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Výroční zpráva o činnosti  

ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice  

za školní rok 2021/2022 

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

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 2021/2022“. 

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

školní jídelny a školní jídelny-výdejny za školní rok 2021/2022.
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SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 
 

Vážení a milí,  

začíná nový školní rok 2022/2023, do kterého vstupujeme s velkým 

očekáváním, jaký asi bude, o jaké zážitky se obohatíme.  

Ráda bych vám, jako každý rok, nastínila, co nás v novém školní roce čeká. 

Nejdříve se ale pojďme krátce ohlédnout za uplynulým školním rokem. Ten 

bychom mohli vystihnout třemi jednoduchými slogany: Hurá zpátky 

ve škole, Cesta za J. A. Komenským, Oprava budovy horní školy.  

Vezměme to ale pěkně popořádku. 

 

Hurá zpátky ve škole  

Ano, konečně jsme po roce a půl opustili 

obrazovky notebooků, počítačů a chytrých 

telefonů a žáci se mohli opět vzdělávat ve 

školních kolektivech během přímé výuky. 

Sice jsme museli až do 19. února provádět 

screeningové testování žáků na Covid-19, 

nosit ve společných prostorách roušky, na 

podzim jsme měli některé žáky a třídy 

v karanténě, ale to se dalo zvládnout. 

Všichni jsme totiž byli moc rádi, že máme 

zase běžnou výuku a můžeme komunikovat 

tváří v tvář a prožívat věci, které online 

výuka neumožňuje. Školní rok 2021/2022 

jsme zahájili slavnostním shromážděním na 

nádvoří dolní školy a hned jsme se naplno 

vrhli do práce. Vzdělávání probíhalo 

po celou dobu opět v prezenční formě, a tak 

bylo možné docvičovat učivo z doby 

distanční výuky a plynule na něj navázat. U 

žáků byl kladen důraz na socializaci po 

dlouhé době odloučení a na posílení 

učebních a školních návyků. Lze 

konstatovat, že se žáci do přímé výuky ve 

škole bez výraznějších problémů zapojili.  

Cesta za J. A. Komenským 

Událostí roku byly oslavy 430. výročí 

narození J. A. Komenského. Naše škola 

pořádala v březnu dvě velké akce pro 

veřejnost. Sobotní koncert Vivat Comenius 

se konal v místním kostele a nabídl spojení 

hudby kytarového virtuóza Štěpána Raka 

s citacemi z díla Komenského. V neděli 

pokračovaly oslavy v Besedě kulturním 

programem Cesta za J. A. Komenským,  

 

 

 

 

 

 

 

kterého se účastnil ministr školství, vedení 

obce Nivnice a také náš pan farář. Jarmark 

a výstava výrobků žáků, drobné 

občerstvení, zpěv školního sboru, tanečky, 

divadelní scénka, kvíz, kytaristé, a dokonce 

i návštěva samotného Komenského, to 

všechno bylo k vidění. Moderátoři okořenili 

program příjemným humorem, publikum se 

dobře bavilo. Obě akce završily dlouhodobý 

stejnojmenný projekt, který byl zaštítěn 

Zlínským krajem. Škola byla za realizaci 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2537-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-2b_den-zeme/2b_Den-Zeme-3.jpg
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obou akcí odbornými institucemi a 

veřejností velmi oceněna, dlouho zaznívala 

na naši adresu slova chvály a poděkování. 

Jednalo se o významnou prezentaci 

směřování a práce školy.    

 

Oprava budovy horní školy 

Velkou výzvou pro nás byla oprava budovy 

horní školy, která nás provázela 

od 28. března až do konce letních prázdnin. 

Nové podlahy, elektroinstalace, světla, 

hygienické kouty, oprava stěn, kompletní 

výmalba a nátěry, izolace a betonáž podlah 

v suterénu, to je jen dílčí výčet všech 

zásahů, které bylo nutné udělat. Však si to 

školní budova po mnoha letech zasloužila!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výuku významným způsobem ovlivnily 

organizační změny, které s opravami 

souvisely. Od 28. března jsme v budově 

horní školy učili jen ve čtyřech učebnách 

v přístavbě, proto jsme zavedli 

tzv. dvoufázovou výuku, kdy žáci horní 

školy chodili střídavě na ranní a odpolední 

vyučování. Vedení školy a sborovna se 

přesunuly do učebny informatiky, 

pedagogové se seskupili do kabinetů 

v přístavbě, ve školní jídelně jsme měli 

přesný časový rozpis stravování a školní 

družinu jsme dočasně přesunuli na dolní 

školu. Celou náročnou organizaci výuky a 

stěhování mezi budovami jsme zvládli na 

jedničku. Stálo nás to mnoho úsilí, ale je to 

úspěšně za námi! Vyučující opět prokázali, 

že umí výborně spolupracovat.  

Školní rok jsme kvůli rozsáhlé rekonstrukci 

na horní škole ukončili už 10. června 2022 

a stavební práce se tak mohly rozšířit 

do celé budovy. Od července se začalo 

opravovat také ve školní kuchyni. Bylo to 

velmi náročné, stará budova nás překvapila 

nejedním nepříjemným překvapením.  

Přestože stavební tempo bylo závratné a 

snaha všechno ve vymezeném čase 

zvládnout byla nezměrná, bylo potřeba 

žákům horní školy o pár dnů posunout 

začátek dalšího školního roku. Všechny 

prostory uvnitř i vně školy bylo nutné 

uklidit, nastěhovat nábytek, zapojit 

počítače, nachystat pomůcky atd.  

Velmi děkuji firmě 3VαH za kvalitní 

práci, nadstandardní pracovní nasazení, 

a vynikající spolupráci při realizaci 

oprav. Byla radost sledovat, jak jde 

řemeslníkům práce od ruky. Skvělá 

práce, hoši! Poděkování patří také firmě 

Zdráhal Interiér za opravu školního 

nábytku a zřizovateli školy za finanční 

podporu a spolupráci. Rodičům děkuji za 

trpělivost a pochopení.  

 

Co dalšího se událo v roce 2021/2022? 

Rozlehlý komplex tří budov se sportovním 

areálem, 5 tříd mateřské školy, 17 tříd 

základní školy, 3 oddělení školní družiny, 

školní jídelna, školní jídelna-výdejna a 64 

zaměstnanců, 338 žáků v ZŠ a 109 dětí 

v MŠ, to je nivnická škola, která patří 

k největším v okrese.  

V pedagogickém sboru základní školy jsme 

přivítali paní učitelku Mgr. Hanu Polesovou 

a po mateřské dovolené se vrátila Mgr. 

Radana Navláčilová.  

Vedení školy úspěšně zajistilo účast školy 

v několika dotačních programech, díky 
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kterým se bylo možné pořídit nové školní 

pomůcky. V ZŠ jsme čerpali finance na 

digitální učební pomůcky, v MŠ jsme 

z dotací nakoupili pomůcky pro 

badatelskou přírodovědnou výuku a nový 

interaktivní panel. Dotační program EU 

Erasmus+ umožnil jazykové kurzy 

v zahraničí pěti učitelům cizích jazyků. 

Od září 2021 jsme začali učit novou 

informatiku, jejímž cílem je zdokonalení 

digitálních kompetencí žáků a seznámení se 

základy programování. V dílnách hoši 

vyrobili sedačky na školní chodby a další 

výrobky. Děvčata se naučila šít na stroji a 

otáčet se v žákovské kuchyňce. Školní 

zahradu jsme využívali k odpočinku, 

k badatelské výuce a pěstování zeleniny ve 

vyvýšených záhonech.  

Výborné výsledky na sebe nenechaly 

dlouho čekat. Opakovaně jsme získali titul 

evropská jazyková škola za úspěšnou 

realizaci e-Twinningových projektů. 

Velkou radost nám udělalo ocenění 

jazykového projektu 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. Naši žáci školu skvěle 

reprezentovali v soutěžích a olympiádách 

na úrovni okresu, kraje a také v národním 

kole! Dařilo se jim v olympiádě 

z matematiky, fyziky, zeměpisu, dějepisu, 

německého, českého, anglického jazyka, 

výtvarných, literárních a sportovních 

soutěžích. Žák devátého ročníku naší školy 

byl dokonce vybrán mezi dvanáct 

nejlepších žáků ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji a 

obdržel Ocenění Zlínského kraje, které 

převzal z rukou hejtmana v Baťově vile ve 

Zlíně. Velký úspěch měl barevný 

minivolejbal, který se probojoval až do 

národního kola a přivezl si medaile.  

Pochvalu třídního učitele dostalo celkem 87 

žáků, pochvalu ředitelky školy a Nivnický 

oříšek 10 žáků. Na střední školy s maturitou 

bylo úspěšně přijato 76 % žáků 9. ročníku. 

V průběhu roku jsme uspořádali řadu 

mimoškolních akcí, exkurzí a výletů, 

abychom žákům vynahradili izolaci 

z uplynulých let. Proběhly dva lyžařské 

výcvikové kurzy (pro žáky 7. a 8. ročníku), 

zájezd do Anglie, školní výlety a různé 

exkurze. Zorganizovali jsme školní 

Sprinterský víceboj, Velikonoční 

florbalový turnaj, Dětský den a jiné 

sportovní a vzdělávací aktivity. Po tříleté 

odmlce jsme si zatančili na Májové veselici 

a potěšili se polonézou našich deváťáků. 

Byl to krásný a radostný zážitek. 

Během školního roku jsme nemuseli letos 

řešit žádné výrazné kázeňské problémy. 

Žákovský parlament pro své spolužáky 

připravil zajímavé aktivity, např. žáci 

projevili své kuchařské vlohy v mezitřídní 

soutěži Fruitchef.  

 

 

 

 

 

 

 

Nabídka zájmových kroužků byla pestrá, 

žáci tak mohli rozvíjet své dovednosti a 

užívat si radost ze společného setkávání. 

K významným událostem uplynulého 

školního roku patří udělení Medaile MŠMT 

I. Kategorie paní ředitelce nivnické školy. 

Slavnostní ceremoniál se konal 25. srpna 

2022 ve Valdštejnském paláci v Praze 

za účasti nového ministra školství. Medaile 

byla paní ředitelce udělena za dlouholetou 

kvalitní pedagogickou práci. Je to 

významné ocenění, které oceňuje její práci, 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-poloneza/Poloneza-7.jpg


 ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

příspěvková organizace                                                                                          Nivnice za školní rok 2021/2022 

 

5 

 

která se odráží v kvalitní činnosti a vedení 

nivnické školy.  

„Ocenění Medailí MŠMT I. Kategorie je 

pro mě velkou ctí a současně výzvou 

do další práce. Velmi si toho vážím.“    

                                              Š. Mikesková 

 

Co nás čeká ve školním roce 2022/2023?  

Naše základní škola se rozroste o další  

třídu. Celkem budeme mít už 18 tříd, 

protože otevřeme dvě třídy prvňáčků. 

Přivítáme novou paní učitelku Mgr. Eriku 

Štěpáníkovou, která bude učit prvňáčky, 

a Mgr. Terezu Provodovskou, která posílí 

pedagogický tým horní školy ve výuce 

českého jazyka a dalších humanitních 

předmětů.  

Navážeme na opravy a v létě zahájíme 

komplexní rekonstrukci vnitřních prostor 

budovy dolní školy. Určitě to s podporou 

všech dobře zvládneme! Především však 

v novém školním roce budeme pokračovat 

v tom hlavním – budeme učit žáky moderně 

i tradičně, hlavně však tvořivě s důrazem na 

názornost a praktičnost. Uskutečníme další 

projektové dny a mimoškolní akce. Věřím, 

že se dočkáme školního roku bez 

omezování vzdělávacích aktivit. Kvalitní 

výukou budeme dál dělat naší obci a 

Komenskému dobré jméno! 

