli setkávat na přímo, tak jsme jim 

umožnili alespoň online kroužky, a že se 

žákům líbily!  

Rovněž soutěže a olympiády probíhaly 

online. Naši žáci v nich byli nadmíru 

úspěšní! Obsadili přední místa v okresních 

kolech olympiády z matematiky, fyziky, 

německého, českého a anglického jazyka. 

Žáci školní družiny okouzlili odbornou 

porotu svou knihou „Vilda jede na výlet“, 

kde popsali a nakreslili setkání 

s J. A. Komenským. Za výrazné úspěchy 

byli žáci odměněni Nivnickým oříškem, 

pochvalou a knihou.  

V přijímacím řízení na střední školy si 

deváťáci vedli výborně, přestože online 

příprava nebyla ideálním řešením. 

Maturitní obory odešlo studovat 80 % 

deváťáků. Naše škola obdržela za výsledky 

v přijímacím řízení ve srovnání s ostatními 

ZŠ v rámci celé ČR nadprůměrné 

hodnocení.  

Oříškem školního roku 2020/2021 pro nás 

byla organizace chodu školní družiny. 

Vláda ČR zakázala spojovat žáky z různých 

tříd a školní družina tak musela být pro žáky 

3. ročníku po většinu roku uzavřena. Také 

MŠ si prošla velkou změnou. Po jejím 

uzavření 1. 3. 2021 jsme operativně během 

tříd dnů zavedli online vzdělávání, které 

bylo pro děti zajímavým zpestřením. Paní 
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učitelky každý den online vysílaly 

20minutový blok písniček, říkanek, 

pohádek a zajímavých námětů pro domácí 

vzdělávání. Velké oblibě se těšily jarní 

poznávací stezky v okolí Nivnice a polední 

čtení do ouška. 

Ráda bych poděkovala za podporu 

a spolupráci především rodičům, kteří se 

letos přípravě svých dětí na školu museli 

věnovat nad obvyklou míru. Měli tak 

možnost poznat obtížnou práci učitelů. 

Velmi děkuji za podporu Otci Zdeňkovi, 

který se při výuce náboženství spolu s námi 

zapojil do online výuky.  

K nejvýznamnějším událostem uplynulého 

školního roku patří udělení medaile 

J. A. Komenského ředitelce nivnické školy. 

Slavnostní převzetí medaile proběhlo 

2. července 2021 v NPMK JAK v Praze 

za účasti předních Komeniologů. Medaile 

je oceněním mé dlouholeté pedagogické 

práce a současně činnosti naší školy 

v oblasti šíření odkazu Komenského. Velmi 

si tohoto ocenění vážím. 

Nivnická škola stále patří k těm nejlepším a 

za to patří pedagogům velké poděkování. 

Svou práci zvládají výborně, což je patrné 

ze spokojenosti žáků a jejich rodičů.  

 

 

Co připravujeme pro další školní rok?  

Opět budeme mít více žáků, do prvních tříd 

nastoupí početné ročníky. Přivítáme paní 

učitelku Mgr. Hanu Polesovou, která bude 

vyučovat anglický a český jazyk. Zahájíme 

provoz ranní školní družiny pro žáky 

1. a 2. ročníku, jejichž rodiče jsou 

v zaměstnání a nemají možnost doprovodu 

dítěte do školy.  

V základní škole ve 4. – 9. ročníku začneme 

s výukou nové Informatiky podle 

revidovaného školního vzdělávacího 

programu. Žáci se budou učit kriticky 

přemýšlet a dostanou se i k základům 

programování.  

Uskutečníme další projektové dny 

a zajímavé aktivity v rámci projektu EU 

„Šablony III“, vycestujeme do zahraničí a 

podpoříme jazykové vzdělání učitelů 

s programem „Erasmus+“ a dokončíme 

projekt „Biodiverzita květnaté louky“. 

Povedeme naše žáky k nabytí praktických 

dovedností při práci na školní zahradě, 

v žákovských dílnách, kuchyňce a při práci 

se šicími stroji.  

V březnu oslavíme ve velkém stylu 

430. výročí narození J. A. Komenského, 

jehož jméno naše škola hrdě nese. V sobotu 

19. března se bude v kostele v Nivnici konat 

hudebně literární pásmo „Vivat Comenius“ 

a v neděli 20. března proběhne v Besedě 

„Školní akademie“. Všichni jste srdečně 

zváni. 

Nivnická škola je známá svou kvalitní 

výukou široko daleko, v mnohém je 

příkladem dobré praxe. Budeme se dál 

snažit tuto výbornou image posilovat.  

Do nového školního roku přeji všem mnoho 

dobrého, pedagogům zajímavé nápady pro 

výuku, žákům houževnatost při učení 

a rodičům trpělivost se svými dětmi.  

Věřím, že se v novém školním roce 

2021/2022 epidemiologická situace zklidní 

a naši žáci zažijí běžný provoz školy 

s plnohodnotnou a pestrou výukou. 

               

     PhDr. Šárka Mikesková 

     ředitelka školy 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sd-zahrada/zahrada-1.jpg
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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:                       48506109 

RED-IZO:              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: Mgr. Hana Ševčíková 

Zástupkyně pro MŠ: Mgr. Hana Damborská 

Vedoucí učitelka 1. st.: Mgr. Jana Martináková 

 

Vedoucí školní jídelny: Dana Krchňáčková 

Školník, správce budov: Miroslav Sobotka  

 

 

 

1.3.  Zřizovatel školy 

 

Název:   Obec Nivnice  

Adresa:   Sídliště 1000, 687 51  Nivnice  

 

Kontakty:   tel.: 606 766 166 

     e-mail:  starosta@ou.nivnice.cz  

     www.nivnice.cz 

 

Starosta obce:  Ing. Miroslav Vykydal 

Místostarostka obce: Ing. Marie Kománková 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/
mailto:starosta@ou.nivnice.cz
http://www.nivnice.cz/
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1.4.  Působnost školy 

 

Založení školy:     1. 9. 1935 

Zařazení do sítě škol:  26. 2. 1996 

Zápis do školského rejstříku:   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 

ŠD 119100550 120 účastníků           
Komenského 101, 687 51  Nivnice 

Osvobození 181, 687 51 Nivnice 

ŠJ 103267581 500 strávníků       Komenského 101, 687 51  Nivnice 

ŠJ-V 103279113 130 strávníků        Sídliště 870, 687 51  Nivnice 

 

V činnosti ŠJ byla od 15. 3. 2021 navýšena kapacita na 500 strávníků. V činnosti ŠD byla 

od 7. 4. 2021 navýšena kapacita na 120 účastníků a rozšířeno místo poskytovaného vzdělávání. 

 

 

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: 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 

 

http://spsoa-ub.cz/
mailto: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 žáci z obce Korytná. Výuka probíhá ve dvou 

budovách. V budově 1. – 5. ročníku je 9 kmenových tříd, nově opravená učebna anglického 

jazyka se samostatným vchodem 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 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 zajišťuje 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. MŠ má 5 tříd, její součástí je školní jídelna-výdejna. Pro pobyt 

venku slouží dětem přiléhající rozsáhlá školní zahrada s vybavením pro relaxaci dětí. 

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 2020/2021 měla školní družina 3 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.  

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 školní 

jídelna stravovací služby pro cizí strávníky.  
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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. 2020  

 

Předškolní vzdělávání  

Obor:  7900A01 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2020  

Motivační název ŠVP – „Já,  človíček“ 

 

Zájmové vzdělávání  

Obor:  9999X08 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2020 

 

 

 

1.10.Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Stav k 30. 6. 2021  

Druh činnosti 
 

Fyzický počet Přepočtený počet Kvalifikovanost 

Pedagogičtí pracovníci 

MŠ 11 10,70 100 % 

ZŠ 29 24,05 100 % 

ŠD 3  2,01 100 % 

Provozní zaměstnanci  11   9,05 
 

Zaměstnanci školního 

stravování 
 9   7,25 

 

  63 53,06 
 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků byla v základní škole, mateřské škole i školní 

družině zajištěna v rozsahu 100 %. Ruský jazyk byl v základní škole vyučován rodilou mluvčí, 

která splňovala podmínku odborné kvalifikace.  

Ve školním roce 2020/2021 nastoupila do základní školy 1 učitelka, do školní družiny 

1 vychovatelka (zástup za MD), do mateřské školy 1 učitelka a do školní jídelny 1 kuchařka. 
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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, kterou pořádá 

sdružení rodičů, se v květnu 2021 z důvodu šíření koronaviru Covid-19 opět nekonala.  

Škola spolupracuje s mnoha místními a oblastními organizacemi a spolky. Tato vzájemná 

spolupráce významně přispívá ke zpestření činnosti školy a její vzdělávací nabídky. Ve školním 

roce 2020/2021 byla tato spolupráce z důvodu epidemie koronaviru omezena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-1b-mat-a-prv/mat-prv-1B-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_4/IMG20210713095343_00-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-klobouky-1a/klobouky-1A-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_3/IMG_20210722_124250_1-1500.jpg
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1.12. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Hospodářský rok 2020      Pozn.  Zaokrouhleno na tisíce. 

PŘÍJMY  

Příjmy ze státního rozpočtu            31.043 tis. Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele              4.867 tis. Kč 

Dotace na učebnu DŠ od zřizovatele 787 tis. Kč 

Dotace na kabinet Fy od zřizovatele 502 tis. Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti školy                 712 tis. Kč 

Ostatní příjmy (stravné, školné… a použití fondů) 2.044 tis. Kč 

Příjmy OP VVV Šablony II 537 tis. Kč 

Příjmy z projektu ZK Hurá do dílen! 105 tis. Kč 

Příjmy z projektu ZK Dílny nás baví 84 tis. Kč 

Příjmy z projektu MŽP Učíme se v zahradě 266 tis. Kč 

Příjmy celkem 40.947 tis. Kč 

  

VÝDAJE  

Výdaje na platy (vč. DČ + OP VVV + OÚ)            22.702 tis. Kč 

Provozní výdaje            16.983 tis. Kč 

Náklady z hospodářské činnosti 464 tis. Kč 

Výdaje z OP VVV (Šablony II) 282 tis. Kč 

Výdaje z projektu ZK Hurá do dílen! 105 tis. Kč 

Výdaje z projektu ZK Dílny nás baví 84 tis. Kč 

Výdaje z projektu MŽP Učíme se v zahradě 266 tis. Kč 

Výdaje celkem 40.886 tis. Kč 

Škola je příspěvkovou organizací obce Nivnice. V roce 2020 škola hospodařila s kladným 

účetním výsledkem. Zisk z hospodářské činnosti činil 61.077,99 Kč.   

