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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY – základní statistické údaje 

 

a) základní škola 

 

Název školy, adresa:  Základní škola Zaječí, okres Břeclav 

Identifikátor zařízení:  600 112 578  

Adresa:   Školní 402, 691 05 Zaječí 

Email:     reditel@zszajeci.cz 

 

Právní forma:   příspěvková organizace, IČO: 70934479 

 

Zřizovatel školy:   Obec Zaječí 

právní forma:    obec, IČO: 00283746 

Adresa:    Školní 401, 691 05 Zaječí  

 

Statutární zástupce školy:  Mgr. Vlastimil Cymorek 

 

Školská rada:    František Dobeš  

Martina Vejrostová Veselá 

JUDr. Petra Janoušková 

Jitka Osičková 

Ingrid Vlčková 

Martina Buchtová 

Mgr. Alena Harmáčková 

Mgr. Alena Medková 

Mgr. Tereza Gladkovová 
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Škola sdružuje:  

Základní škola kapacita:   270 žáků  IZO: 102255857 

Školní družina kapacita:    60 žáků  IZO: 118400410  

Školní jídelna kapacita:   250 žáků  IZO: 103179305 

 

 

Školní rok  

2018/2019 

Počet tříd Celkový 

počet žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu Celkem Z toho 

speciálních vyrovnávacích 

 I. stupeň 5 - - 89 17,80 

II. stupeň 4 - - 50 12,50 

Celkem 9 - - 139 15,44 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 14 dětí (z toho 7 dívek). 

 

Na I. stupni: 33 dívek a 56 chlapců. 

Na II. stupni: 27 dívek a 23 chlapců. 

 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 11,58. 
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Počet žáků podle obcí: 

 

Zaječí – 107 žáků 

Milovice – 25 žáků 

Přítluky – 5 žáků 

Bulhary – 2 žáci 

 

b) přehled oborů vzdělávání 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 
číslo jednací v ročníku 

„Tvořivě ke vzdělávání 

pro život“ 
31504/2004-22 

1. – 5. ročníku 

6. – 9. ročníku 
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2 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

a) učitelé, kteří ve školním roce 2018/2019 nastoupili na školu: 

Mgr. Radka Donné 

b) učitelé, kteří ve školním roce 2018/2019 odešli ze školy:  

Mgr. Drahomíra Tůmová (penze) 

Mgr. Silvana Karafiátová 

Mgr. Jaromír Harmáček (penze) 

 

c) údaje o pracovnících: 

 

Správní zaměstnanci: 

Blanka Babáčková – uklízečka, pomocná kuchařka 

Alena Bučková – kuchařka 

Jarmila Havlenová – uklízečka, pomocná kuchařka 

Věra Hluchá – vedoucí kuchařka 

Milan Damborský – školník 

Monika Osičková – vedoucí školní jídelny, účetní 

Lýdie Zájedová – hospodářka 

 

Pedagogové: 

Jméno, příjmení    aprobace   pracovní zařazení 

Mgr. Jaromír Harmáček  F / Zpv   ředitel (do 31. 7. 2019) 

Mgr. Vlastimil Cymorek  Př/ Z   zástupce ředitele, koordinátor ŠVP a ICT, 

       od 1. 8. 2019 statutární zástupce školy 

Mgr. Hana Pospíšilová  1. stupeň   učitelka (mateřská a rodičovská dovolená) 

Mgr. Radka Donné   1. stupeň  učitelka, péče o děti s poruchami učení 

Mgr. Marcela Juřenová  1. stupeň  učitelka 

Mgr. Alena Medková   1. stupeň   učitelka 

Mgr. Alena Harmáčková  1. stupeň  učitelka 

Mgr. Lenka Němetzová M / OV  učitelka, koordinátor ICT, výchovná poradkyně 

Mgr. Lucie Schmalzová  Př / CH  učitelka, koordinátor  enviroment. výchovy   

Mgr. Silvana Karafiátová  HV   učitelka, vedoucí školního pěveckého sboru  

Mgr. Tereza Gladkovová  Z / RV  učitelka, preventista soc.-patolog. jevů 

Mgr. Milan Strmiska   D/ ČJ   učitel 
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Mgr. Pavlína Jaroňová                                        soc. a spec. pedag. učitelka, péče o děti s poruchami 

učení 

Dagmar Smrčková     vychovatelka, učitelka – částečný úvazek 

Ludmila Vojtěšková     vychovatelka, učitelka – částečný úvazek 

 

 

Pracovní kolektiv zaměstnanců školy je poměrně stabilní. Věkový průměr pedagogických pracovníků 

je 46, 5 let. Věkový průměr správních zaměstnanců je 50, 7 let. 