Do nového školního roku přeji všem, ať 

vykročí tou správnou nohou, pedagogům 

pevné nervy a tvořivou mysl, žákům 

zvídavost a pracovitost a rodičům trpělivost 

při podpoře svých dětí. 

               

     PhDr. Šárka Mikesková 

     ředitelka školy 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-archimediada/Archimediada-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-fruit-chef/FruitChef-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-2a-film-skola/2A_film-skola-4.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-finale-minivolejbal/N%C5%A0.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021bobrik/Bobrik-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-anglie-4-1/web-24.png
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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 

 

 

 

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. V prosinci 2021 proběhly pravidelné volby, nově zvolená školská 

rada byla ustanovena od 28. 1. 2022.  

Předseda školské rady: do 27. 1. 2022  Ing. Petr Matěk 

    od 28. 1. 2022  Ing. Zuzana Feltlová 

 

 

 

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 

 

 

 

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 (dolní škola) 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 modernizované 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 (horní škola) je 

umístěna školní družina a školní jídelna. 

V 6. a 7. ročníku škola nabízí tyto volitelné předměty:  

• Debrujáři – vědy hrou 

• Sportovní hry 

• Konverzace v anglickém jazyce 

• Psaní všemi deseti 

• Přírodovědný seminář 

V 8. a 9. ročníku:  

• Sportovní hry 

• Konverzace v anglickém jazyce 

• Psaní všemi deseti 

• Cvičení z jazyka českého 

• Seminář z matematiky 

Kromě výuky angličtiny škola zajišťuje výuku dalšího cizího jazyka podle volby žáků, obvykle 

němčiny a ruštiny v 7., 8. a 9. ročníku.  

Jako nepovinný předmět je vyučováno náboženství – římskokatolické. 

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 moderními průlezkami a 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 má provoz každý pracovní den v době od 11:20 

do 16:00 h. Zajištěn je také ranní provoz v době od 6:30 do 7:30 h. Žáky si vychovatelky 

vyzvedávají v budově 1. stupně a převádí je na oběd do budovy 2. stupně. Po obědě se žáci 

věnují pestrým zájmovým činnostem.  

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-zdrava5-hs/zdrava5-2.jpg
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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 školní 

jídelna stravovací služby pro cizí strávníky, kterým je jídlo rozváženo v jídlonosičích. 

 

 

1.9.  Přehled oborů vzdělání, které škola poskytuje 

 

Základní vzdělávání  

Obor:  79-01-C/01 Základní škola 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Nivnice, aktualizace 1. 9. 2021  

 

Předškolní vzdělávání  

Obor:  7900A01 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2021  

Motivační název ŠVP – „Je nám hezky v Nivnici“ 

 

Zájmové vzdělávání  

Obor:  9999X08 

ŠVP:  Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, aktualizace 1. 9. 2021 

 

 

1.10. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Stav k 30. 6. 2022  

Druh činnosti 
 

Fyzický počet Přepočtený počet Kvalifikovanost 

Pedagogičtí pracovníci 

MŠ 10 9,7075 100 % 

ZŠ 30 24,2739 100 % 

ŠD 4  2,1893 100 % 

Provozní zaměstnanci  11   9,0544 
 

Zaměstnanci školního 

stravování 
 8   7,25 

 

  63 52,4751 
 

 

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

družině zajištěna v rozsahu 100 %.  

Ve školním roce 2021/2022 nastoupila do základní školy 1 učitelka (zástup za MD), 1 asistent 

pedagoga, 1 kuchařka (zástup za PN). 
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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. 

V uplynulém školním roce se výrazně finančně podílel na opravě budovy horní školy.  

Významnými 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, kterou pořádá SRPŠ, se po odmlce 

způsobené koronavirovou pandemií opět konala. Žáci 9. ročníku se rozloučili se školou krásnou 

polonézou 20. května 2022. Účast byla rekordní, polonéza se líbila, všichni se dobře bavili. 

Organizačně byla akce velmi dobře zajištěna.  

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

spolupráce významně přispívá k rozšíření a zpestření vzdělávací nabídky.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-poloneza/Poloneza-10.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-poloneza/Poloneza-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021pasovani-na-ctenare/2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-uklid-zahrady/%C3%BAklid-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021exkurze7-b/exkurze7B-6.jpg


 ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

příspěvková organizace                                                                                          Nivnice za školní rok 2021/2022 

 

13 

 

1.12.  Základní údaje o hospodaření školy 

 

Hospodářský rok 2021      Pozn.  Zaokrouhleno na tisíce. 

PŘÍJMY  

Příjmy ze státního rozpočtu 34.468 tis. Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele 4.650 tis. Kč 

Příjmy z hospodářské činnosti školy 779 tis. Kč 

Ostatní příjmy (stravné, školné… a použití fondů) 2.290 tis. Kč 

Příjmy OP VVV Šablony II + Šablony III 1.005 tis. Kč 

Příjmy z projektu ZK Biodiverzita květnaté louky 100 tis. Kč 

Příjmy z projektu EU Erasmus+ 439 tis. Kč 

Příjmy celkem 43.731 tis. Kč 

  

VÝDAJE  

Výdaje na platy (vč. DČ + OP VVV + OÚ + Eras)            25.240 tis. Kč 

Provozní výdaje            16.570 tis. Kč 

Náklady z hospodářské činnosti 503 tis. Kč 

Výdaje z OP VVV Šablony II + a Šablony III 803 tis. Kč 

Výdaje z projektu ZK Biodiverzita květnaté louky 282 tis. Kč 

Výdaje z projektu EU Erasmus+ 105 tis. Kč 

Výdaje celkem 43.642 tis. Kč 

Škola je příspěvkovou organizací obce Nivnice. V roce 2021 škola hospodařila s kladným 

účetním výsledkem. Zisk z hospodářské činnosti činil 89.339,71 Kč.   

 
 

        

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-zdrava5/zdrava-strava-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-projektovy-den-9ab-bez-pl/Projektov%C3%BD-den-9AB-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021hasici/hasici_DS2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-labf/LabF7-3.jpg
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ 

ROK 2021/2022 
 

2.1.  Vzdělávací činnost základní školy, vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu a edukačního procesu ve školním roce 2021/2022 

 

Počet tříd:    17 

Počet žáků:  338 stav k 30. 6. 2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme vzdělávali 338 žáků v 17 třídách. Vzdělávání probíhalo po celou 

dobu opět v prezenční formě, a tak bylo možné docvičovat učivo z doby distanční výuky a plynule 

na něj navázat. U žáků byl kladen důraz na socializaci po dlouhé době odloučení a na posílení 

učebních a školních návyků. Lze konstatovat, že se žáci do přímé výuky ve škole bez výraznějších 

problémů zapojili.  

Začátek roku byl spojený s covidovými opatřeními spočívajícími v nošení roušek ve společných 

prostorách školy a screeningovém testování, které trvalo až do 19. 2. 2022. V listopadu a prosinci 

byly některé třídy a jednotliví žáci z důvodu koronaviru v domácí karanténě, omezení však nebylo 

velké a do výuky výrazněji nezasáhlo. Nepřítomní žáci měli výuku zprostředkovanou online v Teams. 

Předmětové komise zaměřily svou práci na aklimatizaci žáků zpět ve školním prostředí. Postupovali 

jsme v souladu s dokumentem „Strategie školy pro práci se vzdělávacím obsahem ve škole“. Učitelé 

aktivně reflektovali svou výuku i dosažené vzdělávací výsledky a 

pokrok jednotlivých žáků. Využívali standardní způsoby hodnocení, 

ale také formativní hodnocení a sebehodnocení. Na začátku školního 

roku učitelé identifikovali potřeby jednotlivých žáků. Šikovnější 

žáky se dařilo zapojit do pestré palety soutěží a olympiád, žákům 

méně úspěšným se učitelé nad povinný rámec věnovali během 

doučování. Vzdělávací obsah byl poupraven tak, aby bylo řádně 

docvičeno učivo, které nemohlo být odučeno nebo se nestihlo odučit během online výuky 

(např. geometrie). Především jsme se zaměřili na zvládnutí základního učiva u každého žáka, přičemž 

výrazný vliv na rozvoj žáka má jeho vlastní aktivita a také motivační rodinné prostředí. V duchu 

Komenského zásad, které jsou oporou našeho ŠVP se dařilo žáky úspěšně zapojovat do praktických 

činností – laborování, badatelská výuka, polytechnická výuka 

v dílnách, vaření, šití, tvořivé ruční práce. Neopomíjeli jsme 

pohybové aktivity, zorganizovali jsme vlastní sprinterský víceboj, 

dva lyžařské kurzy, florbalový turnaj a účastnili jsme se mnoha 

sportovních soutěží. Zajímavé akce připravil žákovský parlament, 

např. mezitřídní soutěž Fruitchef. Po tříleté odmlce jsme si zatančili 

na Májové veselici a potěšili se polonézou našich deváťáků.  

Výborné výsledky žáků naší školy se letos opět dostavily. Opakovaně jsme získali titul evropská 

jazyková škola za úspěšnou realizaci e-Twinningových projektů. Žáci školu skvěle reprezentovali 

v soutěžích a olympiádách na úrovni okresu kraje a také v národním kole v různých humanitních, 

přírodovědných, výtvarných a sportovních soutěžích (výčet a umístění žáků viz níže). Žák devátého 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-labf/LabF6-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-labf/LabF7-4.jpg
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ročníku naší školy byl dokonce vybrán mezi dvanáct nejlepších žáků ZŠ a SŠ ve Zlínském kraji a 

obdržel Ocenění Zlínského kraje, které převzal z rukou hejtmana v Baťově vile ve Zlíně.  

Od 1. 9. 2021 jsme zavedli výuku nové informatiky. Žáci se seznámili se základy robotiky a rozvíjeli 

své digitální kompetence. Dařilo se jim sestavit a naprogramovat jednoduché roboty. Vzdělávací 

nabídku v průběhu roku zpestřily extrakurikulární aktivity realizované v rámci dotačních programů. 

V oblasti výchovného poradenství a prevenci rizikového chování žáků 

jsme nemuseli řešit žádné výrazné problémy. V rámci primární 

prevence proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníku a řada dalších 

aktivit. Nabídka zájmových kroužků byla pestrá, žáci mohli rozvíjet 

své dovednosti a těšit se ze společného setkávání. 

Událostí roku byly oslavy 430. výročí narození J. A. Komenského. 

Naše škola pořádala v březnu dvě velké akce pro veřejnost – koncert Vivat Comenius a kulturní 

program Cesta za J. A. Komenským, kterého se účastnil ministr MŠMT Mgr. Petr Gazdík. Akce 

završily dlouhodobý stejnojmenný projekt, který byl zaštítěn Zlínským krajem. Škola byla za 

realizaci akcí veřejností velmi oceněna. Jednalo se o významnou prezentaci směřování a práce školy.    

V pololetí jsme na základě evaluace provedli v ŠVP ZV dílčí úpravy. Rozšířili jsme nabídku dalších 

cizích jazyků o jazyk španělský a jazyk francouzský. Upravili jsme nabídku volitelných předmětů na 

horní škole. Nově byl zařazen volitelný předmět Psaní všemi deseti pro žáky 7. – 9. ročníku.  

V jarním a letním období vzdělávání významným způsobem ovlivnily organizační změny, které 

souvisely s opravami školní budovy horní školy. Celou náročnou organizaci vyučování a stěhování 

mezi budovami jsme dobře zvládli. Vyučující opět prokázali, že umí výborně spolupracovat. Přestože 

byl školní rok kratší a neobvyklý, podařilo se učivo ve většině probrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-fruit-chef/FruitChef-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022roboti/roboty-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022minivolejbal/minivolejbal-6.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-cesnek-5/cesnek_vyprava-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_nj-7-rocnik/IMG_20220426_124615-kopie-1500.jpg
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2.2.  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 projekt ukončili oslavou 430. výročí narození J. A. Komenského. Naše 

škola pořádala v průběhu školního roku dílčí aktivity v rámci vzdělávacího procesu a v březnu dvě 

velké akce pro veřejnost. 