 
 

        

 

 

 

 

  

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_3/IMG_7782-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_2/IMG_20210714_102255_1-1500.jpg
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

2.1. Vzdělávací činnost základní školy 

 

Počet tříd:    17 

Počet žáků:  323 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme v ZŠ otevřeli na 1. stupni další třídu. Početný druhý ročník 

jsme rozdělili na třídu III. A a III. B. Menší počet žáků umožnil větší individuální přístup.  

I v tomto neobvyklém školním roce se naše škola mohla pyšnit výbornými výsledky vzdělávání, 

přestože jsme po většinu roku vzdělávali žáky distančním způsobem. Vzdělávací obsah 

ŠVP ZV byl naplněn, žáci školu výborně reprezentovali v soutěžích a olympiádách. Naši žáci 

opět prokázali vynikající jazykové dovednosti a škola opět získala titul evropské jazykové školy 

v rámci e-Twinningu. Během školního roku jsme se zapojili do několika dotačních projektů, 

které přispěly k rozmanitosti vzdělávací nabídky. 

V oblasti výchovného poradenství a také prevenci rizikového chování žáků jsme nemuseli řešit 

téměř žádné problémy, všichni žáci se účastnili online výuky v požadovaném rozsahu dle online 

rozvrhu hodin. Vyučující opět prokázali, že umí výborně spolupracovat, žáky podporovat 

a motivovat. I při distanční výuce uplatňovali pestré metody a formy vzdělávání tak, aby byli 

do výuky zapojeni všichni žáci (nadaní i s podpůrnými opatřeními). Probíhaly projektové 

činnosti a dokonce i online dopravní výchova či divadelní setkání.  

Tento školní rok byl výrazně poznamenán protiepidemickými opatřeními, proto nemohla 

proběhnout řada školních tradičních i plánovaných akcí. Nekonal se vánoční jarmark 

s koncertem, májová veselice, nebyly exkurze, výlety, lyžařský výcvikový kurz, nepobíhala 

zájmová činnost v přímém kontaktu. Tyto skutečnosti výrazně zasáhly do vzdělávání žáků. 

Přesto se škole podařilo udržet vzdělávací výsledky na vynikající úrovni (viz text dále).  
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2.2. Průběh školního roku – covidové změny a opatření 

 

Základní statistický přehled 

  

Ročník Celkem školních 

týdnů 

Online výuka 

(počet týdnů) 

Přímá výuka 

(počet týdnů) 

Rotační výuka 

(počet týdnů) 

1. – 2. 

41 

16  20  5 (3 + 2) 

3. – 5. 26  10  5 (3 + 2) 

6. – 8. 27  9  5 (3 + 2) 

9. 27  12  2 (1 + 1) 

 

Změny krok za krokem 

28. 8. 2020  KHS ZK s okamžitou platností uzavření školy až do odvolání provoz základní  

 školy, a to z důvodu rizikového kontaktu zaměstnanců školy s osobou pozitivně 

testovanou na COVID-19. 

1. 9. 2020 Zahájení školního roku online v Teams. 

2. – 9. 2020  Distanční vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 9. 2020 Přímá výuka – otevření školy, roušky povinné ve společných prostorách školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 9. 2020 Přímá výuka – roušky povinné na HŠ. Na DŠ jsou doporučené. 

5. 10. 2020 Přímá výuka – zákaz TV a zpěvu. 
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12. 10. 2020 Střídavá výuka na HŠ, přímá výuka na DŠ. 

14. 10. 2020 Distanční vzdělávání v 1. – 9. ročníku. Uzavření celé ZŠ na základě vyhlášení 

nouzového stavu Vládou ČR. 

 26. a 27. 10.  Volné dny vyhlášené MŠMT jako „Dny boje proti koronaviru“ 

18. 11. 2020 Přímá výuka pro žáky 1. a 2. ročníku, ostatní žáci 3. – 9. ročníku distanční 

vzdělávání. Není umožněno slučovat žáky různých tříd do skupin. Rouška je 

povinná ve všech prostorách po celou dobu. Není TV, je zrušen zpěv v HV.  

 Školní družina je v provozu pro prvňáky a druháky ve čtyřech odděleních. 

30. 11. 2020 Zahájena přímá výuka pro žáky 3. - 5. a 9. ročníku.  Zavedena rotační výuka 

pro žáky 6. – 8. ročníku. Není umožněno slučovat žáky různých tříd do skupin. 

Rouška je povinná ve všech prostorách po celou dobu. Není TV, je zrušen zpěv. 

Do školy chodí střídavě žáci mladší (6. A, 6. B, 7. A) a starší (7. B, 8. A, 8. B).  

21. a 22. 12.  Volné dny vyhlášené MŠMT jako „Dny boje proti koronaviru“. 

4. 1. 2021  Přímá výuka žáků 1. – 2. ročníku, distanční vzdělávání žáků 3. - 9. ročníku. 

Není umožněno slučovat žáky různých tříd do skupin.  

Školní družina je v provozu pro prvňáky a druháky ve čtyřech odděleních.  

23. 2. 2021 Školní jídelna poskytuje přes "výdejní okénko" obědy žákům na online výuce, 

kteří mají o stravování zájem. 

1. 3. 2020  Uzavření školy, všichni žáci 1. – 9. ročníku distanční vzdělávání. 

12. 4. 2021 Rotační výuka žáků 1. – 5. ročníku (třídy se po týdnech střídají). Je zahájeno 

testování žáků antigenními testy v počtu 2 x týdně.  

Žáci 6. – 9. ročníku pokračují v distančním vzdělávání.  

ŠD je otevřena pro žáky 1. – 3. ročníku, kteří mají přímou výuku.  

Školní jídelna poskytuje 11:30 – 12:30 h stravování žáků, kteří mají přímou 

výuku ve škole. V 12:30 – 13:30 h funguje „výdejní okénko“, výdej stravy 

do jídlonosičů žákům, kteří mají online výuku.  

10. 5. 2021 Zahájení rotační výuky pro žáky 6. – 9. ročníku, takže rotační výuka nyní 

probíhá v celé škole. DŠ testuje 1 x týdně, HŠ testuje 2 x týdně. 

ŠD je otevřena pro žáky 1. – 3. ročníku, kteří mají přímou výuku.  

Školní jídelna poskytuje 11:30 – 13:15 h stravování žáků, kteří mají přímou 

výuku ve škole. V 13:15 – 13:30 h funguje „výdejní okénko“, výdej stravy 

do jídlonosičů žákům, kteří mají online výuku.  

17. 5. 2021 1. – 5. ročník má přímou výuku, všechny třídy jsou ve škole v plném režimu, 

testování probíhá 1 x týdně. 

  6. – 9. ročník pokračuje v tzv. rotační výuce. Testování je 2 x týdně. 

Školní družina funguje v plném běžném režimu pro všechny přijaté žáky.  

Školní jídelna poskytuje 11:30 – 13:15 h stravování žáků, kteří mají přímou 

výuku ve škole. V 13:15 – 13:30 h funguje „výdejní okénko“, výdej stravy 

do jídlonosičů žákům, kteří mají online výuku.  

24. 5. 2021 Celá škola má přímou výuku v běžném rozsahu.  Platí povinnost nosit roušky. 

Testuje se 1 x týdně. V HV se nezpívá. Cvičí se ve venkovních a v omezeném 

počtu i vnitřních prostorách. Plavání je stále zakázáno. Výlety mohou být pouze 

jednodenní.  
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2.3.  Zhodnocení distanční výuky 

 

Škola má pro distanční vzdělávání zavedenu synchronní online výuku v Microsoft Teams. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do online výuky zapojeno 100 % žáků. Pouze v jednom 

případě jsme zaznamenali vyšší absenci. Při intenzivní spolupráci se zákonným zástupcem 

a nastavením individuálního plánu se podařilo žáka velmi dobře včlenit do vzdělávacího 

procesu a obnovit jeho učební návyky. 

Nejvíce času strávili na online výuce žáci 6. – 8. ročníku, celkem 29 týdnů! Nejméně 

si obrazovek užili žáci 1. – 2. ročníku, celkem 18 týdnů. Pro naukové předměty platil online 

rozvrh hodiny. Výuka výchovných předmětů probíhala online formou nabídky činností pro 

distanční vzdělávání s jedním povinným úkolem pro účely hodnocení. Během distančního 

vzdělávání proběhla na horní škole 2 x kontrola písemností žáků. Cílem bylo ověřit, zda a 

v jakém rozsahu žáci plní úkoly, zda učivo zvládají a rozumí mu. Úkolů bylo přiměřeně, ale 

bylo nutné, aby je žáci průběžně plnili a neodkládali je na později. To vyžadovalo samozřejmě 

značnou míru osobní zodpovědnosti a samostatnosti žáků, a právě zde byla důležitá role rodičů, 

kteří měli žákovo učení doma monitorovat. Zejména u nejmladších žáků byla spolupráce rodičů 

s učiteli velmi důležitá. Dokonce jsme uspořádali online třídní schůzky. 

Žáci i učitelé se naučili online výuku vést pestrým způsobem, začleňovali do výuky nové 

aplikace a vzdělávací portály. Využívali i skupinovou výuku a konverzaci v týmech. Probíhaly 

také online herní aktivity, projekty nebo třeba čtení do ouška. Po ukončení  online výuky jsme 

realizovali mezi žáky dotazníkové šetření, abychom získali zpětnou vazbu k této neobvyklé 

formě vzdělávání.  

Přestože je naše základní škola v distančním vzdělávání příkladem dobré praxe, přímou výuku 

ve škole založenou na přímé interakci učitele a žáka nic nenahradí.  
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2.4.  Nivnická škola opakovaně ve vysílání v televizi!!! 