 

3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

  

K zápisu do 1. ročníku dne 12. 4. 2018 pro školní 2019/2020 přišlo celkem 15 dětí. 

Do 1. ročníku nastoupilo 14 žáků. O odklad prostřednictvím zákonných zástupců žádalo 5 žáků.  

 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo 9. ročník 13 žáků.  

 

Všichni vycházející žáci si podali přihlášky na střední odborná učiliště nebo střední školy a byli 

přijati. Z 8. ročníku odešla na odborné učiliště 1 žákyně. 

 

Přehled škol 

SPŠ E. Beneše a OA Břeclav – Strojírenství (2 žáci) 

SZŠ Brno, Jaselská – Praktická sestra (1 žák) 

Střední škola KNIH o. p. s. Brno –Knihkupecké a nakladatelské činnosti (1 žák) 

SŠ strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova – Elektrotechnika (1 žák) 

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno – Líšeň – Ošetřovatel (1 žák) 

Střední vinařská škola Valtice – Agropodnikání (1 žák) 

Moravské gymnázium Brno s. r. o., Veveří – Čtyřleté studium – jazyková profilace (1 žák) 

Tauferova SOŠ Veterinární Kroměříž – Veterinářství (1 žák) 

OA, SOŠ Knihovnická Brno, Kotlářská – Obchodní akademie (2 žáci) 

Gymnázium a SOŠ Mikulov – Strojírenské práce (1 žák) 

Obchodní akademie Eldo o. p. s. Brno – Management sportu (1 žák) 

Odborné učiliště Cvrčovice Kuchařské práce (1 žák) 
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4 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

Ročník Počet žáků Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakuje 

ročník 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

14 

17 

22 

19 

17 

14 

15 

19 

9 

8 

0 

2 

3 

10 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Celkem I. 

stupeň 

89 65 24 0 0 

6. 

7. 

8. 

9. 

11 

14 

12 

13 

6 

9 

3 

5 

5 

5 

9 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Celkem II. 

stupeň 

50 23 27 0 0 

Škola 

celkem 

139 88 51 0 0 

 

Jedna žákyně uvolněna z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů. 
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Chování – snížený stupeň 

 

Stupeň chování počet % z počtu všech žáků 

2 0 0 

3 0 0 

 

Pochvaly 

 

Pochvaly ředitele školy počet % z počtu všech žáků 

I. stupeň 2 0,022 

II. stupeň 0 0 
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Absence 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0. 

Celkem zameškaných omluvených hodin: 7473, průměr na jednoho žáka 55, 56. 

 

 

 

5 ZPRÁVA O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

Ve škole pracuje výchovná poradkyně (Mgr. Lenka Němetzová) a metodik prevence 

(Mgr. Tereza Gladkovová). Obě paní učitelky úzce spolupracují s třídními učiteli a s vedením 

školy, snaží se každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. 

Pro školní rok 2018/2019 Minimální preventivní program aktualizovala Mgr. Tereza 

Gladkovová ve spolupráci s výchovnou poradkyní a třídními učiteli. 

Minimální preventivní program je zpracován se zaměřením na rizikové projevy chování 

u dětí. Všichni pedagogičtí pracovníci se seznámili s Metodickým doporučením k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (MŠMT v roce 2018 

byla novelizována příloha metodického doporučení k primární prevenci – konkrétně oblast šikany, 

kouření a návykové látky). 

 

Hlavní cíle: 

• vytvoření bezpečného sociálního prostředí, které bude bránit výskytu rizikových projevů 

chování ve škole, 

• netolerování narůstající agresivity a násilí ve škole i ve společnosti, 

• podpora zdravého životního stylu, 

• velmi dobrá spolupráce rodiny a školy, 

• systematické další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence.  

 

Cílem programu je vést děti k odpovědnosti za své zdraví, k správnému sebehodnocení, 

stanovení reálných cílů v životě, poznání sebe sama, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci 

návykových látek. Soustavně se zaměřujeme na mapování vztahů v třídních kolektivech. 
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Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou v Břeclavi probíhá po celý školní rok. 

Ke kvalitnějšímu působení přispívají pravidelná školení výchovné poradkyně a preventistky 

na vzdělávacích akcí pořádaných pedagogicko-psychologickou poradnou a studiem časopisu 

Prevence.  

Náznaky nežádoucích jevů se snažíme podchytit a řešíme je neprodleně. Preventistka provede 

zápis o projednávání přestupků za přítomnosti výchovné poradkyně, ředitele školy a třídního 

učitele.  