 

Koncert „Vivat Comenius“ 

V sobotu 19. 3. 2022 se v Kostele Sv. Andělů strážných v Nivnici uskutečnil koncert „Vivat 

Comenius“. Myšlenky z díla Komenského přednesl a doplnil zpěvem a unikátní hrou na kytaru pan 

Štěpán Rak. Hudební pasáže ze suity Renesanční pokušení a Dávné tance doplnil zpěv a citace 

stěžejních myšlenek ze všech sedmi spisů Komenského filosofického díla „De rerum humanarum 

emendatione consultatio catholica“ – „Obecná porada o nápravě věcí lidských“. Koncert byl 

spolufinancován Zlínským krajem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_vivat-comenius/IMG_2373-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_vivat-comenius/IMG_2364-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_vivat-comenius/IMG_2365-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_vivat-comenius/IMG_2353-1500.jpg
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Kulturní program „Cesta za J. A. Komenským“ 

V neděli 20. 3. 2022 žáci nivnické základní školy potěšili a pobavili veřejnost svým pestrým 

kulturním programem Cesta za J. A. Komenským. Vystoupením ve Společenském domě Beseda 

vyvrcholil dlouhodobý projekt školy, nad nímž měl záštitu Zlínský kraj. Plný sál návštěvníků mohl 

obdivovat šikovnost žáků nivnické základní školy během vystoupení pěveckého sboru, divadelní 

scénky, tance či zpěvu. Nechyběl ani společný kvíz, v němž své síly poměřili místní farář Otec 

Zdeněk a pan ministr Mgr. Petr Gazdík, který byl pozvaným hostem jako garant projektu. Program 

doplnil pestrý jarmark žákovských výtvorů, videoprojekce a výstava prezentující činnost školy spolu 

s drobným občerstvením. Moderátoři zvládli všechno na jedničku. Účinkujícím a učitelům, kteří 

program připravovali, patří velké poděkování. Ideje Komenského byly oživeny přesně podle jeho 

principů – názorně, prakticky a s prožitkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2509-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2287-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2479-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2489-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2532-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2599-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2584-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2565-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_cesta-za-jak/IMG_2501-1500.jpg
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Lapbook Učitel národů 

Žáci sedmého ročníku pracovali s různými zdroji, aby mohli vytvořit lapbook věnovaný Učiteli 

národů. V následující hodině své práce prezentovali, dozvěděli se spoustu zajímavých informací a za 

svou kreativitu byli pochváleni. 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarná soutěž – J. A. Komenský 

Naše škola se zapojila do výtvarné soutěže. Práce dvou našich žákyň postoupily do krajského kola 

soutěže. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskutečnilo 25. března ve Sloupovém sálu Muzea 

Komenského v Uherském Brodě, kde jsme převzali ocenění za úžasné 2. místo v krajském kole! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. březen 2022, Den učitelů  

Proběhlo položení věnce u pomníku Komenského, poděkování učitelům za jejich obětavou a 

náročnou práci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-komensky7/Komensky-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-komensky7/Komensky-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-2.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-5.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-6.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-3.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vv-komensky/Komensky-4.JPG
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_28-brezen/IMG_2663-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_28-brezen/IMG_2668-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-komensky7/Komensky-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/29151-2/
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Zdravice ředitelky NPMK  

PhDr. Markéta Pánková, ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. K. v Praze, 

u příležitosti oslav výročí Komenského zaslala naší škole a občanům obce Nivnice zdravici.  

 

„Myšlenky Komenského jsou stále živé. Je zapotřebí dnes ukázat společnosti poměrně méně známou 

stránku Komenského, že celé životní snažení Komenského, ať již v oboru pedagogiky, filozofie nebo 

teologie, se neslo úsilím o zachování míru a vytvoření přijatelného způsobu soužití mezi národy. Celá 

jeho životní práce byla prodchnuta snahou, aby „rozsvítil nové světlo“ školám, církvím, národům, 

státům a aby ukázal všem lidem a národům cestu ke svobodě a míru, která vede jen přes vzdělávání 

a výchovu k obecnému dobrému. Takových vzorů jako je Komenský, je v našem světě stále příliš 

málo.“ 

                                      Citace: PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK J. A. Komenského v Praze 

  

 

 

Návštěva z nizozemského Naardenu 

Dne 28. března 2022 poctila naši školu vzácná 

návštěva – představitelé Muzea a Nadace 

J. A. Komenského z nizozemského Naardenu, 

kde je pochován Komenský, který posledních 14 

let svého života prožil v Nizozemí. 

 

 

 

 

Projektový den „Komenský – Učitel národů“ 

Žáci si v duchu Komenského zásad užili zábavné učení hrou. V paletě pestrých aktivit si vytvořili 

vlastní obrazový slovník, zažili zkoušku divadelního souboru, zopakovali své vědomosti formou AZ 

kvízu či potrénovali své smysly. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-8.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-4.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-7.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-projektovy-den-komensky/proj_den-6.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_navsteva-z-naardenu/IMG_20220328_113937.jpg
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2.3.  Udělení „Medaile MŠMT“ paní ředitelce PhDr. Šárce Mikeskové 

 

Ve Valdštejnské zahradě v Praze byly 25. 8. 2022 

uděleny Medaile MŠMT významným osobnostem 

pedagogiky. Medaile, které jsou nejvyšším 

oceněním v oblasti vzdělávání a výchovy, 

předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

Vladimír Balaš. 

Za dlouhodobou kvalitní pedagogickou činnost 

byla Medailí MŠMT I. Kategorie oceněna také 

paní ředitelka PhDr. Šárka Mikesková. 

Tisková zpráva MŠMT:  

"Dnes jsme se sešli na tomto slavnostním 

shromáždění, abychom vám nejvyšším 

resortním oceněním poděkovali za významnou 

pedagogickou, výchovnou, vědeckou či 

uměleckou práci anebo dlouhodobé vynikající 

působení v resortu školství. To, že jste dnes 

tady, vás řadí mezi nejlepší z nejlepších. Mezi 

ty, kteří pomáhají zkvalitnit české školství, 

dokážou posouvat své žáky a studenty vpřed a 

jsou vzorem pro ostatní. Máte můj upřímný 

obdiv a respekt a je mi ctí být mezi vámi," uvedl během slavnostního aktu ministr Balaš. 

Medaile MŠMT se udělují za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo 

uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo za mimořádně 

záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v ČR.  

Medaile se udělují ve dvou stupních, a sice medaile 1. stupně (stříbrná) a 2. stupně (bronzová).  
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2.4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Počet dětí poprvé u zápisu:   27    

Počet dětí u zápisu s odkladem:    7      

Počet přijatých dětí:    29 

Počet žádostí o odklad:     5 

Dne 20. 6. 2022 se konal mimořádný zápis pro děti z Ukrajiny. K zápisu se dostavilo 0 dětí. 

 

 

 

2.5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

           

1. stupeň                                   Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

I. A 19 19 0 0 

I. B 19 19 0 0 

II. A 17 17 0 0 

II. B 17 17 0 0 

III. A 18 17 0 0 

III. B 19 17 0 0 

IV. A 15 14 0 0 

IV. B 16 14 0 0 

V.  27 21 0 0 

 Celkem 1. st. 167 155 0 0 

 

 

2. stupeň 

Třída Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

VI. A 20 18 2 0 

VI. B 21 10 11 0 

VII. A 20 8 12 1 

VII. B 19 9 10 0 

VIII. A 19 8 11 0 

VIII. B 20 6 13 1 

IX. A 24 12 12 0 

IX. B 25 6 19 0 

Celkem 2. st. 161 77 83 1 
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Z celkového počtu 323 žáků, prospělo s vyznamenáním 232 žáků, z toho na: 

1. stupni 155 žáků 

2. stupni  77 žáků 

Vysvědčení s průměrem 1,00 mělo celkem 136 žáků, z toho: 

1. stupni 110 žáků 

2. stupni   26 žáků 

 

POCHVALY A JINÁ OCENĚNÍ 

Pochvala třídního učitele – celkem 87 žáků, z toho na:  

1. stupni 64 žáků 

2. stupni 23 žáků 

 

Pochvala ředitelky školy a Nivnický oříšek – celkem 10 žáků  

Josef Charvát 6. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

    (např. ZO, MO, Eurorebus) 

Alice Škrabálková 6. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

    (např. ZO, MO, Eurorebus) 

Anna Kapsová 6. A za reprezentaci školy a obce ve výtvarném umění  

(VV soutěž k výročí J. A.   Komenského) 

Jiří Miškar  7. B za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

    (např. ZO, MO, DěO, Pythagoriáda, Archimediáda, Píšu  

    povídky, píšu básně) 

Jan Miškar  9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. FO, ZO, Mladý chemik, Staň se architektem, 

Pythagoriáda) 

Nora Ondrová 9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, NěO) 

Rozálie Kapsová 9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, FO, ČjO, Mladý chemik) 

Anna Máčalíková 9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. MO, FO) 

Barbora Velecká 9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. FO, ČjO) 

Šimon Kollár  9. A za reprezentaci školy a obce v soutěžích a olympiádách  

(např. DěO, Mladý chemik) 

 

Ocenění Zlínského kraje 

Jan Miškar  9. A  

za reprezentaci kraje v mimoškolní činnosti  

(např. práce ve folklorním souboru Nivnička, úspěchy  

v soutěžích a olympiádách, výtvarné ztvárnění cyklu sakrálních 

staveb, přední umístění v soutěži Staň se architektem aj.) 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY   

Z 9. ročníku bylo přijato na maturitní obory 76 % žáků, na učební obory 24 % žáků.  

Z 5. ročníku na víceleté gymnázium neodchází žádný žák.  

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-ukonceni-ds/ukonceniDS-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_oceneni-zk/IMG_20220602_140646-1500.jpg
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2.6.  Údaje o prevenci rizikového chování a zajištění podpory žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a 

s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

Prevence a rizikové chování žáků 

Hlavním cílem primární prevence bylo eliminovat dopady distanční výuky na chování žáků. 

Zařazovali jsme v maximální možné míře socializační aktivity (projektové dny, výlety, 

exkurze, soutěže, lyžařské kurzy), aby žáci měli co nejvíce příležitostí ke sdílení a komunikaci.  

V letošním školním roce jsme neřešili mnoho závažných případů, jednalo se spíše o drobnější 

přestupky – narušování výuky, nerespektování pokynů, úmyslné provokace, nevhodné chování 

o přestávkách, ničení majetku, drzé chování, vulgarismy, kouření el. cigaret, natáčení videí… 

Drobné přestupky byly řešeny domluvou, popř. NTU. Byly uděleny i DTU (kouření), popř. 

DŘŠ za závažnější přestupky (natáčení, časté porušování pravidel hrubým způsobem). Velkým 

nešvarem je i přes zákaz používání mobilních telefonů – někteří nejen o přestávkách, ale snaží 

se o hraní i v hodinách. Je tady vidět závislost – také následek online výuky, kdy byli odkázáni 

na používání IT techniky a strávili na mobilech spoustu času. 

Netypické bylo období 04/ - 06/2022, kdy probíhala výuka v omezených prostorách z důvodu 

rozsáhlé rekonstrukce budovy horní školy. Menší koncentrace žáků ve škole se projevila v tom, 

že se rizikové chování nevyskytovalo, až na „drobnosti“, např. poškozování školních lavic.  

Třídní učitelé pracovali s třídními kolektivy v rámci třídnických hodin. Žákovská samospráva 

pokračovala ve své činnosti. Žáci zorganizovali pro své spolužáky úspěšně několik činností 

(Fruit Masterchef, Pomazánkový den).  