 

Zahájení školního roku 10. září 2020 byla přítomna v naší nivnické škole také Česká televize a 

televize Prima. Zhruba 20minutovou reportáž odvysílalo Studio 6 na ČT 1 ČT 24, další reportáž 

byla v hlavních večerních zprávách v Událostech v regionech na ČT 24.   

V pátek 7. května 2021 paní ředitelka PhDr. Šárka Mikesková v ČT24 ve zpravodajské 90´ 

poskytla opět živý rozhovor prostřednictvím 

Skype. Téma se týkalo provozu školy při 

rotační výuce a připravenosti na další 

rozvolňování protiepidemických opatření. 

Přímý vstup do vysílání byl cca 10 minut.  

Je to velká událost pro školu, obec Nivnici 

i Zlínský kraj! Celé vysílání lze zpětně 

zhlédnout, je dostupné na webu ČT 

v záložce iVysílání pod příslušným datem.  

 

 

2.5.  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.  

V tomto školním roce jsme bohužel nemohli uskutečnit společenské aktivity, proto jsme se 

zaměřili na projektové činnosti a komorní setkávání. 

 350. výročí úmrtí J. A. Komenského – 15. listopadu 2020 jsme památku našeho rodáka 

uctili položením věnce k pomníku a paní ředitelka zaslala do Nivnických novin článek 

vyjadřující úctu k životní síle a myšlenkám Komenského. 
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 Vilda jede na výlet – Ve školní družině žáci vytvořili 

jednoduchou pohádkovou knížku o Komenském. V knize se 

povídá o tom, jak si medvídek Vilda vyjel na výlet do vesničky 

v podhůří Bílých Karpat, do Nivnice. Při projíždění vesnicí 

uviděl v parku sochu nějakého muže a zajímal se, kdo to je. 

Zjistil, že je to Učitel národů, podle kterého je pojmenována 

místní škola. Vilda do školy zamířil a hned u hlavního vchodu 

minul pamětní síň se sochou Komenského. Když přišel do třídy 

mezi děti, kromě paní učitelky tam byl ještě někdo jiný..., 

vousatý muž..., byl to sám pan Komenský. Vilda se mu 

představil a popovídal si s ním. Když Vilda Nivnici opouštěl, 

věděl už, co znamenají písmena J. A. K., kdo je Komenský a o co se zasloužil. Kniha byla 

zaslána do soutěže, kterou vyhlásila iniciativa „Oživíme Česko“ ve spolupráci 

s Pojišťovnou. Kniha natolik zaujala, že děti ze ZŠ Nivnice získaly ocenění odborné poroty! 

 Interview s Komenským – Žáci 6. a 8. ročníku se 

v měsíci březnu blíže seznámili s životem a 

myšlenkami J. A. Komenského. Na základě těchto 

poznatků sestavili rozhovor – pokládali otázky a 

odpovídali na ně tak, jak si 

myslí, že by jim odpovídal 

sám Učitel národů. 

 

 28. březen 2021, Den učitelů – Proběhlo položení věnce u 

pomníku Komenského, poděkování učitelům za jejich obětavou a 

náročnou práci. 

 

 Setkání s ředitelkou NPMK – Ve čtvrtek 13. května 2020 naši 

školu poctila svou návštěvou PhDr. Markéta Pánková, ředitelka 

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze, která koordinuje 

národní oslavy k nadcházejícímu výročí Komenského. 

Při komorní schůzce představila probíhající a 

připravované projekty, které jsou součástí národních 

oslav výročí. Paní ředitelka PhDr. M. Pánková 

ocenila činnost a  důležitost naší nivnické školy 

v prezentaci filozofie a odkazu J. A. Komenského. 

Pochvalně se vyjádřila k realizaci projektu nivnické 

školy Cesta za J. A. Komenským.  

 Spolupráce s polskou základní školou v Lešně – sdílení mezinárodních projektů 

 Komenský v E-twinningu „The Guardians of the Local Heritage“ – žáci se stali ochránci 

kulturního dědictví obce Nivnice, vytvořili knihu legend, kde si vymysleli povídání 

o Komenském, doplnili ho obrázky a knihu „sdíleli“ se zahraničními školami. 
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2.6.  Udělení „Medaile Komenského“ paní ředitelce PhDr. Šárce Mikeskové 

 

Dne 2. července 2021 se uskutečnilo v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského  

(NPMK) v Praze slavnostní předávání Medailí J. A. Komenského. Událost se konala v atriu 

muzea. Program obohatil vynikající kytarový virtuos, skladatel a již držitel medaile 

Komenského z roku 2014 pan Štěpán Rak.  

Myšlenka udělovat Medaili J. A. Komenského osobnostem, které se významnou mírou podílejí 

na rozvoji vzdělání, výchovy a šíření myšlenek J. A. Komenského, vznikla v rámci příležitosti 

400. výročí narození J. A. Komenského v roce 

1992. NPMK uděluje tuto medaili významným 

tuzemským a zahraničním osobnostem, které se 

zasloužily o rozvoj bádání v oblasti dějin školství, 

přispěly k rozvoji NPMK, zasloužily se o šíření 

odkazu J. A. Komenského či dosáhly mimořádných 

výsledků v pedagogické sféře.  

Prestižní Medaili J. A. Komenského obdrželo v tomto 

roce osm významných osobností z oblasti historie 

pedagogiky a komeniologie.  

Za mimořádné úsilí při šíření odkazu Komenského 

byla medailí oceněna také paní ředitelka ZŠ Nivnice  

PhDr. Šárka Mikesková. 
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2.7.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Počet dětí poprvé u zápisu:   42    

Počet dětí u zápisu s odkladem:    4      

Počet přijatých dětí:    39 

Počet žádostí o odklad:     7 

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR proběhla pouze administrativní část zápisu. 

 

 

 

2.8.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

           

1. stupeň      Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2021 

Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

I. A 16 16 0 0 

I. B 17 17 0 0 

II. A 16 16 0 0 

II. B 18 18 0 0 

III. A 15 15 0 0 

III. B 16 16 0 0 

IV.  27 22 5 0 

V. A 18 16 2 0 

V. B 19 14 5 0 

 Celkem 1. st. 162 151 0 0 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

VI. A 20 10 10 0 

VI. B 19 13 6 0 

VII. A 19 7 11 1 

VII. B 20 8 12 0 

VIII. A 24 14 10 0 

VIII. B 25 8 17 0 

IX. A 17 9 8 0 

IX. B 17 8 9 0 

Celkem 2. st. 161 77 83 1 
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Z celkového počtu 323 žáků, prospělo s vyznamenáním 228 žáků, z toho na: 

1. stupni 151 žáků 

2. stupni  77 žáků 

 

Vysvědčení s průměrem 1,00 mělo celkem 139 žáků, z toho: 

1. stupni 111 žáků 

2. stupni   28 žáků 

 

 

POCHVALY A JINÁ OCENĚNÍ 

Pochvala třídního učitele – celkem 12 žáků 

Knižní odměna – celkem 11 žáků 

Pochvala ředitelky školy a Nivnický oříšek – celkem 9 žáků 

 

Matěj Trtek              9. A za reprezentaci školy a obce v přírodovědných soutěžích a 

olympiádách (např. FO, Matematický klokan, Bobřík 

informatiky, Speedmat) 

Josef Mikulec           9. A za reprezentaci školy a obce ve fyzikální olympiádě 

Jakub Karlík             9. B za reprezentaci školy a obce v přírodovědných soutěžích a 

olympiádách (např. FO, Matematický klokan, Bobřík 

informatiky) 

Petra Chvílová 9. B za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

    (např. FO, OČJ, Matematický klokan) 

Sára Kozůbková 9. B za reprezentaci školy a obce v olympiádě z německého jazyka  

Jan Miškar  8. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, Matematický klokan) 

Nora Ondrová             8. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, NJ čtenářská soutěž) 

Dominik Škrabálek 7. B za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, Matematický klokan, Bobřík informatiky) 

Jiří Miškar  6. B za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, Matematický klokan, Píšu povídky, píšu básně) 

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY   

Z 9. ročníku bylo přijato na maturitní obory 80 % žáků, na učební obory 20 % žáků.  

Z 5. ročníku na víceleté gymnázium neodchází žádný žák.  

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_ukonceni-skolniho-roku/IMG_0428-1500.jpg
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2.9.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Letošní školní rok byl netypický a pro práci školní metodičky prevence (dále „ŠMP“) 

nevýhodný v tom, že jsme nebyli příliš na pracovišti (žáci ani vyučující) a vzdělávání probíhalo 

na dálku. Díky tomu se ovšem vyskytovalo méně rizikových situací než obvykle při přímé 

výuce. Velmi oceňuji přístup a pomoc paní ředitelky, která se ihned zapojí do řešení vzniklých 

problémů. Velkým přínosem je to, že dbá na to, aby sociální chování žáků bylo v normě a příliš 

nevybočovalo, vše je okamžitě řešeno a jsou hledány cesty k nápravě. Toto všechno přispívá 

k vytváření pozitivní atmosféry ve škole, kdy žáci vědí, že nežádoucí chování není přehlíženo, 

proto se mohou ve škole cítit bezpečně. 

Cílem preventivní činnosti je také dbát na správné chování žáků, na dodržování pravidel, 

komunikaci, na jejich správnou socializaci – toto se daří naplňovat, a to důsledným řešením 

vzniklých problémů hned v jejich počátku. Ihned zakročíme při zárodcích šikany, agresivity i 

projevech vandalství. Žáci si pak uvědomují, že se jim tyto prohřešky jen tak nepromíjí.  

Během tohoto neobvyklého školního roku nefungovala žákovská samospráva – nebylo možné 

se scházet a pracovat. Spolupráce s rodiči je příznivá, jsou zváni do školy, aby byli informováni 

a podíleli se na řešení problémů, které jejich dítě má. Většina rodičů spolupracuje, i když na jdou 

se i takoví, kteří se snaží problémy nevidět a příliš své dítě obhajují a kryjí, čímž samozřejmě 

nepřispívají k tomu, aby si dítě uvědomilo, co dělá špatně a snažilo se příště svých chyb 

vyvarovat. Učí je tomu, že se to “vždycky nějak udělá” v jejich prospěch. 