Účinek přijatých opatření sledují pedagogičtí pracovníci a radí se, jak postupovat dál 

v případech, kdy se nežádoucí jevy napravují pomalu nebo jen částečně. Problematika prevence 

rizikových projevů chování se pravidelně objevuje v různých předmětech I. i II. stupně, především 

v občanské výchově, rodinné výchově, prvouce a přírodovědě.  

 

6 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

       

 

Celkové příjmy:       12.311.623,75Kč 

 

1. příjmy ZŠ         10.914.228,00Kč 

a) dotace-rozpočet:   Obec       2.074.500,- -Kč 

JmKÚ      8.839.728,-- Kč 

 

b) tržby:  

- stravné žáci, zaměstnanci, příjmy od rodičů – ŠD, kroužky,  

 sponzorské dary, úroky z bankovních účtů, ostatní   1.256.971,75 Kč 

 

 

 

2. příjmy z hospodářské činnosti     140.424,00Kč 

- tržby za pronájem prostor – tělocvičny, stravné – cizí strávníci,  

  

 

Celkové výdaje:       12.256.831,07 Kč 

 

1. výdaje ZŠ   12.123.132,77 Kč   

   

- mzdové náklady (pedagog. a provozní zaměstnanci), zákonné odvody, tvorba FKSP 

- provozní náklady – čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, DDHM, výukové 

programy, školení zaměstnanců, cestovné, spotř. potravin, energie, bankovní poplatky, pojištění 

 

 
 

2. výdaje v hospodářské činnosti   133.698,30 Kč 

- náklady na energie, spotřební materiál, nákup a spotřeba potrav. zboží, školní potřeby, opravy, 

mzdové náklady, odvody, poplatky 
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Čerpání dotací-rozpočtu : 

 

rozpočet       čerpání 

1. Obecní úřad 2.074.500--Kč      2.074.500,-- Kč 

- energie:         661.882,50 Kč 

- provoz ZŠ:         1.412.617,50 Kč 

- opravy, služby, poplatky, DHDM, mzdové náklady 
  

 

2. JmKÚ  8.839.728,-- Kč     8.839.728,--Kč 

- mzdy zaměstnanců, OPPP, odvody        

- ONIV - škol. potřeby, pomůcky, školení, cestovné  
        

 

  

 

Dle výkazu zisku a ztrát za rok 2018 činil hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti 

54.792,68 Kč. 

 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond ve výši 47.308,68 Kč a fond odměn 

ve výši 7.484,-- Kč byl schválen Radou obce Zaječí dne 21. 3. 2019. 

 

7 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, SOUTĚŽÍCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 

 

Ve škole jsme se zapojili do rozmanitých sportovních aktivit. Na 2. stupni proběhl turnaj  

ve futsalu, florbalu i basketbalu. Soutěžilo se i ve skoku do výšky a ve střelbě ze vzduchovky. Žáci 

druhé a třetí třídy absolvovali plavecký výcvik v Hustopečích. Chlapecký a dívčí tým žáků  

2. stupně se zúčastnil okresního kola v basketbalu ve Valticích. Žáci 7. třídy reprezentovali naši 

školu v okrskovém kole dopravní soutěže mladých cyklistů v Hustopečích a probojovali  

se do okresního kola, kde skončili pátí. Čtvrťáci a páťáci absolvovali tradiční předprázdninovou 

dopravní výchovu. Praktické dovednosti v jízdě na kole si procvičili a předvedli na dopravním hřišti 

v mateřské škole. 

Nezapomněli jsme ani na kulturu. Žáci první až třetí třídy vyrazili do Břeclavi na představení 

„Vánoce s Tetinami“, žáci třetí až páté třídy navštívili Brno a užili si poslech na koncertu Poutníků. 

Žáci 2. stupně besedovali v místní knihovně se spisovatelkou Michaelou Fišarovou, ti menší  

se zapojili do Noci s Andersenem, obě akce zajistila a organizovala paní učitelka Mgr. Silvana 

Karafiátová. Zájemci z řad žáků 2. stupně absolvovali vzdělávací a výtvarný program  

Od impresionismu po abstrakci v Moravské galerii v Brně a také navštívili přestavení v divadle 
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Radost Bylo nás pět. Celý 2. stupeň vyrazil na školní promítání filmu Bohemian Rhapsody  

do Velkých Němčic.  

Abychom nemuseli za kulturními zážitky dojíždět, uspořádala paní učitelka Mgr. Karafiátová spolu 

s našimi talentovanými žáky Hudební pátky přímo ve škole, jeden v únoru a druhý v květnu. 