Hlavní školní akce v rámci primární prevence:  

6. ročníky  Kyberšikana (beseda) 

  Adaptační den – spolupráce NZDM Šrumec Uh. Brod 

  Zdravé stravování, poruchy příjmu potravy – beseda, prezentace 

  Komunikace – nácvik dovedností 

7. ročníky  Agresivita, násilí – práce v hodinách 

  Poruchy příjmu potravy – prezentace, beseda 

  Komunikace – nácvik dovedností 

  Dospívání – beseda 

8. ročníky  Kouření, alkohol – besedy   

  Suchý únor 

9. ročníky  Holocaust (beseda) 

  Suchý únor – velmi hezká beseda, poutavá, žáci měli    

    dotazy, které jim byly zodpovězeny 

  Volba povolání – dotazníkové šetření 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-beseda-nuh/Beseda-UH-2.jpg
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Žáci mohou přijít s jakýmkoli problémem přímo za ŠMP či jiným pracovníkem školy. Pokud 

nechtějí přímo, mohou využít schránku důvěry, následně jsou provedeny pohovory se žáky, aby 

byl problém odstraněn. Informace k prevenci mohou získávat také prostřednictvím nástěnek na 

školní chodbě. Schránka žákům vyhovuje, pokud je něco trápí a nechtějí přijít přímo, tuto 

možnost rádi využijí. Mohou využívat i konzultace u ŠMP – kdykoli po domluvě dle potřeby.  

ŠMP se pravidelně účastní DVPP a setkání ŠMP v PPP v Uh. Hradišti. Dva vyučující se 

zúčastnili „Adaptačního kurzu“, kde sbírali zkušenosti, jak vést třídu. 

Spolupráce se SVP HELP funguje, je dobrá.  Letos se zde jedna ze tříd účastnila společného 

sociálního programu. Žákům byla doporučena pravidla, kterými se mají řídit i účast, aby se 

zlepšily vzájemné vztahy. Informace o primární prevenci rodiče získávají na třídních schůzkách 

a individuálních konzultacích. Dokumenty jsou přístupné na webových stránkách školy. Pokud 

má někdo zájem, může se na další přímo informovat u ŠMP, popř. TU, ŘŠ. Většina rodičů se 

školou dobře spolupracuje. 

 

Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se SVP) 

Evidenci žáků se SVP má na starost výchovná poradkyně, která svou práci vykonává 

zodpovědně s citlivým přístupem k žákům. Péče o žáky se SVP je řádně zajištěna v souladu 

s doporučeními ŠPZ, která jsou podle potřeby průběžně aktualizována. Žákům poskytujeme 

potřebnou pedagogickou intervenci, doučování v rámci dotačního programu MŠMT, předmět 

speciálně pedagogické péče, vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů a 

samozřejmostí je individuální přístup.  

VP si průběžně prohlubuje vzdělání samostudiem na internetu, konzultacemi s poradnou, účastí 

ve skupině „Koutek výchovných poradců na sociálních sítích“ a v rámci DVPP.  

Spolupráce s rodiči, ŠPZ a učiteli je dobrá a proaktivní. Nejčastěji byly projednávány dotazníky 

k vyšetření, individuální vzdělávací plány, informované souhlasy, podpůrná opatření a 

pedagogická intervence. Předávání informací s učiteli probíhalo na základně osobního kontaktu 

a také v prostředí MS Teams. Komunikace a součinnost s vedením školy je na výborné úrovni. 

 

Podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Vzdělávání nadaných žáků jsme v tomto školním roce podporovali různorodě, např. doplněním 

a prohloubením učiva, vrstevnickým učením, vedením skupinové práce, řešením specifických 

úkolů (např. při oslavách výročí JAK), součinností v e-Twinningu atd. Žáci mají možnost 

rozvíjet své nadání v zájmových kroužcích a také formou volitelných předmětů. Nadaní žáci se 

aktivně zapojili do soutěží a olympiád, kde dosáhli výrazných úspěchů (viz níže).  

Mimořádně nadané žáky jsme ve školním roce 2021/2022 neevidovali. 

 

Podpora žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy (žáci s OMJ) 

V 2. pololetí školního roku nastoupili do naší školy na dolní školu 2 žáci z Ukrajiny. Oběma 

byl zpracován plán pedagogické podpory a byla jim zajištěna individuální podpora při rozvíjení 

znalosti českého jazyka a včleňování do vzdělávacího procesu. Každý žák měl svého školního 

koordinátora. Žáci se dobře socializovali do třídních kolektivů, rychle se seznámili se 

vzdělávacím systémem a chodem naší školy.  
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2.7.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 

rozvoji nepedagogických pracovníků 

 

a) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

• Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů:   -- 

 

• Prohlubování vzdělání: 

 

Individuální DVPP 

Počet osobokurzů: 96  

Témata: oborové vzdělávání, nová informatika, měkké dovednosti aj. 

 

Vzdělávání celého pg. sboru a skupinové DVPP 

Školení BOZP  

Školení PO 

Třídním učitelem v postcovidové době III  

Třídním učitelem v postcovidové době IV  

Metodické školení k E-TK, 1. část  

Metodické školení k E-TK, 2. část  

Interaktivní tabule a její využití ve výuce 

Čeština jako druhý jazyk  

 

V rámci DVPP ve školním roce 2021/2022 probíhaly semináře a webináře, do kterých se 

pedagogové aktivně zapojili. Pět učitelek cizích jazyků se účastnilo strukturovaných jazykově 

metodických kurzů v zahraničí (2 x Irsko, 2 x Velká Británie, 1 x Německo). Proběhlo 

proškolení celého pedagogického sboru v ZŠ na téma psychohygiena žáků a učitele, práce 

s třídním kolektivem v souvislosti s návratem z distanční na prezenční výuku. 

 

b) Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

• Individuální  

Počet osobokurzů: 4 

Témata: školní stravování, hospodaření příspěvkových organizací, vedení FKSP aj. 

 

• Kolektivní 

Školení BOZP  

Školení PO 

Hygienické minimum 
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2.8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti – akce, projekty, 

soutěže, olympiády 

 

Akce a projekty celoškolní 

Koncert Štěpána Raka Vivat Comenius  

Kulturní vystoupení pro veřejnost Cesta za J. A. Komenským 

Projektový den „Komenský – Učitel národů“ 

Polonéza 2022 

Mikuláš ve škole 

Den Země 

Sportovně branný den k MDD (organizátor 5. roč.)  

Mezitřídní závody v lehké atletice 

Sprinterský víceboj 

 

Akce 1. stupně 

SOUTĚŽE  

Mc Donald´s Cup - okrskové kolo - postup z 1. místa do okresního kola, chlapci 1. - 3. třída  

Atletická olympiáda v Uh. Hradišti - 2 x 1. místo, 4 x 2. místo, 1 x 3. místo 

O pohár starosty města Uherský Brod - celkové prvenství, Nivnice B na 3. místě, 

v individuálních disciplínách 4 x 1. místo, 6 x 2. místo a 2 x 3.místo)   

Barevný minivolejbal - Celý rok jsme se zúčastňovali krajských kol barevného 

minivolejbalu a vozili medailová umístění. Vše vyvrcholilo na republikovém finále 11., 12. 6. 

ve Zlíně, kde se podařilo v oranžové kategorii obsadit první dvě místa! 

Punťaklub  

Podzimní veselský jump (Veselí/Mor.) - 5. místo A. Šašinková, 11. místo N. Trtková 

Velikonoční tuneliáda (Lužice) - 2 x 1. místo A. Šašinková  

Podsvětlovská tuneliáda (Bojkovice) - 2. a 3. místo A. Šašinková, 4. místo N. Trtková 

Dětský den - prezentace agility    

Tuneliáda (Otrokovice) - 6. a 7. místo  A. Šašinková 

 

TŘÍDNÍ A MEZITŘÍDNÍ AKCE 

Výstava ovoce a zeleniny v Besedě  

Interaktivní výstava Krtek v Uherském Brodě  

Sportovně branný den ke Dni dětí (organizátor 5. ročník)  

Pohádkové dopoledne (organizátor 9. A)  

Scénické čtení, herci Slováckého divadla   

Zdravá pětka 

Pasování na čtenáře knihovny (2. ročník) 

Česneková výprava  

Keramické dílničky ke Dni matek  

Tandemová výuka - činnostní učení - Lapbook sv. Václav, Indiánský podzim na talíři 

(vaření), Pamatováček, Šití látkových pytlíků, Sv. Martin  

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-2b_den-zeme/2b_Den-Zeme-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-o-pohar-starosty/O-pohar-starosty-1.jpg
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Návštěva dětské knihovny v Uh. Brodě  

Výlet na koloběžkách   

Návštěva centra HELP v Uh. Brodě  

Zábavné ukončení 1. třídy  

Tečka za 2. třídou - Večerní filmová škola  

Leonardo da Vinci - 500 let (interaktivní vzdělávací pořad) 

Soustředění country na Bystřičce   

Poznávací exkurze Brno - Anthropos, Špilberk, Hvězdárna  

Dopravní hřiště v Uherském Brodě 

Bruslení v Uherském Brodě 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě - Dějiny udatného národa  

Vánoční besídky 

 

PROJEKTOVÉ DNY 

Návštěva u indiánů - beseda, ukázky indiánských výrobků, ochutnávka sušeného ovoce, 

podzimní příroda 

Vánoční zvyky a obyčeje  

J. A. Komenský (organizátor 5.ročník)  

Keramické dílny  

Muzikoterapie (bubnování) 

Cesta do školy - bezpečnost, okolí školy, doprav. značky  

Mezinárodní den včel, lapbook  

Můj školní rok 2021/22, lapbook, sebereflexe  

Rýžování zlata - ukončení celoroční hry  

Životní prostředí - návštěva zemědělského družstva v Nivnici  

Cesta knihy ke čtenáři - návštěva nivnické knihovny  

Typy krajiny 

Doba veselí 

Tajemství husích stop  

Volejbalový kempík v Horním Němčí  

 

ŠKOLNÍ VÝLETY 

1. ročník: Baťův kanál, Pirátská stezka, Bukovanský mlýn  

2. ročník: Návštěva včelařské stanice v Lipinách s opékáním špekáčků  

3. ročník: Buchlovice - zámek, zahrada a záchranná stanice v Buchlovicích  

4. a 5. ročník: Moravský kras 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022proj-den-4/Masopust-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-dopravka-4b/dopravka-4b-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-vylet-45/vylet-45-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-vylet-45/vylet-45-7.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-prvouka-3a/bylinky-5.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-1ab-ukonceni/foto-5.jpg


 ZŠ a MŠ J. A. Komenského Nivnice,                                     Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ J. A. Komenského 

příspěvková organizace                                                                                          Nivnice za školní rok 2021/2022 

 

28 

 

Akce 2. stupně 

Český jazyk a čtenářská gramotnost 

SOUTĚŽE  

• Spěchej pomalu – oblastní kolo   8. – 9. roč. E. Náhlíková, čestné uznání  

• Píšu povídky, píšu básně – okr. kolo   6. – 9. roč. J. Miškar 1. místo 

• Komenský a my    6. – 9. roč.  

• Olympiáda v ČJ – okresní kolo   9. roč.    R. Kapsová 9. a B. Velecká 8. m. 

 

PROJEKTY 

• Větné členy na sociálních sítích  8. A/B    

• Rodný list J. A. Komenského  8. A/B 

• Lapbook J. A. Komenský    7. A/B 

• Jaro v básni     7. B 

 

Dějepis 

SOUTĚŽE  

• Dějepisná olympiáda – okresní kolo       6. – 9. roč.    J. Miškar 11. a  Š. Kollár 9. m. 