Díky tomu, že většinu roku byli žáci doma, do školy nechodili, docházelo i k tomu, že se některé 

„partičky“ scházely mimo školu a účastnily se aktivit, které nejsou zrovna žádoucí – kouření, 

popíjení, vandalismus, vulgarismus. Tato situace se následně odrazila i v chování po návratu 

do školy – ztráta režimu, žádné povinnosti, chybějící dodržování nastavených pravidel. 

Na tomto je potřeba pracovat, ovšem musíme k tomu mít podmínky – je třeba začít hned 1. září 

pracovat na příznivém klimatu školy, na správné socializaci žáků, na důsledném dodržování 

režimu a nastavených pravidel. Během školního roku se nemohly uskutečnit naplánované 

preventivní aktivity. Snad bude další rok v tomto ohledu příznivější.  

Spolupráce pedagogů při řešení rizikového chování žáků je velmi dobrá. V případě potřeby 

konzultují okamžitě se ŠMP a ředitelkou školy. Aktivně jsme letos využili služeb SVP HELP, 

kam téměř půl roku docházel jeden z žáků 2. stupně v rámci ambulantní péče zaměřené na 

zlepšení postoje k sebevzdělávání a seberozvoji, zejména pak k respektování pravidel a 

přizpůsobení se požadavkům. U jednoho z žáků 2. stupně, který opakovaně rezignoval na 

distanční výuku, neúčastnil se hodin a neplnil úkoly, jsme po dohodě se zákonným zástupcem 

vytvořili individuální výchovný program. Ten se osvědčil, u žáka došlo nejen k vytvoření 

pracovních návyků, ale i ke zlepšení prospěchu. Někteří žáci měli po návratu k přímé výuce 

problémy s chováním ke spolužákům, snad velký vliv delšího odloučení, kdy ztratili režimové 

návyky a pocit zodpovědnosti vůči svému chování. Toto se podařilo po rozhovoru se ŠMP 

eliminovat. Po návratu žáků do školy proběhlo ve všech třídách 2. stupně anonymní 

dotazníkové šetření zaměřené na adaptaci žáků na školní prostředí. Z šetření nevyplynuly žádné 

neobvyklosti ani jiné adaptační problémy. Většinou se žáci do školy těšili, na spolužáky i na 

přímou výuku, kterou považují za efektivnější. 
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2.10. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  

 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:    -- 

 

Prohlubování vzdělání: 

 

a) Individuální DVPP 

Osobokurzů: 104 x 

 

b) Vzdělávání celého pg. sboru a skupinové DVPP 

Školení BOZP  

Školení PO 

  Třídním učitelem v postcovidové době I 

  Třídním učitelem v postcovidové době II 

Microsoft Teams a online výuka I  

Microsoft Teams a online výuka II  

Metodické školení k E-ŽK, 1. část  

Metodické školení k E-ŽK, 2. část  

Metodické školení ICT v MŠ_iŠkolička  

Metodické školení ICT v MŠ_Microsoft Teams 

 

V DVPP ve školním roce 2020/2021 převládly kvůli nepříznivé epidemiologické situaci 

webináře, kterých se pedagogové velmi aktivně účastnili.  

Částečně ještě probíhalo DVPP financované v rámci Šablon II.  

Pět učitelek cizích jazyků se účastnilo strukturovaných jazykově metodických kurzů v zahraničí 

(4 x Irsko, 1 x Německo). 

Opět proběhlo proškolení celého pedagogického sboru v ZŠ, tentokrát na téma práce s třídním 

kolektivem a nastavení pravidel po návratu žáků z distanční výuky k výuce prezenční.  

 

 

2.11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Akce a projekty školy 

Den otevřených dveří na školní zahradě 10. září 2020 

Mikuláš ve škole 

Den dětí – sportovní den celé školy zaměřený na brannou výchovu 

Mezitřídní závody v lehké atletice 

 

Akce 1. stupně 

Turnaj ve volejbale 

Beseda se včelaři 

Tečka za první třídou 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-5b-aj/5b_Aj-5.JPG
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Soustředění Punťaklubu  

Děti v dopravě 

Život na Velké Moravě 

Pasování na čtenáře 

Hasík – požární ochrana 

Škola hrou s J. A. Komenským 

Vánoční besídka 

Hrátky s klauny 

Tradice a kroje východního Slovácka 

Mezinárdní rok včely 

Čarodějnická online škola 

Sportovní den na oslavu MDD 

Třídní výlet do ZOO Lešná 

Výchovný koncert FBM online 

Přednáška o Komenském 

Loučení s páťáky 

 

 

Český jazyk a čtenářská gramotnost 

SOUTĚŽE  

 Spěchej pomalu – oblastní kolo   8. – 9. roč. M. Mahdalová 3. místo 

 Píšu povídky, píšu básně – okr. kolo   6. – 9. roč. J. Miškar 3. místo 

 Komenský a my    6. – 9. roč. 

 Olympiáda v ČJ – okresní kolo   9. roč.  P. Chvílová 12. místo 

 

SOUTĚŽE A PROJEKTY 

 Já, básník       6. A  

 Jsem laskavec    7. A/B 

 Kolik tváří má rok    7. A/B 

 Rozhovor s Komenským   6. a 8. roč.   

 J. A. Komenský    7. A/B 

 Nejlepší bajkař    6. A 

 Vědec z AV ČR ve výuce   7. A/B 

 Kdo umí napsat nej... příběh?  6. A 

 Souboj čtenářů    6. A  

 

ŠKOLNÍ ČASOPIS 

V říjnu proběhlo on-line  vyhlášení krajské soutěže školních 

časopisů. Nivnický  ČAPROŠ  ve své kategorii získal 2. 

místo a postupuje do celostátního kola této soutěže. 

Gratulujeme a děkujeme všem novinářům za skvělou práci. 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021den-deti-1-stupen/Den_deti_1-2.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-vcely/SD_vcely-4.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021punta-klub/Punta-4.jpg
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Matematika, matematická gramotnost 

 Matematický klokan – školní kolo provedeno distanční formou 

BENJAMÍN  6. – 7. ročník:  1. – 2. místo: Miškar Jan  7. A 

         Pochylá Lucie  7. B 

       3. místo: Škrabálek Matyáš 7. A

  

KADET  8. – 9.  ročník:  1. místo: Trtek Matěj  9. A 

       2. místo: Karlík Jakub  9. B 

       3. místo Chvílová Petra 9. B 

 

Okresní kolo bylo zrušeno z důvodu koronaviru. 

 

 Matematická olympiáda: 

školní kolo 6. ročník 1. místo:  Miškar Jiří  6. B 

 

školní kolo 7. ročník 1. místo:  Škrabálek Dominik 7. B 

školní kolo 8. ročník 1. místo:  Miškar Jan  8. A 

    2. místo:  Ondrová Nora  8. A 

    3. místo:  Kapsová Rozálie 8. A 

    4. místo:  Máčalíková Anna 8. A 

 
okresní kolo 6. ročník 8. – 9. místo:  Miškar Jiří  6. B 

okresní kolo 7. ročník 1. místo:  Škrabálek Dominik 7. B 

okresní kolo 8. ročník 1. – 11. místo:  Miškar Jan  8. A 

    1. – 11. místo:  Ondrová Nora  8. A 

    20. – 22. místo: Kapsová Rozálie 8. A 

    26. – 28. místo: Máčalíková Anna 8. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-den-deti-2-stupen/Den_deti_2-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-fyzika9/fyzika9-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-fyzika9/9-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020dyne9/dyne-2.jpg
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Fyzika 

SOUTĚŽE  

 Fyzikální olympiáda: 

školní kolo 8. ročník 1. místo: Máčalíková Anna 8. A 

     2. místo: Miškar Jan  8. A 

     3. místo: Pavelková Denisa 8. B 

 

školní kolo 9. ročník 1. místo: Trtek Matěj  9. A 

     2. místo: Karlík Jakub  9. B 

     3. místo: Chvílová Petra 9. B 

     4. místo: Jančová Aneta  9. A 

     5. místo: Mikulec Josef  9. A 

 

Distanční formou 

okresní kolo 9. ročník 4. místo: Trtek Matěj  9. A ÚŘ 

    5. místo: Mikulec Josef  9. A ÚŘ 

    6. místo: Karlík Jakub  9. B ÚŘ 

    9. místo:  Jančová Aneta  9. A ÚŘ 

    12. místo: Chvílová Petra 9. B ÚŘ 

 

Distanční formou 

krajské kolo 9. ročník 11. místo Karlík Jakub   9. B ÚŘ 

    17. místo  Trtek Matěj  9. A ÚŘ 

    20. místo Mikulec Josef  9. A ÚŘ 

    22. místo Chvílová Petra 9. B ÚŘ 

    25. místo Jančová Aneta  9. A 

 

 

 Staň se architektem: pořádala SOŠ Gymnázium Staré Město 

Ocenění získal:  2. místo: Miškar Jan  8.A 

      

PROJEKTY 

 Nejlepší měřidlo fyzikálních veličin    Debrujáři 6. A/B 

 Pokus, který mě zaujal   Debrujáři 6. A/B 

 Natoč zajímavé video – pokus  Fyzika  8. A/B 

Všichni žáci vytvořili hezká měřidla, pokusy a také videa. 

 

Přírodopis, přírodovědná gramotnost   

 Přírodovědný klokan 

Účastnili se chlapci 8. ročníku, ostatní se  

nestihli zapojit, soutěž byla zrušena. 

 

 Mladý zahrádkář 

Soutěž se z důvodu koronaviru nekonala. 

 

 Přírodovědný koutek 

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

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-prirodopis-lab/lab_prir-8.jpg
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PROJEKTY 

6. ročník – Bezobratlí živočichové  

7. ročník – Herbář, Vybraná čeleď rostlin 

8. ročník – Člověk - zajímavá soustava 

9. ročník – Přírodní katastrofy 

 

  

Chemie 

 Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR  

     V tomto školním roce byla soutěž zrušena. 

 

 

Zeměpis 

 Eurorebus 

Zapojili se žáci 7. a 9. ročníku. 

16. 6. 2021 proběhlo online celostátní kolo. Žáci 9. A ve složení Trtek Matěj, 

Dvořáček Martin a Mikulec Josef obsadili v konkurenci 85 družstev krásné 14. místo.  

Naše škola obsadila 20. místo z 28. přihlášených škol.  