 

Výtvarná výchova 

SOUTĚŽE  

• J. A. Komenský – okresní kolo         6. – 9. roč.     A. Kapsová 2. místo 

• Staň se architektem – okresní kolo  9. roč.  J. Miškar 1. místo 
 

 

Matematika, matematická gramotnost 

SOUTĚŽE  

• Matematická olympiáda: 

školní kolo 6. – 9. ročník nejúspěšnější žáci postoupili do okresního kola 

 

okresní kolo 6. ročník 15. – 21. místo M. Ondra   6. A 

27. – 34. místo  J. Charvát   6. A 

22. – 26. místo A. Škrabálková  6. A 

  7. ročník 17. – 27. místo J. Miškar  7. B 

E. Popelková   7. A 

V. Karlík   7. B 

31. – 33. místo M. Orlovský   7. B 

  8. ročník 22. – 25.  místo E. Jónová   8. B 

14. – 17.  místo  D. Škrabálek  8. B 

9. ročník   8. – 11. místo  N. Ondrová   9. A ÚŘ 

12. místo  R. Kapsová   9. A 

13. – 14. místo D. Pavelková   9. B 

17. – 18. místo  A. Máčalíková 9. A 

20. místo  B. Velecká   9. B 

25. místo   A. Mášová  9. A 

krajské kolo 9. ročník 16. místo  N. Ondrová  9. A 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022vetne-cleny/vetne_cleny-2.jpg
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• Pythagoriáda: 

školní kolo 6. – 9. ročník nejúspěšnější žáci postoupili do okresního kola 

 

okresní kolo 7. ročník 1. místo  Jiří Miškar   7. B  ÚŘ 

  8. ročník 8. – 13.  místo  D. Škrabálek   8. B   ÚŘ 

9. ročník 2. – 5. místo   Jan Miškar   9. A   ÚŘ 

 

krajské kolo 9. ročník 16. místo  N. Ondrová  9. A 

 

 

Fyzika 

SOUTĚŽE  

• Fyzikální olympiáda: 

školní kolo 9. ročník účastnilo se 24 žáků 

 

okresní kolo 9. ročník 3. místo  Jan Miškar   9. A  ÚŘ 

8. místo  B. Velecká   9. A  ÚŘ 

9. místo  A. Máčalíková 9. A  ÚŘ 

11. místo   N. Ondrová   9. A  ÚŘ 

12. místo  M. Škrabálek  9. B 

13. místo  R. Kapsová   9. A 

14. místo  D. Volná   9. A 

 

krajské kolo 9. ročník 13. místo  Jan Miškar   9. A  ÚŘ 

18. místo  B. Velecká   9. A 

17. místo  A. Máčalíková  9. A 

 

• Archimediáda: 

školní kolo 7. ročník účastnilo se 24 žáků 

 

okresní kolo 9. ročník 3. místo  Jiří Miškar   7. B 

6. – 7. místo  E. Popelková   7. A 

8. – 9. místo   P. Kadlčíková  7. A 

14. místo  I. Gregůrek   7. A 

    

PROJEKTY 

• Nejlepší měřidlo fyzikálních veličin     Debrujáři  6. A/B 

 

 

Přírodopis, přírodovědná gramotnost   

• Přírodovědný klokan KADET 

okresní kolo  9.  ročník: 1. místo  Jan Miškar  9. A 

     2. místo  Matyáš Rolinc  9. B 

     3. místo  Dominik Škrabálek 8. B 

Se svými body byl Jan Miškar zařazen mezi nejlepší řešitele okresního kola.  

 

• Přírodovědný koutek 

Žáci horní školy celoročně pečují o rybičky a želvy v našem přírodovědném koutku. 
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• Přírodní zahrada ZŠ Nivnice 

Během školního roku jsme využívali naši školní zahradu 

k evnironmentální a badatelské výuce. Vypěstovali jsme 

zeleninu ve vyvýšených záhonech, poznávali jsme flóru a 

faunu jednotlivých biotopických stanovišť. 

  

Chemie 

• Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 

1. kolo: Školního kola se účastnili žáci 9. ročníku, nejúspěšnější postoupili do kola 

oblastního. 

2. kolo: Oblastní kolo probíhalo letos online. Soutěžící formou písemného testu museli 

prokázat patřičné vědomosti z oboru chemie.  

4. místo  Miškar Jan   87 bodů  

23. místo  Kapsová Rozálie  70 bodů  

28. místo  Kollár Šimon   66 bodů  

3. kolo:  Regionální finále se konalo v SPŠ Otrokovice. Soutěžilo se v praktických 

chemických dovednostech.  

8. místo  Jan Miškar  87 bodů 

22. místo  Rozálie Kapsová 70 bodů 

23. místo  Šimon Kollár  66 bodů   

 

Zeměpis 

• Zeměpisná olympiáda 

školní kolo účastnili se žáci 6. – 9. ročníku 

 

okresní kolo kategorie A     6. místo  A. Škrabálková 6. A 

       7. místo J. Charvát  6. A 

     11. místo M. Ryška  6. A 

kategorie B     4. místo  J. Miškar  7.B 

    11. místo Z. Radoch  7. B 

     19. místo J. Volná  7. B 

kategorie C   15. místo  M. Reich  8. A 

    23. místo D. Škrabálek  8. B 

     26. místo Jan Miškar  9. A 

• Eurorebus 

V letošním roce se nakonala krajská kola. Na základě výsledků dosažených v této soutěži, 

bylo pozváno družstvo 6. A ve složení Ryška, Charvát, Škrabálková do celostátního kola 

13. 6. 2022 konané v Praze.  

 

 

Cizí jazyky, jazyková gramotnost 

• Olympiáda v AJ  

školní kolo ve všech ročnících 

okresní kolo  Kategorie IA  P. Kadlčíková  20. místo 

Kategorie IIA  E. Náhlíková  12. místo 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-zahrada/zahonky-5.jpg
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• Olympiáda v NJ  

školní kolo    proběhlo v 8. a 9. ročníku 

okresní kolo, Kategorie IIA účastnila se N. Ondrová 6. místo 

 

• Dramawettbewerb – literárně-dramatická soutěž  

nadregionální kolo Kozelková, Kadlčíková, Velecká, Pavelková 9. B 

 

• Lesewettbewerb – čtenářská soutěž  

nadregionální kolo M. Strommerová 8. A 

 

• E-twinning  

Začátkem roku byly dva loňské eTwinnningové projekty, na 

kterých spolupracovali žáci letošní 7. A a 7. B oceněny národní 

cenou kvality a jeden z nich pak koncem října oceněn 

i evropskou cenou kvality. Ocenění E-Twinning School Label 

jsme získali již třikrát a letos toto ocenění obdrželo jen 8 škol 

v rámci celé České republiky!!! Oceněné školy jsou průkopníky v 

oblasti digitálních postupů, e-bezpečnosti a inovativních přístupů 

k pedagogice. Jsme rádi, že naše umí držet krok s moderními 

trendy. Jen tak dál! 

 

• E-twinningové projekty 

→ Deutsche Sprache, schöne Sprache – projekt byl realizován německou skupinkou žáků    

8. ročníku. Žáci mapovali důležitá místa obce, zkoušeli nové IT nástroje, snažili se uplatnit 

základy němčiny v reálné praxi, i když v online prostředí. 

→ Our town, our region: we are all European citizens – na tomto projektu pracovali 

žáci 7. A. Snažili se více poznat naše regiony a představit je i našim partnerům. Přemýšleli 

nad aktivitami, které vedou ke vzájemné kooperaci. 

 

• Erasmus+ 

Realizovali jsme 5 zahraničních strukturovaných jazykově metodických kurzů za účelem 

zlepšení jazykových a didaktických kompetencí vyučujících cizích jazyků: 

Irsko – Dublin  Intensive English Course and Soft Skills  

Irsko – Dublin  Intensive English Course and CLIL for Teachers 

Velká Británie – Edinburk Technology in the Classroom (ICT) 

Velká Británie – Edinburk Enhanced English Skills (A1 to C2) and Scottish Culture  

Německo – Hamburk  Algemeinne Deutschkurs 

  

• Anglická knihovnička 

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

 

• Výuka s rodilým mluvčím 

Organizujeme 1 x měsíčně výuku s rodilým mluvčím. Vidíme to jako ideální příležitost 

zvláště pro méně průbojné žáky, kteří mohou slyšet reálnou angličtinu. A sami nejsou 

schopni nebo ani nevyhledávají mimoškolní setkání s cizím jazykem prostřednictvím 
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třeba čtení knížek, sledováním filmů, konverzací s rodilými kamarády na sociálních 

sítích apod. Této příležitosti ale využívají i právě zdatně hovořící žáci jako šanci ukázat 

svůj zájem o angličtinu nebo svou slovní zásobu či příležitost vyjádřit svůj postoj 

k určitému tématu. 

 

• Zájezd do Anglie 

Na jaře skupinka žáků 8. a 9. ročníku vycestovala na 

poznávací zájezd do Anglie. Program byl pestrý. Žáci 

měli možnost procvičit si angličtinu v praxi a současně 

se seznámili s anglickými reáliemi. 

 

• Spolupráce s UTB Zlín - v březnu 2022 proběhl na naší škole ve spolupráci s UTB Zlín 

Fakultou humanitních studií vzdělávací seminář pro učitele ZŠ. Obsahem bylo sdílení 

příkladů dobré praxe na téma “Podpora výuky cizích jazyků, e-Twinning v praxi”.  

 

 

Tělesná výchova 

SPRINTERSÝ VÍCEBOJ NIVNICE - MEZITŘÍDŇÁKY  6. - 9. r.  

FLORBAL NIVNICE - MEZITŘÍDŇÁKY  6. - 9. r.  

LVK KAROLINKA KYČERKA  7. ročník  

LVK KAROLINKA KYČERKA  8. ročník  

OVOV - ODZNAK VŠESTANOSTI UHERSKÝ BROD okres 6. - 9. r. 4. místo 

LYŽOVÁNÍ KYČERKA  6. - 9. r.  

MINIFOTBAL   UH. HRADIŠTĚ okres 5. - 7. r. 7. místo 

POHÁR ROZHLASU UH. HRADIŠTĚ okres 6. - 9. r. 5. místo 

VOLEJBAL žačky BOJKOVICE okres 6. - 9. r. 2. místo 

OVOV - ODZNAK VŠESTANOSTI OTROKOVICE kraj 6. - 9. r. 8. místo 

FLORBAL mladší žáci BÁNOV - Olympiáda Slovácka  6. - 7. r. 3. místo 

VYBÍJENÁ NIVNICE - MEZITŘÍDŇÁKY  8. - 9. r.  

 

Z důvodu přetrvávajících protiepidemiologických opatření byly některé pravidelné turnaje 

zejména v podzimním a zimním období zrušeny. 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022lvk8/LVK8-7.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-stolni-tenis/stolni_tenis-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021sprint/sprint-1.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-anglie-2-1/web-8.jpg
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2.9.  Volnočasové aktivity ve škole 

 

Pedagogové školy se zapojují aktivně do vedení zájmových kroužků pro žáky: 

 

• Keramika 

• Kytara  

• Logopedický     

• Polonéza      

• Angličtina hrou 

• Pěvecký sbor 

• Školní časopis 

• Čtenářský klub 

• Šití 

• Badatel – zahrádkář 

• Volejbal 

• Country tance 

• Puňťaklub 

 

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 

 

 

2.10.  Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo dvojí šetření ČŠI. 

a) 11/2021: Tematická inspekční činnost „Pohybové dovednosti a aktivity žáků“ 

Účast v inspekčním elektronickém zjišťování (INEZ), realizovaném v souladu s § 174 

odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Tematické šetření se týkalo problematiky podpory pohybových aktivit a pohybových 

dovedností žáků jak v rámci výuky tělesné výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových 

činností žáků ve škole. Současně byly zjišťovány podmínky, které školy, učitelé a žáci 

pro realizaci pohybových aktivit aktuálně mají. 

b) 01/2022: Tematická inspekční činnost „Kybešikana a podpora nadaných, 

talentovaných a mimořádně nadaných žáků“ 

Účast v inspekčním elektronickém zjišťování (INEZ), realizovaném v souladu s § 174 

odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Tematické šetření se týkalo problematiky hodnocení rizikového chování žáků a podpory 

nadání žáků.  

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-archimediada/Archimediada-1.jpg
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2.11.  Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů – dotační programy a projekty 

 

Projekt ovoce a zelenina do škol  

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 III škola Nivnice (2021 – 2023) 

Od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023 realizuje naše škola v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III projekt 

s názvem „Šablony III škola Nivnice“. Poskytnutá dotace je ve výši 1.059.788,- Kč. 

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů, aktivity 

jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT.  

Naše škola zvolila tyto šablony: 

▪ Podpora ICT vzdělávání 

▪ Tandemová výuka 

▪ Sdílení zkušeností prostřednictví návštěv 

▪ Kluby pro žáky 

▪ Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

▪ Projektové dny 

 

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. 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 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021badatelsky-klub/badatelsky_klub-5.jpg
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Digitalizujeme školu (2022) 

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu 

digitalizace obdržela škola finanční prostředky na vybavení 

dětí a žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich 

informatického myšlení a digitálních kompetencí v MŠ ve 

výši 77. 600,-Kč a v ZŠ ve výši 333.000,- Kč a dále na 

prevenci digitální propasti v ZŠ ve výši 44.000,-Kč. 

Program je financován Evropskou unií „Next Generation EU“.  

  

Doučování žáků škol 

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (2022-2023) 

V období let 2022 – 2023 realizuje naše škola doučování žáků, které probíhá v rámci 

Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – 

Doučování žáků škol).  

Jedná se o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností 

v určeném období po výluce prezenční výuky z důvodu pandemie Covid-19.  Program je 

financován Evropskou unií „Next Generation EU“.  

 

Projekt „Vivat Comenius“ (2022) 

Naše škola organizuje koncert „Vivat Comenius“, který se 

koná 19. 3. 2022 v Kostele Sv. Andělů strážných v Nivnici. 

Prostřednictvím hudby a slova bude prezentována osobnost 

Komenského u příležitosti 430. výročí jeho narození. Koncert 

je  spolufinancován Zlínským krajem v rámci Výzvy 

č. KUL01-22 „Program na podporu kulturních aktivit a akcí 

regionálního významu na rok 2022“.  

 

Projekt „Od semínka k rostlince“ (2022) 

V období 1. 2. – 31. 8. 2022 Mateřská škola Nivnice realizuje projekt „Od semínka 

k rostlince“ v celkové výši 120.000,- Kč. Projekt se zaměřuje na podporu badatelského 

vzdělávání dětí při poznávání pěstování a zpracování zeleniny formou praktických činností 

s využitím vyvýšených záhonů. Cílem je prohloubit environmentální kompetence dětí, které se 

aktivně zapojí do badatelských činností v přírodním prostředí školní zahrady naší mateřské 

školy. Vedle environmentální výchovy je podpořena také výchova polytechnická. 

Součásti projektu: 

▪ Badatelské aktivity při výsadbě a pěstění zeleniny ve vyvýšených záhonech 

▪ Vytvoření vzdělávacích materiálů 

▪ Pořízení didaktických přírodovědných pomůcek 

▪ Doprovodné aktivity s přírodovědnou tematikou (výstava, kulinářský 

workshop, tvořivé přírodovědné a polytechnické dílny aj.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021bobrik/Bobrik-2.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_vivat-comenius/IMG_2364-1500.jpg
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2.12.  Závěr – úkoly pro další období  

 

AKTUÁLNÍ 

 Pokračovat v eliminaci dopadů distančního vzdělávání 

 Vhodnými prostředky začlenit do vzdělávacího procesu žáky s odlišným mateřským 

jazykem, podpořit rozvoj žáků nadaných, poskytovat potřebnou péči žákům se SVP 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet rizikovému chování žáků, 

řádně a včas informovat ŠMP a rizikovém chování žáků, důsledně a jednotně 

dodržovat pravidla školního řádu  

 Dbát na wellbeing žáků, podpořit výuku předmětů výchovného charakteru 

 Rozvíjet pohybové dovednosti žáků, pěstovat kladný vztah ke sportu 

 Estetizovat rekonstruované vnitřní prostory budovy horní školy, vést žáky ke kázni a 

udržení školních prostor v krásném, novém a čistém prostředí  

 

TRVALÉ 

 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 

 Upevnit statut polytechnického vzdělávání žáků – využívání školních dílen, žákovské 

kuchyně, šicích strojů ve výuce pracovních činností 

 Aktivně využívat školní zahradu v rámci rozvoje přírodovědné gramotnosti, vést žáky 

péči o zahradu a přírodovědný koutek, zařazovat badatelskou výuku a laborování 

 Podporovat informatickou a matematickou gramotnost, pokračovat v zavádění výuky 

nové informatiky do vzdělávání 

 Rozvíjet jazykovou gramotnost žáků a mezinárodní spolupráci v rámci e-Twinningu 

 Posilovat čtenářskou gramotnost jako základní průřezovou gramotnost  

 Umožnit žákům rozvoj nadání a zájmů pestrou nabídkou zájmových útvarů, 

spolupracovat s místními organizacemi a veřejností 

 Realizovat aktuální dotační programy a zapojit se podle přínosu pro vzdělávání 

do nových dotačních výzev  

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021pc-divky-9-siti/siti-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021indiani-2b_vareni/vareni-3.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021badatelsky-klub/badatelsky_klub-8.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_1-zari_2/IMG_1715-1500.jpg
http://www.zsnivnice.cz/foto/2021_1-zari_2/IMG_1762-1500.jpg
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3. ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

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   

Uklízečky:     3  

Kuchařky:     2 

 

 

Počty dětí a rozdělení do tříd 

Celkový počet dětí (stav k 30. 6. 2022):    109  

Počet dětí, které ukončily docházku v MŠ a odešly do ZŠ:     27 

Počet dětí s odkladem povinné školní docházky:        7 

Děti byly rozděleny do 5 tříd.  

 

1. třída Myšky  18 dětí    děti 2 – 3leté 

2. třída Sluníčka   23 dětí    děti 3 – 5leté 

3. třída Včelky     21 dětí    děti 3 – 5leté 

4. třída Berušky   24 dětí    děti 5 – 6leté a děti s OŠD  

5. třída Motýlci   23 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 

V letošním roce proběhla na základě evaluace ŠVP PV a vyplývajících nových potřeb pro 

vzdělávání dětí aktualizace koncepce rozvoje mateřské školy a ŠVP. Náš vzdělávací program 

i nyní vychází z vize, která směřuje k mateřské škole otevřené pro aktivní prožívání tradic, kdy 

se děti stávají nejen uživateli, ale i těmi, kteří dále pokračují v jejich dodržování. Tím si 

vytvářejí základ pro trvalý, pozitivní vztah k rodnému místu a přírodě. Současně jsou však 

kreativní, stávají se uživateli moderních technologií a své vědomosti i dovednosti uplatňují 

v běžném životě. 

Výchova a vzdělávání dětí v mateřské škole staví na bohatém kulturním životě v obci i blízkém 

okolí a na stále udržovaných tradicích a zvycích, se kterými jsou děti přiměřeným způsobem 

seznamovány. V průběhu školního roku měly možnost se některých akcí přímo zúčastnit a 

přispět do kulturního programu, jako např. na Vánoční výstavě, kde se prezentovaly nejenom 

svými výrobky, ale přispěly také k zábavě tematicky zaměřeným programem, tak jako 

na Zabijačkových hodech, kde vystoupily s pásmem masopustních písní, básní a tanečků. 

V úzké souvislosti s tím je posilován pozitivní vztah dětí k domovu, 

rodině a vytvářeno povědomí o mezilidských morálních normách a 

hodnotách. Zde se velmi osvědčila vzájemná spolupráce s rodiči při 

organizování společných akcí (Dýňová slavnost, Velikonoční tvoření 

oslava Dne matek i Rozloučení s předškoláky). Za velmi důležitou 

považujeme rovněž spolupráci mateřské školy s Charitním domem, kdy 

děti pravidelně k významným svátkům v roce obdarovávají seniory 

vlastnoručně vyrobeným přáníčkem nebo jejich oslavu Dne matek 

zpestřily bohatým programem.  

Mateřská škola ve své vzdělávací nabídce využívá prožitků dětí z výletů a procházek do hezké 

okolní krajiny. Zaměřujeme se na utváření poznatků dětí o významu životního prostředí pro 

člověka i na rozvoj dovedností a návyků k ochraně přírody. K tomu významně přispěla také 

návštěva Ekologického vzdělávacího centra v Hostětíně, společná akce s žáky ZŠ „Uklízíme 

zahradu“ konaná k příležitosti Dne Země nebo projekt „Od semínka k rostlince“. Jeho cílem 

bylo, kromě environmentálního prohloubení kompetencí dětí, které byly vždy aktivně zapojeny, 

také rozvoj elementárních polytechnických dovedností. Při péči o záhonky se zeleninou a 

bylinkami si děti zvykaly na práci, rozvíjely své smysly, motorické dovednosti i schopnost 

spolupracovat a vzájemně pomáhat.     

V souladu s rozvojem informačních a komunikačních technologií se naše cíle výchovně 

vzdělávací práce zaměřují i na rozvoj digitálních kompetencí dětí. Výuku ICT využíváme 

smysluplně jako moderní doplňkovou výukovou metodu, kdy prostřednictvím programů 

rozvíjíme u dětí myšlení, řeč, sluchové a zrakové vnímání, matematické, prostorové dovednosti 

a grafomotoriku. Zároveň se zaměřujeme na větší individualizaci při výchovně vzdělávací 

práci. Pro tyto aktivity je mateřská škola poměrně dobře vybavena nejenom interaktivní tabulí, 

tablety, ale i digitálními pomůckami, jako např. programovatelné hračky „Včelky Bee-Bot“. 

Pedagogický personál je vybaven notebooky, které se využívají nejenom pro přípravu 

výchovně vzdělávací činnosti, ale rovněž jako důležitý prostředek pro sdělení informací 
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veřejnosti o aktuálním dění v mateřské škole. Vybavení pro podporu digitálního vzdělávání 

bylo pořízeno v OP VVV Šablony II a III. 

Aktivity z těchto operačních programů (sdílení zkušeností pedagogů z různých mateřských škol 

prostřednictvím vzájemných návštěv, projektové dny) využívali pedagogové též pro profesní 

rozvoj v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání i rozvoj kompetencí dětí. 

Činnosti v mateřské škole jsou postaveny především na dětské hravosti, prožitku i chuti 

objevovat a poznávat, v souladu s jejich individuálními možnostmi a potřebami. Odborné 

znalosti pedagogů i materiální vybavení mateřské školy odpovídá stanoveným cílům. 

Během školního roku se všichni zaměstnanci snažili o vytvoření prostředí s přívětivou 

a vstřícnou atmosférou. To se projevovalo v adaptaci dětí na nové prostředí, která byla delší 

pouze u 2-3letých dětí ve třídě Myšky. Zpočátku měly problém s odloučením od blízkých, ale 

postupně, ve vzájemné spolupráci školy a rodiny, si většina z nich na nové prostředí poměrně 

dobře zvykla. Tomu přispělo i organizování adaptačního odpoledne v měsíci srpnu. Děti si 

s rodiči mohly celou mateřskou školu prohlédnout, hrát si s hračkami nebo v hracích koutcích. 