 

PROJEKTY 

6. ročník – Tvorba mapy, Znečišťování vody 

8. ročník – Povrch ČR, Zlínský kraj, Vybraný kraj ČR  

7. ročník – oblasti Asie, státy Asie 

 

 

Cizí jazyky, jazyková gramotnost 

 Olympiáda v AJ  

školní kolo ve všech ročnících 

okresní kolo  Kategorie IA  Ester Jónová  8. místo 

Kategorie IIA  Eliana Náhlíková 11. místo 

 

 Olympiáda v NJ  

školní kolo    proběhlo v 9. ročníku 

okresní kolo, Kategorie IIA výborně se umístila E. Kozůbková na 2. místě 

 

 Lesewettbewerb – čtenářská soutěž  

nadregionální kolo  N. Ondrová, R. Josiek 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-zemepis-8-rocnik/8_zemepis-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-slovacko/Slovacko-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-lesewettbewerb/Lesewettbewerb1.png
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-lesewettbewerb/Lesewettbewerb2.png
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 E-twinning  

S radostí oznamujeme, že z 2 935 škol získala nivnická ZŠ ve 

dvoukolovém řízení certifikát e-Twinningová škola. 

Ocenění E-Twinning School Label jsme získali již dvakrát a 

letos toto ocenění obdrželo jen 9 škol v rámci celé České 

republiky!!! Oceněné školy jsou průkopníky v oblasti 

digitálních postupů, e-bezpečnosti a inovativních přístupů k 

pedagogice. Jsme rádi, že se naše škola i v této nelehké době 

nenechá zahanbit a dokáže držet krok s moderními trendy.  

Jen tak dál! 

 

 

 E-twinningové projekty 

→ The Guardians of the Local Heritage (6. A/B) 

Žáci šestého ročníku se v tomto projektu stali strážci místní historie a památek.  

 

→ A Kaleidoscope of Children's Favourites (6. A) 

Projekt byl sondou do dětského světa. Naši šesťáci prezentovali sebe sama, své zájmy a 

mohli je srovnat s projektovými partnery. Projekt byl zaměřen na poznání, komunikaci a 

učení se novým dovednostem v oblasti ICT.  

 

→ The life with Comenius (7. B)  

Sedmáci se zapojili do projektu o J. A. Komenském. 

Hlavní myšlenkou bylo poznání života a práce našeho 

rodáka. Propojili jsme místa, kde Komenský působil. 

V současné době spolupracujeme s polskou školou 

(Szkoła Podstawowa nr. 10 im. Świętego Jana Pawła 

II w Lesznie) a chceme naši řadu rozšířit o další 

partnery. Projekt vychází z názoru důležitosti 

vzdělávání, nabádá k rozvoji a posílení lidství každého 

z nás.  
 

→ Wir lernen "Deutsch". Brieffreunde gesucht! (7. A/B) 

Na tomto projektu spolupracovaly tři země – Česká republika, Turecko a Chorvatsko. Cílem 

bylo poznat partnery, vyměnit základní informace o sobě, svém městě. 

 

→ Important personalities in Physics and Chemistry throughout the ages (8. A/B) 

Žáci 8. A. se v tomto projektu snažili poznat nejrůznější vědce a důležité osobnosti z oblasti 

fyziky a chemie.  

 

→ 3R for a better world (6. A) 

Na tomto projektu pracovala skupinka žáků z 6. A společně z partnery z Itálie, Španělska a 

Turecka. Cílem bylo poznání, jak se třídí odpady v různých státech, které se přihlásily do 

projektu, a jak také co nejlépe recyklovat odpady. 

 

 Erasmus+ 

Realizovali jsme 5 zahraničních strukturovaných jazykově metodických kurzů za účelem 

zlepšení jazykových a didaktických kompetencí vyučujícíh cizích jazyků: 

https://live.etwinning.net/projects/project/235438
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-a/ETW-1.png
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Irsko – Dublin  Bleanded Learning and Language 

Irsko – Dublin  Key Teaching Skills 1: Lesson Planning, Material  

Development, and Classroom 

Irsko – Dublin  Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

Irsko – Dublin  Methodology and Language Development 

Německo – Frankfurt  Deutsch für Lehrer 

  

 Školní projekty             

My country   8. A/B 

The USA   8. A/B 

My video call   8. A 

Meine Hobbys  7. A/B 

My favourite animal  7. A/B 

Mein Tag   8. A 

Mein Traumzimmer  9. A/B 

Unsere Wohnung  9. A/B 

 

 Anglická knihovnička 

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

 

 Výuka s rodilým mluvčím 

Spolupracujeme s jazykovou školou a zajišťujeme žákům výuku rodilým mluvčím. 

V tomto roce proběhla pouze v září, protože probíhala online výuka. 

  

 

Tělesná výchova 

 Hýbeme se hezky česky 

Náš školní sportovní klub se přihlásil do celorepublikové 

soutěže Hýbeme se hezky česky, jejímž garantem je Penny 

Market s.r.o. Cílem bylo rozpohybovat žáky a znovu je 

přivést ke sportování. 

 Komeniovo putování 

Během měsíce května měli žáci 2. stupně podniknout výlet 

nebo vycházku po našem okolí nebo kdekoliv jinde, kde se 

mohl Komenský pohybovat. 

 Branný den 

Den plný zábavy, učení hrou a fyzické aktivity si užili žáci při oslavě Dne dětí. Měli 

možnost střílet ze vzduchovky, házet granátem, určovat topografické značky, poznávat 

rostliny, skákat přes švihadlo, trénovat paměť a užít si den v přírodě.  

 Mezitřídní závody 

Tradiční závody v lehké atletice žáků 2. stupně se po roce opět konaly. Žáci dosáhli 

skvělých výkonů! 

 

Vzhledem ke koronaviru Covid-19 další soutěže neprobíhaly.  

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-etw-konec-b/ETW-5.png
http://www.zsnivnice.cz/media/2021/06/wolves1.jpg
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2.12. Volnočasové aktivity ve škole 

 

Při základní škole jsou zřízeny zájmové kroužky pro žáky, které ovšem z důvodu šíření 

koronaviru v tomto školním roce pracovaly v omezené míře. 

 Volejbal 

 Keramika 

 Kytara  

 Logopedický     

 Angličtina hrou 

 Country tance 

 Puňťaklub 

 Čtenářský klub 

 Klub deskových her 

 

V dolní škole je detašované pracoviště ZUŠ. Vyučuje se zde hra na klavír a hra na housle.  

Výuka byla v tomto školním ve většině vedená distanční formou. 

Škola poskytuje prostory pro další zájmové aktivity: 

 Folklorní soubor Malá Nivnička a Malučká Nivnička 

 Turistický oddíl mládeže 

 

 

2.13. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo dvojí šetření ČŠI. 

a) 04/2021: Inspekční monitoring 

Monitoring stanovených kritérií pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání.  

Zjištění: Kritéria pro přijímání žáků měla ZŠ stanovena v pořádku, v souladu 

s požadavky školského zákona a vyhlášky č. 48/2005 o základním vzdělávání. 

b) 06/2021: Tematická inspekční činnost „Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání“ 

Získávání a analyzování informací o činnosti ZŠ v období po návratu žáků 

k prezenčnímu vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona.  

Zjištění: Všichni žáci včetně rodičů měli k dispozici potřebné informace vždy 

v potřebném rozsahu a včas (v Teams, na školním webu a v E-ŽK). Před návratem do 

školy proběhly online třídnické hodiny a všichni učitelé se účastnili webináře na  téma 

„Třídním učitelem v postcovidové době“. Ředitelka školy zpracovala metodické 

doporučení „Hlavní pravidla adaptačního období při návratu žáků do ZŠ Nivnice“, kde 

byl nastaven jednotný postup pedagogů při přípravě na návrat do školy, pro adaptační 

období ve škole, pro práci se vzdělávacím obsahem a pro průběžné a závěrečné 

hodnocení. Bezprostředně po návratu žáků do školy byla v případě potřeby zahájena 

pedagogická intervence, doučování a pravidelné konzultační hodiny učitelů. Ve všech 

třídách 2. stupně ZŠ jsme v prvním týdnu v rámci primární prevence realizovali 

anonymní dotazník k tématu online výuky a návratu k přímé výuce.  

  Pravidla pro návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání měla ZŠ nastavena příkladně. 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021den-deti-1-stupen/Den_deti_1-2.JPG
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2.14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů – dotační programy a projekty 

 

Projekt ovoce a zelenina do škol (2019 – 2021) 

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. 

  

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 od 1. 9. 2020 

do 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 byl realizován od 1. 9. do 30. 10. 2020.  

 

Výzva č. RP04-21 Podpora ekologických aktivit v kraji (2021) 

Celková výše projektu „Biodiverzita květnaté louky s březovým hájkem“, který škola 

realizuje 1. 3. – 30. 9. 2021 v rámci Výzvy vyhlášená Zlínským krajem, je 145.245,- Kč. Cílem 

dotačního program je podpořit vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a environmentální 

vzdělávání v souladu se strategií EVVO Zlínského kraje. Aktivity projektu: 

 Pěstění květnaté louky v západní části školní zahrady 

 Vytvoření vzdělávacích materiálů pro badatelskou výuku 

 Pořízení didaktických přírodovědných pomůcek 

 Vytvoření prostorového infopanelu s přehledem flóry květnaté louky 

 Přírodovědná a výtvarná soutěž s výstavou prezentující aktivity projektu 
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Výzva MŠMT „LETNÍ KEMPY 2021“, č. j.: MSMT-8385/2021-1 

ZŠ Nivnice je partnerem projektu „Letní výzva“, který zaštiťuje ITveSkole.cz, o.p.s. V rámci  

projektu škola realizovala v době letních prázdnin 2021 pětidenní příměstské tábory. Obsahem 

táborů byly: 

 celodenní hry, soutěže, pohybové aktivity  

 stmelení týmu a soudržnosti 

 podpora tvorby a kreativity 

 procvičení učiva a příprava na nový školní rok 

 objevování úžasu, údivu a zaujetí pro výuku 

Žáci obdrželi drobné výukové pomůcky, stravu a pitný režim. Příměstský tábor byl pro žáky 

zdarma.  