K vytvoření pozitivního prostředí v mateřské škole vedlo i společné vytvoření pravidel soužití 

ve všech třídách. Pravidla měla podobu omalovánek nebo si je starší děti samy výtvarně 

znázornily a vystavily tak, aby na ně dobře viděly. V průběhu školního roku byly s dětmi často 

opakovány a upevňovány v jejich chování a jednání. Děti se postupně učily spolupracovat, 

respektovat druhého, být ohleduplný i dělit se s kamarádem o hračku. Nutnost dodržovat 

pravidla vzájemného soužití i chování byla následně vyvážena prostorem pro volnost.  

Všechny děti zvládaly základní pohybové dovednosti a byly pohybově 

zdatné, přiměřeně svému věku. Kromě hrubé motoriky jsme se 

zaměřovali na rozvoj jemné motoriky. Vedli jsme děti ke správnému 

úchopu předmětů denní potřeby, hraček i výtvarného materiálu. 

Rozvíjena byla každodenně v logopedických chvilkách i motorika 

artikulačních orgánů. Komunikační dovednosti dětí byly velmi 

rozdílné. Některé měly poměrně dobrou slovní zásobu i schopnost 

vyjadřovat se. Avšak u části z nich jsme pozorovali problémy zejména 

v oblasti správné výslovnosti hlásek. Řečové schopnosti těchto dětí 

byly dále rozvíjeny individuálně, ve vzájemné spolupráci s rodiči i 

logopedy. Taktéž měly možnost navštěvovat logopedický kroužek, který je pravidelně 

organizovaný v mateřské škole. I když se v průběhu školního roku situace postupně zlepšila, 

byla nesprávná výslovnost jednou z příčin odkladu školní docházky. 

Posun k lepšímu jsme u dětí zaznamenali ve všech oblastech sebeobsluhy. Téměř všechny 

zvládají základní hygienické návyky. Problém v této oblasti se občasně vyskytne pouze 

u mladších dětí. Všichni se snaží, i když s částečnou dopomocí, svléct i obléct a starší děti to 

zvládají téměř samostatně. Rovněž při stolování pozorujeme zlepšení. Děti správně používají 

lžíci a postupně se učí používat i celý příbor. Avšak stále se projevuje problém s vybíravostí 

v jídle. Děti jsme k jídlu nenutili, ale snažili jsme se, aby jídlo alespoň ochutnaly. Ale ani 

ve vzájemné spolupráci s rodiči jsme u některých z nich nedosáhli úspěchu. 

Výborně se dařily různé tvořivé aktivity, které byly velmi oblíbené a účastnily se jich všechny 

děti. Své výrobky následně vystavovaly v šatně na nástěnkách i skříňkách a ukazovaly je svým 

rodičům. Ti měli zároveň zpětný obraz o činnosti dětí v mateřské škole. Většině dětí, nečinilo 
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problém naučit se krátké texty dětských říkadel i písní. Rády měly i jejich pohybové vyjádření 

nebo hudebně pohybové hry. 

Většina mladších dětí již začíná chápat elementární matematické souvislosti, učí se poznávat 

barvy a orientovat se v prostoru. Starší děti dokáží třídit podle kritérií, chápou číselnou řadu 

v rozsahu první desítky a orientují se v základních časových pojmech vzhledem k ročnímu 

období a částečně i v čase.  

Poznatky o ochraně zdraví a bezpečnosti byly u dětí na dobré úrovni.  Výchova o ochraně zdraví 

a dopravní bezpečnosti jim byla nenásilnou formou včleňována do každodenních činností – 

během námětových i pohybových her, vykreslováním tematických omalovánek i při společných 

rozhovorech. Nejdůležitější však bylo rozvíjení správných vědomostí, dovedností a návyků 

z této oblasti při praktické činnosti. V rámci rozvíjení poznatků o zdravém životním stylu a 

výživě děti ze třídy Berušek a Motýlků absolvovaly výukový program „Zdravá 5“. Povědomí 

o bezpečnosti na komunikacích si rozvíjely zejména při pravidelných procházkách vesnicí. 

Naučily se správné chůzi po chodníku, jak přecházet silnici, některé důležité dopravní značky 

a základní pravidla silničního provozu. Starší děti si teoretické poznatky a praktické dovednosti 

osvojovaly také (v září a v květnu) na dopravním hřišti v Uherském Brodě. 

 

 

 

3.3.  Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP) 

 

Oblastní workshop 

Jak rozvíjet polytechnickou gramotnost v MŠ 

Pomůcky pro rozvoj narušených komunikačních schopností dětí 

Tvorba pracovních listů v programu CANVA       (2x) 

Gramotnosti v předškolním vzdělávání – webinář  

Zdravotní tělesná výchova v MŠ – oblastní workshop PV 

Co ještě můžeme dělat pro děti s OŠD v MŠ – oblastní workshop PV 

Jak podpořit a nepromeškat rozvoj smyslů, řeči a myšlení u předškoláků – webinář  (5x) 

Jdeme do školy – webinář  

Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku    (2x) 

 

 

 

3.4.  Akce mateřské školy 

 

Září 

  7. 9. 2021  Schůzka rodičů v MŠ 

30. 9. 2021  Dopravní výuka – hřiště v Uh Brodě (třída Berušky a Motýlci) 

 

Říjen 

  6. 10. 2021  Dýňová slavnost (odpolední akce s rodiči) 
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21. 10. 2021  První lekce Jógy pro děti 

25. 10. 2021  První lekce kroužku Pastelka 

26. 10. 2021  Kouzelnická show Veselého Toma 

 

Listopad    

  4. 11. 2021  První lekce Edukativně stimulační skupiny 

  8. 11. 2021  Vánoční fotografování (třída Myšky a Sluníčka)  

  9. 11. 2021  Vánoční fotografování (třída Včeličky) 

10. 11. 2021  Vánoční fotografování (třída Berušky) 

11. 11. 2021  Vánoční fotografování (třída Motýlci) 

19. 10. 2021  První lekce národopisného kroužku Fazolinky 

21. 11. 2021   Vánoční výstava v Besedě  

(prezentace výrobků dětí a vystoupení dětí ze třídy Berušek a Motýlků) 

24. 11. 2021  Hudební pořad pana Vojkůvky „Muzikálek“ 

 

Prosinec 

  1. 12. 2021 Čertovská stezka před MŠ 

  2. 12. 2021  Mikulášské dopoledne v MŠ  

  3. 12. 2021  Návštěva Mikuláše se svojí družinou (spolupráce se ZŠ) 

15. 12. 2021  Vzdělávací centrum Hostětín – program Kouzlo Vánoc  

(třída Berušky a Motýlci) 

17. 12. 2021  Vánoční besídka v MŠ 

20. 12. 2021  Divadelní představení „Vánoční pohádkové příběhy“ 

 

Leden 

  5. 1. 2022  Prohlídka betlému v kostele 

19. 1. 2022  Divadelní představení ve Společenském domě Beseda 

 

Únor 

24. 2. 2022  Karneval v MŠ 

26. 2. 2022  Zabijačkové hody (vystoupení dětí ze třídy Berušky a Motýlci) 

 

Březen 

Březen  Měsíc knihy: poobědové čtení pohádek rodičů, prarodičů, zástupců z obce aj.   

24. 3. 2022  Návštěva 1. tříd ZŠ (děti, které byly letos u zápisu do ZŠ) 

29. 3. 2022  Farma Vlčnov (třída Myšky, Sluníčka a část třídy Včelky) 

30. 3. 2022  Farma Vlčnov (část třídy Včelky, Berušky a Motýlci) 

 

Duben 

  6. 4. 2022        Velikonoční tvoření v MŠ  

15.–18. 4. 2022   Velikonoční stezka (okolí kynologického cvičiště) 

22. 4. 2022       Den Země v MŠ – úklid školní zahrady ve spolupráci s žáky ZŠ 

29. 4. 2022           Rej čarodějnic – zábavný program 
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Květen 

  4. 5. 2022  Výukový program „Zpívánky“ ve Společenském domě Beseda 

  9. 5. 2022  Dopravní výuka – hřiště v Uh Brodě (třída Berušky a Motýlci) 

11. 5. 2022  Oslava Dne matek v MŠ – vystoupení dětí s programem 

18. 5. 2022  Výlet do ZOO Lešná 

19. 5. 2022  Vystoupení pro seniory – Charitní dům Nivnice (třída Berušky a Motýlci) 

24. 5. 2022  Společné fotografování dětí 

 

Červen 

Týden dětských radostí – oslava MDD (od 30. 5. do 6. 6.)   

Hledání pokladu 

Den s hasiči 

Maňáskové divadlo paní Horákové 

Sportovní dopoledne se zmrzlinou 

Zábavný program J. Hadaše ve Společenském domě Beseda 

24. 6. 2022     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) 

 

 

 

3.5.  Zájmové kroužky v MŠ 

 

Pastelka – výtvarný kroužek zaměřený na rozvoj fantazie a kreativity dětí prostřednictvím 

široké palety výtvarných technik a využitím rozmanitých i netradičních materiálů 

 

Fazolinky – národopisní kroužek, jehož náplní bylo seznamovat děti 

se stále udržovanými tradicemi v Nivnici a blízkém okolí  

 

Edukativně stimulační skupina – intenzivní, systematická příprava 

pro děti předškolního věku za účelem úspěšného zvládnutí trivia – 

čtení, psaní, počítání 

 

 

Logopedický kroužek – cílem kroužku byl rozvoj komunikačních 

schopností dítěte ve spolupráci s rodiči a logopedy 

 

Jóga pro děti – zábavná forma cvičení zaměřená na správné držení těla, 

nácvik pohybů a uvolnění 
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3.6.  Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

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

ZŠ, úklid zahrady MŠ při příležitosti Dne Země aj. 

 

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

 

Obecní úřad – organizování akce „Den s hasiči“, spolupráce při pořádání kulturních akcí 

ve Společenském domě Beseda 

 

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

na zdravý životní styl 

 

Domov pro seniory – Charitní dům Nivnice – vystoupení dětí MŠ s programem 

k příležitosti MDM 
 
 
 

3.7.  Závěry – úkoly pro další období 

 

 Ve spolupráci s rodiči vytvářet příznivé podmínky pro adaptaci nově příchozích dětí 

naplňováním jejich potřeby jistoty, bezpečí i uznání, v případě dětí s OMJ posilovat 

jejich socializaci a včlenění do vzdělávání 

 Zaměřit se na rozvoj komunikačních schopností dětí pravidelným zařazováním 

logopedických chvilek, organizováním logopedického kroužku ve spolupráci s rodiči a 

logopedy 

 Posilovat prosociální vlastnosti dětí, učit je empatickému chování, dodržovat společně 

stanovená pravidla 

 Spolupracovat s rodiči v oblasti stravovacích návyků dětí 

 Seznamovat děti s reálnou situací v dopravě, uvědomovat si možná nebezpečí, učit je 

chovat se a jednat bezpečně 

 Rozvíjet dobrou spolupráci s rodiči a ZŠ, organizovat společné akce  

 Pokračovat v realizaci dotačního programu „Šablony III škola Nivnice“, organizovat 

projektové dny a výuku s ICT 

 Posilovat sebeobslužné dovednosti dětí 
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4. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

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.   

Ve školním roce 2021/2022 jsme zahájili provoz ranní ŠD, který je určen pro žáky, jejichž 

rodiče jsou plně zaměstnaní a nemají možnost zajistit doprovod svého dítěte do ZŠ. 