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_4/IMG20210713081141_00-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_2/IMG_20210715_105313-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_2/IMG_20210714_132219-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_3/DSC01166-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_letni-tabor_3/IMG_7530-1500.jpg
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2.15. Závěry – úkoly pro další období 

 

 Připravit důstojné oslavy výročí J. A. Komenského (430 let od narození)  

 Eliminovat dopady distančního vzdělávání: pracovat se vzdělávacím obsahem, 

podporovat socializační aktivity, stimulovat prosociální chování v třídních kolektivech 

k žákům přistupovat diferencovaně, uplatňovat individuální přístup, využívat formativní 

hodnocení, dbát na úpravu žákovských písemností, zajistit podle potřeby doučování a 

pedagogickou intervenci 

 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 

 Včlenit výuku nové informatiky do vzdělávání, v rámci DVPP podporovat ICT 

dovednosti pedagogů v souvislosti se zaváděním výuky nové informatiky 

 Rozvíjet jazykovou gramotnost žáků, zapojovat se aktivně do E-twinningu 

 Podporovat čtenářskou gramotnost jako základní průřezovou gramotnost 

 Upevnit statut polytechnického vzdělávání žáků – aktivní využívání školních dílen a 

žákovské kuchyně ve výuce pracovních činností 

 V rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti využívat novou přírodní zahradu, vést žáky 

péči o zahradu a přírodovědný koutek, podpořit zdravý životní styl 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet rizikovému chování žáků 

 Umožnit žákům smysluplné využívání volného času nabídkou zájmových útvarů, 

spolupracovat s místními organizacemi a veřejností 

 Realizovat dotační programy Erasmus+, Šablony III škola Nivnice a zapojit se 

do nových dotačních výzev  

 Nalézt efektivní možnosti využívání platformy Microsoft Teams v době přímého 

vzdělávání 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_louceni-s-devataky/IMG_20210628_093212-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-mezitridnaky/mezitridnaky-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-nivnicka-riviera/koupaliste-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021prvouka-2-a/PRVOUKA1-1.jpg
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

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:  Komenského 101, 687 51  Nivnice 

Adresa MŠ:    Sídliště 870, 687 51  Nivnice 

 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:  Hana Damborská 

Kontakt:      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. 

 

 

Zaměstnanci MŠ      

Učitelky:  10   

Asistent pedagoga: 1 

Uklízečky:   3  

Kuchařky:   2 

 

 

Počty dětí a rozdělení do tříd 

Celkový počet dětí (stav k 30. 6. 2021):    112  

Počet dětí, které ukončily docházku v MŠ a odešly do ZŠ:     39 

Počet dětí s odkladem povinné školní docházky:        4 

 

Děti byly rozděleny do 5 tříd.  

 

1. třída Motýlci  18 dětí    děti 2 – 3leté 

2. třída Sluníčka  23 dětí    děti 3 – 5leté 

3. třída Včelky     24 dětí    děti 3 – 5leté 

4. třída Berušky   22 dětí    děti 5 – 6leté a děti s OŠD  

5. třída Motýlci   25 dětí    děti 5 – 6leté a děti s OŠD 
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3.2.  Vzdělávací činnost v mateřské škole 

 

Školní vzdělávací program a hodnocení kompetencí dětí 

I přes překážky spojené s uzavřením MŠ z důvodu pandemie COVID-19 v období 

podzimu a jara se nám díky zajímavosti a hravosti jednotlivých tematických celků, se kterými 

byly děti seznamovány, dařilo nejenom rozvíjet poznatky dětí o domovu, ale také vytvářet 

k němu pozitivní vztah i vědomí vlastní sounáležitosti, spolupatřičnosti. Prostřednictvím her 

a různých činností (např. návštěva výstavy, projektové dny, mikulášská besídka apod.) si děti 

postupně osvojovaly poznatky o svátcích, oslavách, zvycích i tradicích spojených s  obcí 

i s celou společností. Nové informace a prožitky dětí spojené s přípravami a realizací 

společných slavností významně přispívaly také ke vzájemnému pochopení, respektování 

a porozumění mezilidským normám a hodnotám. Toto poznávání bylo úzce spojeno s rozvojem 

vědomostí o přírodě. Děti se naučily chápat i orientovat se v koloběhu ročních období, přičemž 

své prožitky a dojmy vyjadřovaly výtvarně, prostřednictvím písní, básní, říkadel i dramaticky.  

Naším záměrem bylo taktéž uspokojovat dětskou potřebu pocitu bezpečí, jistoty 

a vytvářet v mateřské škole vlídnou a příjemnou atmosféru, což podstatně přispělo k poměrně 

dobré adaptaci dětí na nové prostředí, která však byla v letošním školním roce z důvodu 

pandemie o něco obtížnější. K vytváření pohodového prostředí nám pomáhaly společně 

vytvořená pravidla chování, které měly u mladších dětí podobu piktogramů nebo si je starší děti 

výtvarně ztvárnily samy. Společně jsme dbali na to, aby je všichni respektovali, byli ohleduplní 

a tolerantní. K tomu přispíval i denní režim v mateřské škole, který má pravidelný rytmus a řád, 

ale je flexibilní, umožňuje přizpůsobovat organizaci činností dětí podle potřeb. Ty jsou 

organizovány tak, aby děti měly dostatek prostoru nejenom pro řízené aktivity, ale i pro 

spontánní hru.  

V sebeobslužných činnostech jsme u většiny dětí zaznamenali velký posun, a to jak 

v oblastech hygieny, oblékání, svlékání, udržování pořádku, ale také ve stravování, kde je však 

ještě třeba více spolupracovat s rodiči a vést děti ke zlepšení stravovacích návyků.  Pro zlepšení 

pitného režimu dětí byly v letošní školním roce zřízeny ve všech třídách pitné koutky. Děti mají 

možnost kdykoliv se napít, ale je třeba je k tomu i pobízet.  

Během dne měly děti také dostatek volného pohybu, jak ve třídě, kde byly pro ně 

připraveny oblíbené pohybové aktivity, tak ve školní zahradě i během pobytu venku. Vycházky, 

na které chodily každý den, kromě nepříznivého počasí, byly obyčejně spojené s  tématem dne 

nebo byly součástí různých projektů.  

Děti jsou pohybově zdatné a všechny zvládají základní pohybové dovednosti. Je však 

třeba se více zaměřovat na rozvoj jemné motoriky, zejména motoriky mluvidel. Důsledkem 

jejich neobratnosti byla u dětí špatná výslovnost mnoha hlásek. Zde jsme se neobešli bez 

přípravných cvičení zaměřených nejenom na rozvoj pohyblivosti artikulačních orgánů, ale také 

na procvičování správného dýchání, rozvoj sluchového a zrakového vnímání. Tato cvičení byla 

každodenně zařazována ve všech třídách v logopedických chvilkách. Starší děti měly možnost 

navštěvovat logopedický kroužek, kde s nimi učitelky, proškolené v oblasti logopedické 

prevence, pracovaly ve spolupráci s logopedy i rodiči. Postupně jsme zaznamenávali pokroky 

dětí a na konci školního roku jsme zaregistrovali, že většina dětí ukončující předškolní 

vzdělávání má správnou výslovnost. 

Podporou rozvoje nejenom správné výslovnosti, ale také prostředkem zábavy, poučení 

i uklidnění byla hudba, která byla nedílnou součástí každodenního programu. Každá třída je 

vybavená přenosnými klávesy a v jedné třídě je klasické pianino. Děti se rády učily novým 

písničkám, zpívaly již známé melodie nebo na hudbu reagovaly pohybem. 
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Svoji kreativitu vyjadřovaly rovněž pomocí různých výtvarných aktivit. Výsledky své 

práce s pomocí učitelek pyšně vystavovaly v budově i v okolí mateřské školy, čímž se nám 

podařilo vytvořit hezké prostředí, ale také seznámit rodiče i veřejnost s naší činností.  

Spolupráce s rodiči byla omezena epidemickou situací, ale přesto hodnotíme vzájemnou 

spolupráci jako velmi dobrou. Pravidelně prostřednictvím webových stránek, informací na 

nástěnkách a při vzájemné komunikaci byli rodiče informováni o dění a všech činnostech v  MŠ. 

Společně jsme se domlouvali na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte. Měli 

také možnost využít konzultační hodiny, které byly organizovány každé pondělí v odpoledních 

hodinách. 

Vzájemnou spolupráci vyžadovala i situace na podzim a na jaře, kdy byla  MŠ kvůli 

pandemii COVID-19 a děti byly vzdělávány formou distanční výuky. Současně probíhala 

ve všech třídách také nabídkově online výuka prostřednictvím programu Microsoft Teams, kde 

byly děti zábavnou formou rozvíjeny ve všech vzdělávacích oblastech. Zájem dětí a rodičů 

o online formu vzdělávání byl značný. Zajímavým zpestřením bylo každodenní online čtení do 

ouška. V tomto nelehkém období karantény učitelky organizovaly pro děti s rodiči každý 

víkend zábavné stezky, kde děti plnily jednoduché úkoly zaměřené na určité téma a zároveň se 

učily orientovat se v okolí vesnice. Odměnou jim byl ptáček, kterého ušily jejich paní učitelky. 

V rámci realizace projektu „Šablony II škola Nivnice“ jsme do programu výchovně 

vzdělávací práce i letos s úspěchem zařadili výuku s ICT, která obohacovala běžnou výuku dětí 

ve třídě Berušky a Motýlci. Prostřednictvím tabletů děti měly možnost se rozvíjet v oblasti 

techniky a zároveň si zajímavým způsobem procvičovat potřebné digitální kompetence. 

Dalšími aktivitami v rámci „Šablon II“, které měly pozitivní vliv na rozvoj  dětí, byly projektové 

dny. Děti získávaly nové poznatky, řešily úkoly, učily vzájemné spolupráci a komunikaci. 

 

 

 

3.3.  Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP) 

 

Školní zralost: 1 x 

Logopedický asistent: 2 x 

Pohyb organizované skupiny dětí – online seminář: 8 x 

 

 

 

3.4.  Akce mateřské školy 

 

Září 

  7. 9. 2020  Návštěva podzimní výstavy ve společenském domě Beseda 

30. 9. 2020      Projektový den na statku Horní Dvůr Luhačovice (třída Berušky a Motýlci)  

 

Říjen 

  6. 10. 2020     Dopravní výuka v Uherském Brodě  

 (třída Berušky a Motýlci) 

12. 10. 2020     První lekce kroužku Pastelka 

 

Listopad   MŠ uzavřena (Covid-19) 
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Prosinec 

  3. 12. 2020      Mikulášské dopoledne v MŠ 

  4. 12. 2020      Návštěva Mikuláše v MŠ (spolupráce se ZŠ) 

18. 12. 2020      Vánoční besídka v jednotlivých třídách – zpívání koled, rozdávání dárečků 

 

Leden 

11. 1. 2021       Návštěva kostela v Nivnici – prohlídka betlému 

 

Únor 

11. 2. 2021       Karneval v MŠ (v jednotlivých třídách) 

 

Březen 

19. 3. 2021     Stezka „Za zvířátky“  

22. 3. 2021   Veselé Velikonoce – výzdoba prostor před MŠ velikonočními kraslicemi  

26. 3. 2021     Stezka „Poznáš jarní květiny?“  

(stezky byly organizovány v době karantény pro děti s rodiči) 

 

Duben 

1.  4. 2021        Velikonoční stezka „Králičí rodinka“  

21. 4. 2021       Úklid školní zahrady v rámci oslav Dne Země 

23. 4. 2021       Stezka „Třídíme odpadky se zvířátky“  

 (stezky byly organizovány pro děti s rodiči) 

 

Květen 

3. – 7. 5. 2021  Výstavka před MŠ „Srdíčko pro maminku“ 

6. – 7. 5. 2021  Nahrávka videa „Přání pro maminku“ 

21. 5. 2021        Společné fotografování tříd 

26. 5. 2021        Přednáška na téma „Bezpečnost na silnici“ (třída Berušky a Motýlci)   
 

Červen 

Týden dětských radostí – oslava MDD:  

31. 5. 2021     Zábavná stezka na zahradě MŠ  

  1. 6.  2021    Divadlo p. Horákové – pohádka „Kouzelný kolotoč“   

  2. 6. 2021     Dobrodružná cesta za pokladem 

  3. 6. 2021     Animační program s kouzelníkem Jirkou Hadašem 

  4. 6. 2021     Den s hasiči 

15. 6. 2021     Exkurze do školní jídelny ZŠ s obědem (budoucí žáci 1. třídy ZŠ) 

16. 6. 2021     Návštěva 1. třídy ZŠ (budoucí žáci 1. třídy ZŠ) 

17. 6. 2021     Školní výlet do ZOO Lešná 

22. 6. 2021     Výukový program o zdravé výživě „Zdravá 5“ (třída Berušky) 

23. 6. 2021     Výukový program o zdravé výživě „Zdravá 5“ (třída Motýlci) 

25. 6. 2021     Slavnostní rozloučení s předškoláky – budoucími prvňáčky 

 (zahradní slavnost, vystoupení dětí pro rodiče, hry a soutěže pro děti, zmrzlinová 

nadílka, táborák, setkání s Bílou paní, spaní v MŠ) 

 

 
 
 
 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_ms-v-zs/IMG_20210616_100434-1500.jpg


ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského  
příspěvková organizace                                                                                                          Nivnice za školní rok 2020/2021 

 

39 

 

3.5.  Zájmové kroužky v MŠ 

 

Pastelka – vzhledem epidemické situace proběhla pouze 1. lekce 

Fazolinky – nebyly realizovány z důvodu epidemické situace 

Edukativně stimulační skupiny – nebyly realizovány z důvodu epidemické situace 

Logopedický kroužek – probíhal 1x týdně ve třídě Berušky a Motýlci 

 

 

3.6.  Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

Základní škola Nivnice – Mikulášská družina v MŠ, návštěva budoucích prvňáčků v 1. třídě 

ZŠ, exkurze ve školní jídelně, vzájemné konzultace učitelek MŠ a ZŠ 

 

Základní škola Na Výsluní Uh. Brod – organizování dopravní výuky pro děti 

 

Obecní úřad – organizování akce „Den s hasiči“ 

 

Nadační fond Albert – organizování vzdělávacího programu „Zdravá 5“ zaměřeného na 

zdravý životní styl 
 
 
 

3.7.  Závěry – úkoly pro další období 

 

 Navázat na dobrou spolupráci s rodiči a ZŠ, organizovat společné akce  

 V součinnosti s rodiči zlepšovat stravovací návyky dětí 

 Rozvíjet jemnou motoriku dětí, včetně motoriky artikulačních orgánů 

 Podpořit rozvoj digitální gramotnosti dětí při práci s tablety, notebooky, Bee-boty 

 Rozšířit vzdělávací nabídku o polytechnickou výchovu, 

rozvíjet u dětí technické dovednosti 

 Pokračovat v logopedii – zařazovat během režimu dne 

logopedické chvilky, organizovat logopedický kroužek 

 Posilovat poznatky dětí o ochraně zdraví a bezpečí 

 Realizovat dotační program „Šablony III škola 

Nivnice“, organizovat projektové dny a výuku s ICT 

 Vést děti k dodržování stanovených pravidel společného soužití v MŠ 

 Upevňovat sebeobslužné dovednosti dětí 
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

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:  od 11:20 do 16:00 h 

Počet oddělení:  3 

Počet žáků:  73    

   

 

 

Zaměstnanci ŠD 

Vychovatelky:  3   

Kvalifikovanost: 100 % 

 

 

4.2.  Zájmová činnost ve školním roce 2020/2021 

 

Děti I. oddělení ŠD se těšily ze široké škály aktivit 

přizpůsobené ročnímu období a s tím souvisejících 

svátků, tradic, událostí. Konkrétně lze zmínit např. 

Drakiádu, Bramboriádu,  Halloween, Advent, 

Masopust, Velikonoce, … 

 

V II. oddělení ŠD se školní rok nesl v duchu přírody. 

Tématem byl „ŽIVOT V PŘÍRODĚ“. Zábavnou 

formou se děti dostaly do světa zvířat, poznaly dosud 

neobjevené. Vše bylo doplněno o ochranu přírody, 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd-svadlena2/svadlena-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/media/2013/01/skolni-druzina.jpg


ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského  
příspěvková organizace                                                                                                          Nivnice za školní rok 2020/2021 
 

41 

ekologii a podobná témata. Děti poznaly jak domácí zvířata, tak i ta volně žijící, zavítaly 

do světa ryb a ptáků. Vyzkoušely si nejrůznější aktivity, ale samozřejmě také odpočívaly 

a hrály si.   

  

Ve III. oddělení děti cestovaly s doprovodem malých Mimoňů 

po pohádkách v různých zemích a kontinentech světa, např. 

v Česku se zastavily za Hloupým Honzou, požádaly hrneček, 

aby uvařil, v Dánsku se potkaly s Malou mořskou vílou, 

potěšily Ošklivé káčátko a každý měsíc navštívily jinou část 

světa. Mimoní kamarádi je provedli po známých i neznámých 

pohádkách, seznámili je se zajímavostmi různých zemí, 

nenechali zahálet hlavu ani zbytek těla.  

  

 

 

4.3.  Akce ŠD 

 

Děti ze školní družiny měly možnost poznat školní zahradu. Paní zahradnice je naučila 

rozeznávat jednotlivé druhy rostlin, ukázala jim domečky pro hmyz a ježka. Nakonec děti 

nakreslily to, co si z krásného odpoledne zapamatovaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krásný výlet absolvovaly děti do Parku Rochus v Uherském Hradišti. Vyzkoušely si,  jak se 

pralo prádlo, mlela mouka nebo vyráběly cihly. Děti si prohlédly dobová stavení našich 

předků.  Počasí bylo krásné, a tak se výlet za poznáváním minulosti a lidových tradic moc 

povedl. 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd1-zahrada/zahrada3-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd-rochus2/Rochus-3.jpeg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd-rochus2/Rochus-2.jpeg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd-zahrada/zahrada-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/media/2013/01/mimoni.jpg
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Děti ze školní družiny navštívila švadlena, ukázala 

jim, co vše se dá ušít, jaké stehy může použít a pak 

jim dokonce ukázala, jak stroj umí vyšít jejich jména. 

Kromě toho měly děti možnost vyrobit si vlastní 

pytlíček na své poklady.   

 

 

 

Při projektovém dni Podzimní výzdoba interiéru se děti seznámily s barvami podzimu, 

naučily se vázat podzimní kytice a následně vyzdobit interiér školy. 

 

 

 

 

V říjnu se konala přednáška Obvazová technika se zdravotní sestřičkou, která dětem ukázala 

jednotlivé typy obinadel a výbavu lékárničky, obvazování částí těla – zápěstí, paže, kolena, 

chodidla a hlavy. Následně si mohly děti ve dvojici všechno vyzkoušet. 

 

 

Při přednášce Zásady zdravé hygieny a prevence nemocí za dětmi přišla zdravotní sestřička, 

která poučila děti o vhodné hygieně rukou, o vlivu stravovacích návyků na lidské zdraví. 

Nakonec proběhla ochutnávka vitamínů v podobě potravin, které prospívají našemu zdraví. 

 

 

Školní družinu navštívil příslušník policie České republiky. Policista žákům přednesl 

zajímavosti ze své práce. Žáci měli spoustu zvídavých otázek, naučili se poznávat základní 

dopravní značení a důležitá telefonní čísla. Domů si odnesli upomínkové předměty, 

omalovánky a vystřihovánky. Všem se den s policistou moc líbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-zima/zima-4.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-policista/policista-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-policista/policista-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sd-zahrada/zahrada-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd-zahrada/zahrada-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-policista/policista-6.jpg
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Žáci se připravili jak na příchod Mikuláše, tak i na celou zimu. Tvořili výrobky se zimní 

tématikou, vyzkoušeli si práci s inkoustem a zmizíkem nebo třeba klovatinou. Vyrobili si 

masky čerta a krásně vyzdobili třídu. Jsou moc šikovní. 