 

Provoz:  11:20 – 16:00 h, ranní ŠD 6:30 – 7:30 h 

Počet oddělení:  3 

Počet žáků:  79       

 

 

Zaměstnanci ŠD 

Vychovatelky:  3   

Kvalifikovanost: 100 % 

 

 

 

4.2.  Zájmová činnost ve školním roce 2021/2022 

 

Žáci v I. oddělení pracovali na tématu Cestujeme kolem 

světa. Formou zajímavých aktivit poznávali památky 

a zajímavá místa. V Evropě se vydali do Itálie a zkoušeli si 

pokusy se sopkami. V Severní Americe navštívili Mexiko 

a vyrobili se hudební nástroje. Jižní Amerika žákům odhalila, 

co se skrývá v největším deštném pralese na světě. Poznali  dva 

ledové světy Antarktidu a Arktidu a mnoho dalšího. 

 

http://www.zsnivnice.cz/media/2013/01/SD_I.jpg
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Ve II. oddělení se školní rok nesl v duchu tématu Poznáváme 

svou zem. Žáci se dozvěděli zajímavé informace týkající se 

České republiky. Probrali témata z geografie, botaniky, 

historie, ale také například folklóru. Žáci se zábavnou formou 

naučili vše, co je důležité vědět o zemi, ve které žijí.  

 
  

 

Ve III. oddělení měl školní rok Okna vesmíru dokořán. Žáci 

zábavnou formou cestovali po planetách, např. Planeta objevů, 

Planeta zábavy, Planeta přátelství a jiné. Se zájmem a radostí 

pozorovali, tvořili, vymýšleli a poznávali, co všechno se mám 

odehrává nad hlavou. 

   

 

 

4.3.  Akce ŠD 

 

PODZIM – ŠKOLNÍ DRUŽINA NA ZAHRADĚ 

Počasí nám přálo, a tak jsme využili ještě poslední teplé dny k pobytu na školní zahradě, kde 

využíváme nejen hřiště, ale i naučné tabule, díky kterým poznáme něco nového. Podzim je plný 

barev, se kterými jsme si hráli během výtvarných chvilek – listy, ježci, jeřabiny, a mnoho 

dalšího. Žáci školní družiny si podzim užili dosyta. 

     
 

HALLOWEEN – AKTIVITY ČTVRŤÁKŮ PRO DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Čtvrťáci se v pracovních činnostech pustili do výroby Halloween aktivit pro děti z 1. a 2. třídy 

ŠD. Žákům se nápad náramně zalíbil. Rozdělili se do několika skupin a každá skupina si 

vybrala jinou aktivitu. Jedna skupina tvořila ducha z kartónu a k tomu balónky naplněné 

moukou, další skupiny vytvářely strašidelné puzzle, pavučinu s pavouky z papíru, pexeso s 

dýňovými obličeji. Aktivity se moc povedly. Žáci z družiny byli nadšení a moc si Halloween 

odpoledne užili. 

         
 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021sd2-zahrada/zahrada_SD2-1.jpg
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SVATÝ MARTIN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Magické datum 11. 11. letos připadlo na čtvrtek. Žáci ŠD se na tento den připravovali celý 

týden. Svatý Martin sice letos nepřijel na bílém koni, ale žáci si takové koně alespoň vyrobili. 

Seznámili se s legendou, pranostikami, ale i symboly tohoto dne. Sami připravili a ochutnali 

tradiční rohlíčky. Bylo všechno, jen ten sníh chyběl. 

         
 

 

KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Pestré kostýmy, nejrůznější masky, balónky a ozdoby z krepového papíru, hlasitá hudba, 

tanečky a spousta soutěží, to všechno bylo součástí letošního karnevalu ve školní družině. 

Každé oddělení mělo svůj vlastní program. Paní vychovatelky připravily zábavné odpoledne 

pro všechny žáky. Nechyběly ani soutěže o odměny.  

       
 

 

SPOLUPRÁCE S CHARITOU 

V březnu kontaktovala sociální pracovnice z charitního domu 

v Nivnici školní družinu s prosbou o výzdobu chodeb domu 

jarní tématikou. A tak žáci během měsíce února malovali a 

kreslili obrázky, které byly následně předány. 

        

 

ZÁVĚR ROKU 

Závěr roku ve školní družině žáci oslavili, jak se patří. V úterý pro ně bylo připraveno 

překvapení v podobě představení kouzelníka Waldini, který ukázal několik zajímavých triků a 

žáci byli dokonce zapojeni i do představení, čímž zažili magii na vlastní kůži. 

Ve středu si pak žáci pochutnali na špekáčcích, které si sami opekli na hřišti horní školy. Tam 

byly pro žáky nachystány nejrůznější aktivity, jako je hod na cíl, točení s kruhy hula hop nebo 

míčové hry. Oba dva dny se moc povedly. 

Pro někoho skutečně poslední den ve školní družině, pro jiné jen poslední den v tomto školním 

roce. Ale pro všechny to byl skvělý den strávený s kamarády a pořádnou točenou zmrzlinou. 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2021-sd-martin/Martin_SD-4.jpg
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4.4.  Závěry – úkoly pro další období 

 

 Rozvíjet prosociální chování, začlenit do kolektivu žáky s OMJ 

 Propojovat činnost ŠD s činností základní školy 

 Realizovat projektové dny a různorodé akce při zajištění pestrých zájmových aktivit, 

spolupracovat s místními zájmovými spolky 

 Aktivně využívat přírodní zahradu školy k podpoře přírodovědné gramotnosti žáků, 

ke hrám a relaxaci 

 

 

        

 

 

 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022-sd-kouzelnik/kouzelnik-2.jpg
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5. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
 

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: 

107 dětí MŠ 

308 žáků ZŠ 

    61 zaměstnanců ZŠ a MŠ      

  57 cizích strávníků 

 

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

11.585 obědů pro děti MŠ  

38.666 obědů pro žáky ZŠ 

     7.243 obědů pro zaměstnance ZŠ a MŠ 

  7.821 obědů pro cizí strávníky 

21.779 přesnídávek a svačin pro děti MŠ 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_carodejnicke-menu_2/IMG_20220429_130608-1500.jpg
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5.3.  Činnost ŠJ ve školním roce 2021/2022  

 

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. 

Celodenní pitný režim je zajištěn. Dietní strava se nepodává.  

Školní rok jsme zahájili opět s opatřeními proti koronaviru a 

v oslabeném počtu personálu. Chyběla nám již delší dobu jedna paní kuchařka. V říjnu se nám 

podařilo najít náhradu, ale nemocnost nás až do konce dubna 2022 neopustila. V některých 

dnech chyběly i tři kuchařky. Nahradit jedny ruce je někdy problém, natož když je jich víc. 

I když se někdo na záskok našel, časem to vzdal. Bohužel tato práce je tu každý den, nedá se 

odložit ani nikam přesunout a udělat se musí. 

Z důvodu oprav budovy horní školy byla od 13. 6. 2022 uzavřena 

školní jídelna. Žáci z 1. stupně se ale ještě do 23. 6. 2022 učili a 

také stravovali. Vypomohl nám zřizovatel školy, obec Nivnice.  

Stravování nám umožnil ve Společenském domě Beseda. 

Z důvodu generální opravy byla 4. 7. 2022 školní kuchyň 

uzavřena. Pro MŠ jsme na prázdniny museli uzpůsobit provoz tak, 

aby vyhovoval požadavkům pro školní stravování a dalo se vařit přímo v MŠ.  

Na jaře nás také několikrát potrápilo přerušení dodávek elektrické energie. Ve škole jsme 

museli upravit jídelníček a podávaly se studené balíčky. Školka měla omezený provoz tak, aby 

děti dostaly teplou stravu.  

Pořád zkoušíme zařazovat nová jídla. Některá se osvědčí, jiná skončí již s menším úspěchem. 

Většinou jsou nejlepší klasická a známá jídla.  

Jídelníček je vyvěšen na stránkách www.strava.cz, kam se strávník dostane z webových stránek 

školy. Dále jsou jídelníčky v tištěné podobě ve všech budovách školy. 

ŠJ je povinna dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování 

dodržovat výživové normy pro školní stravování, které vychází 

z platných doporučení denních výživových dávek pro jednotlivé 

věkové skupiny strávníků. Podle toho je nutné zařazovat do 

jídelníčku všechny druhy masa, ale i bezmasé pokrmy, ryby, 

luštěniny, brambory, mléčné výrobky, zeleninu a ovoce. To vše 

v určeném množství na měsíc. Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem, 

který pro zajištění stravování stanovuje poměrně přesná pravidla. Spotřební koš dodržujeme. 

Na jaře s válkou na Ukrajině a energetickou krizí přišlo zdražování potravin. Ceny potravin šly 

postupně stále nahoru a nikdo neví, jak to bude dál. Do konce školního roku jsme to ustáli, ale 

s novým školním rokem přijde i navýšení cen stravného.   

Informace o školní jídelně – vnitřní řád, informace ke školnímu stravování, stanovení plateb za 

stravné, přihlášky ke stravování a vše ostatní k provozu školní jídelny si mohou strávníci najít 

na webových stránkách školy, dále také na nástěnkách ŠJ v budově ZŠ a v budově MŠ. 

http://www.strava.cz/
http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_carodejnicke-menu_2/IMG_20220429_130316-1500.jpg
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Před začátkem školního roku proběhlo pro všechny ve školní jídelně školení bezpečnosti práce 

a požární ochrany. Také tento školní rok byly všechny paní kuchařky proškoleny v oblasti 

hygienického minima.  

 

 

5.4.  Materiální vybavení a opravy 

 

V průběhu školního roku jsme moc oprav nemuseli řešit. V podstatě to byly jen drobnosti, 

např. výměna šnůry na elektrickém ručním robotu, výměna jehly u konvektomatu a dosloužila 

nám velká šlehací metla u universálního stroje. 

Velká generální oprava připadla na prázdniny. V celém zázemí kuchyně se začalo bourat a 

kompletně modernizovat. Došlo k výměně podlah, dveří, někde i zárubní, keramických 

obkladů, odpadů, rozvodů vody včetně baterií, měnily se rozvody elektřiny. Zkrátka jen velmi 

málo bylo zachováno v původním stavu. Na terase u výtahu byla podle daných přepisů 

vystavěna nová příčka s protipožárními dveřmi. Opravy byly velmi náročné, díky intenzivní 

práci během sedmi dnů v týdnu se to všechno do září 2022 stihlo a paní kuchařky se mohly 

vrátit do krásných prostor. 

   

Pořád je tu vybavení kuchyně, které pomalu dosluhuje. 

V kuchyni MŠ byla jen malá oprava myčky na nádobí. Do výdejen se pořídily nové mikrovlnné 

trouby pro ohřev jídla. 

Jako každý rok pořizujeme průběžně materiál běžné potřeby jako jsou talíře, příbory, sklenice, 

misky a jiné nádobí. Doplňujeme to, co se během roku rozbije. 

 

 

 

5.5.  Závěry – úkoly pro další období  

 

 Snažit se připravovat jídla, která by strávníkům 

chutnala a splňovala požadavky na zdravé stravování 

 Rozvíjet dobré stravovací návyky dětí a žáků   

 Dbát na pestré jídelníčky, zařazovat prvky regionální 

a mezinárodní kuchyně 

 Nahradit dosluhující vybavení školní kuchyně novým 

http://www.zsnivnice.cz/foto/2022_stravovani-v-besede-1/IMG_20220613_121519-1500.jpg
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6. ZÁVĚRY A HLAVNÍ ÚKOLY ŠKOLY 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 

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

na to, odkud pocházím 

➢ 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  

➢ 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 budovu dolní ZŠ a odborné učebny na horní ZŠ 

➢ Poskytovat kvalitní vzdělávání a školské služby 

 

 

“Myšlení bez učení je prázdné, učení bez myšlení je zbytečné.“ 

             J. A. Komenský 

 

 

 
 

Výroční zprávu zpracovala: PhDr. Šárka Mikesková 

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

 

 

Příloha č. 1: Opravy budovy horní školy  

Příloha č. 2: Předání Medaile MŠMT 
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  V Nivnici 29. 8. 2022     PhDr. Šárka Mikesková  

                           ředitelka školy 

 