 

 

 

 

 

Prosinec si žáci užili hlavně tvořením. Vystřihovali sněhové vločky, každý den otevírali jednu 

obálku adventního kalendáře. Vytvořili jsme si papírové adventní věnce, naaranžovali vánoční 

dekoraci jehličím a ozdobami. Při poslechu vánočních koled šlo všechno krásně od ruky. Žáky 

moc zaujalo malování na textil a výroba origami vánočního přání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V únoru si žáci ve školní družině zahráli na ilustrátory knih. Paní vychovatelka vymyslela text 

příběhu „Vilda jede na výlet“ a žáci měli za úkol k němu nakreslit obrázek. Každý dostal za 

úkol ilustrovat jednu stranu. Ale to není všechno! Tuto knihu jsme zaslali do soutěže, kterou 

pořádá společnost Pojišťovna VZP. Porotě se kniha velmi líbila a ocenila je zvláštní cenou 

poroty. Knihu jsme také zaslali do soutěže „Komenský do škol“, kde se umístila na 2. místě! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2020sd2-divadlo/SD-divadlo-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-vilda/Vilda5.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-vilda/Vilda4.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-vilda/Vilda3.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdi-vanoce/SDI-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-zima/zima-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2020-sdii-zima/zima-3.jpg
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První  teplé jarní dny využili žáci školní družiny k pobytu venku. Učili se poznávat jarní 

květiny a byliny, které právě rostou. Žáci poznají sedmikrásku, hluchavku, fialku nebo 

kokošku. Nakonec vzaly výtvarnice křídy a krásně vyzdobily chodníky květinami. Bylo to 

krásné a slunečné odpoledne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrat do ŠD byl pro žáky radostný. Všichni se těšili na své kamarády i na paní vychovatelky.  

První týden nás čekalo společné sázení s paní zahradnicí na zahradě, kdy si mohli žáci 

vyzkoušet zasadit vlastní zeleninu. Jelikož nám počasí přálo, každý den jsme byli na zahradě. 

Žákům se moc líbila hra „Setonovka“, u které si procvičili nejen paměť, ale i vytrvalost v běhu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pálení čarodějnic je typickou událostí, kterou žáci milují. A ani letos jsme si to nemohli nechat 

ujít. Žáci si vyrobili nádherné čarodějnice z plastových kelímků, nakreslili si tu nejděsivější 

čarodějnici, vyslechli si čarodějnické historky. Na školní zahradě na žáky čekaly úkoly na 

jednotlivých stanovištích. Počasí vyšlo nádherně, a tak si žáci tento den mohli naplno užít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení se školním rokem proběhlo ve školní družině stylově. Žáci se oblékli do 

nejrůznějších kostýmů, aby si vynahradili karneval. Venku bylo připraveno několik aktivit, 

například přetahování lanem nebo hod míčkem na kelímky. Nejvíce se ale žáci těšili na opékání 

špekáčků. Všichni si moc pochutnali. A ti, co nemají rádi špekáčky, si opekli alespoň chleba.  

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-carodejnice/SD-carodejnice-6.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-carodejnice/SD-carodejnice-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd1-zahrada/zahrada3-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-jaro/SD-jaro-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-jaro/SD-jaro-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-jaro/SD-jaro-1.jpg
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Děkujeme firmě Linea Nivnice za dar pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.  Závěry – úkoly pro další období 

 

 Posílit sociální vazby mezi žáky po „covidovém“ odloučení 

 Propojovat činnost ŠD s činností základní školy 

 Spolupracovat s místními organizacemi a spolky při zajištění 

pestrých zájmových aktivit 

 Aktivně využívat přírodní zahradu školy k podpoře 

přírodovědné gramotnosti žáků, ke hrám a relaxaci 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-spekacky/SD_karneval-7.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-spekacky/SD_karneval-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-spekacky/SD_karneval-2.jpg
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5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
 

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:  Komenského 101, 687 51  Nivnice 

Kontakt:   tel. 572 693 177  

 

Adresa ŠJ-výdejna: Sídliště 870, 687 51 Nivnice  

Kontakt:   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:  1 (přepočteno na úvazky 1,00) 

Kuchařky ve ŠJ:    5 (přepočteno na úvazky 4,75) 

Kuchařky ve ŠJ-výdejně:   2 (přepočteno na úvazky 1,25) 

Pracovník na rozvoz obědů:   1 (přepočteno na úvazky 0,25) 

 

 

5.2.  Statistika 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo zapsáno ke stravování: 

114 dětí MŠ 

306 žáků ZŠ 

    59 zaměstnanců ZŠ a MŠ      

  62 cizích strávníků 

 

Za období 9/20 – 6/21 bylo uvařeno (připraveno) celkem:   

12.844 obědů pro děti MŠ  

23.405 obědů pro žáky ZŠ 

     6.356 obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ 

10.661 obědů pro cizí strávníky 

22.708 přesnídávek a svačin pro děti MŠ 
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5.3.  Činnost ŠJ ve školním roce 2020/2021  

 

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.  

Celodenní pitný režim je zajištěn. 

Ve školním roce 2020/2021 nám opět výrazným způsobem zasáhl do školního stravování 

koronavirus. Byl problém cokoli naplánovat, protože jsme nevěděli, kdy nám jídelnu uzavřou 

nebo kolik se bude stravovat dětí a žáků. Již 1. 9. 2020 se v řadách učitelského sboru objevila 

nákaza a základní školu nám uzavřeli do 9. 9. 2020. Fungovali jsme do 13. 10. 2020 a pak přišlo 

opět uzavření základní školy a za tři dny i mateřské školy. Provoz se otevřel pro mateřskou 

školu až 9. 11. 2020 a později pro první a druhý ročník základní školy. Od 30. 11. 2020 jsme 

opět byli plně v provozu. Od 1. 1. 2021 fungovala jen mateřská škola a první a druhý ročník 

základní školy. Koncem února 2021 se začali stravovat žáci na distanční výuce. Zájem byl 

velmi malý. 

Od 1. 3. 2021 se opět zavřela mateřská škola a za týden i základní škola. Od půlky dubna 2021 

nastal systém střídavé výuky pro první stupeň základní školy, do mateřské školy mohli 

předškoláci a do obou škol (MŠ, ZŠ) děti rodičů záchranného integrovaného systému. 

Od 10. 5. 2021 přišla polovina žáků horního stupně základní školy. Plný provoz byl obnoven 

24. 5. 2021 a vydržel až do konce školního roku. V letošním školním roce jsme si opravdu užili 

hodně zvratů, ale mikulášské překvapení s nadílkou se uskutečnilo. I díky vstřícnosti našich 

dodavatelů jsme tu situaci zvládli. Vše probíhalo za zpřísněných hygienických podmínek. 

Jídelna po celou dobu vařila pro cizí strávníky, zejména pro straší občany. 

Zaměstnankyně školní jídelny musely v letošním školním roce dodržovat ve zvýšené míře 

požadavky na hygienu ve stravovacích službách. Respirátory a rukavice byly běžné ochranné 

pracovní pomůcky. Strávníkům bylo nutné podávat tácky, příbory, ovoce, pečivo. Bylo nutné 

dodržovat rozestupy. Strava první den nemoci se vydávala pouze do jednorázových obalů.  

Od dubna 2021 se museli všichni zaměstnanci testovat antigenními testy na Covid-19. 

ŠJ je povinna dle vyhlášky 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. Je nutné dodržet stanovené 

množství pro určité komodity potravin. I v tomto hektickém školním roce se nám dařilo 

spotřební koš plnit.  

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 školy a jsou vyvěšeny na nástěnkách ŠJ v budově ZŠ a v budově MŠ. Jídelníček je 

vyvěšován na stránkách www.strava.cz, na webu školy a i v papírové podobě v budovách 1. a 2. 

stupně ZŠ a MŠ. 

I letos online cestou absolvovaly zaměstnankyně školní 

jídelny školení Hygienického minima. Na jaře byla ve 

školní jídelně provedena kontrola OHS (bez zjištění, 

provoz ŠJ byl řádně zajištěn). 

Máme snahu, aby u nás dětem a žákům chutnalo. Chceme, 

aby měli možnost se dobře a zdravě stravovat. Doufáme, 

že přijde ještě další modernizace prostor školní jídelny, 

kuchyně a jejího zázemí. Snad se už v dalším školním roce 

dá všechno do normálního stavu a vše bude fungovat tak 

jak má.          

http://www.strava.cz/
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5.4.  Materiální vybavení a opravy 

 

Již v začátkem školního roku bylo nutné zakoupit do ŠJ elektrickou stoličku pro výdej polévky. 

Také jsme pořídili nerezový odkládací stolík k výdejnímu pultu a dvě nerezové poličky.  

Na jaře se opět ozvaly problémy s odpady kuchyně.  

Do kuchyně ŠJ-V byl zakoupen nový robot na šlehání a míchání pomazánek, starý už dosloužil. 

V červnu jsme řešili naštěstí jen malou opravu myčky na nádobí. 

Průběžně pořizujeme materiál běžné potřeby, jako jsou talíře, příbory, prkénka, naběračky a 

jiné věci. Vybavení kuchyně pomalu dosluhuje, stále je co vylepšovat. 

 

 

5.5.  Závěry – úkoly pro další období  

 

 Snažit se připravovat jídla, která by strávníkům chutnala a splňovala požadavky 

na zdravé stravování 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského  
příspěvková organizace                                                                                                          Nivnice za školní rok 2020/2021 
 

49 

6. ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

 Klást důraz na tradice, posilovat vztah k domovu a škole, pěstovat u dětí a žáků hrdost 

na to, odkud pocházím 

 Ukončit a vyhodnotit tříletý projekt školy „Cesta za J. A. Komenským“, připravit 

reprezentační oslavy 430. výročí narození 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  

 Posilovat mezinárodní spolupráci se zahraničními školami v rámci projektů Erasmus+ a 

E-twinnning 

 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 

 Modernizovat budovy horní a dolní základní školy  

 Poskytovat kvalitní vzdělávání a školské služby 

 

 

“Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“ 
       J. A. Komenský 

 

 
 

 
 

Výroční zprávu zpracovala: PhDr. Šárka Mikesková 

Podklady připravily: Mgr. Hana Damborská za MŠ, Dana Krchňáčková za ŠJ  

 

 

Příloha č. 1: Předání Medaile Komenského  

Příloha č. 2: Cesta za J. A. Komenským 
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  V Nivnici 24. 8. 2021     PhDr. Šárka Mikesková  
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