Ve škole proběhla recitační soutěž a ti nejlepší reprezentovali naši školu v okresním kole Dětské 

scény. Zúčastnili jsme se pěvecké soutěže Mikulovský zpěváček. Jedna žákyně se umístila 

na 3. místě a dva žáci na 2. místě a ještě jedenkrát obdrželi diplom poroty za hlasový projev. 

Neúspěšnější byl žák 4. třídy, který se v celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 

umístil na krásném 3. místě. Tyto hudební a literární akce výborně připravovala a s žáky 

absolvovala Mgr. Silvana Karafiátová.  

V lednu jsme si zpestřili výuku Pyžamovým dnem a v únoru Ponožkovým dnem, kterým 

jsme podpořili Světový den Downova syndromu. V dubnu si žáci připomněli Den Země (s důrazem 

na ochranu naší unikátní planety) a na závěr vyučování jsme se všichni pustili do úklidu okolí 

školy. Druhý stupeň po velikonočních prázdninách vyrazil na exkurzi do Polska, žáci navštívili 

Krakov, město Wieliczka nedaleko nejstaršího solného dolu na světě a Osvětim.  

Na závěr školního roku vyjel 1. stupeň do školy v přírodě - Čenkovice. Pokračovali jsme 

v zahraniční spolupráci s českou menšinou v Srbsku. V období od 23. 5. do 26. 5. 2019 jsme 

pobývali na naší partnerské škole Sava Munčan v Kruščici. Školní pěvecký sbor a některé další 

žáky doprovázely paní učitelky S. Karafiátová, A. Harmáčková, L. Schmalzová a L. Němetzová. 

Velké poděkování patří paní učitelce Karafiátové za organizaci návštěvy a také obci Zaječí 

a sponzorům za podporu celé akce.  

 

Září 

• dne 3. 9. 2018 proběhlo slavnostní zahájení školního roku  

• do 1. třídy zasedlo do školních lavic poprvé 14 prvňáčků v doprovodu svých rodičů 

• 26. 9. 2018 v 7.15 začal sběr starého papíru a hliníku. Finanční částka získaná touto akcí 

byla použita pro žáky na úhradu cestovních nákladů. 

• ve škole jsme si připomněli Evropský den jazyků  

• ke Dni české státnosti proběhla ve školním rozhlase relace, která připomněla tento 

významný den 

  

Říjen 

• 1. 10. byla zahájena činnost zájmových útvarů 

• 11. 10. se uskutečnil přespolní běh 

• 18. – 19. 10. se zúčastnili žáci 9. ročníku exkurze do Prahy 
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• 23. 10. se žáci 1. – 3. ročníku zúčastnili akce na mikulovském zámku s názvem „Jak se žilo 

našim prababičkám“ 

• 23. 10. proběhl projektový den ke vzniku ČSR 

• 24. 10. proběhl žákovský koncert k 100. výročí vzniku ČSR 

• 25. 10. se žáci 9. ročníku zúčastnili akce s názvem Volba povolání  

 

Listopad 

• 6. 11. proběhla dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku 

• 6. 11. byla zahájena inventarizace majetku  

• 15. 11. se žáci I. stupně zúčastnili akce na téma Kyberšikana a Dopravní výchova za účasti 

PČR 

• 16. 11. proběhla relace ve školním rozhlase – 17. listopad 

• 19. 11. proběhlo testování žáků 8. ročníku – ČŠI (přírodovědná gramotnost) 

• 22. 11. se uskutečnil koncert skupiny MARBO 

• 23. 11. se žáci 9. ročníku zúčastnili Veletrhu SŠ v Brně 

• 23. 11. proběhl sportovní turnaj pro žáky II. stupně 

• 28. 11. proběhlo v místní knihovně scénické čtení pro žáky 7. ročníku 

• 28. 11. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili akce s názvem „Beseda se seniorem“ 

 

Prosinec 

• 3. 12. proběhl tradiční Vánoční jarmark 

• 5. 12. proběhla akce pro žáky I. stupně s názvem Mikuláš dětem, kterou zorganizovali žáci 

8. ročníku 

• 6. 12. se zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku školního divadelního představení Poutníci 

• 14. 12. navštívili žáci 4. a 5. ročníku ekocentrum Trkmanka 

• 14. 12. se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku školního divadelního představení Tetiny 

• 14. 12. se zúčastnili žáci 6. a 7. ročníku divadelního představení v divadle Radost 

• 20. 12. proběhla pro žáky 4. – 9. ročníku střelecká soutěž 

• 21. 12. zpívali vybraní žáci I. a II. stupně vánoční písničky pro své spolužáky 

• 21. 12. se uskutečnil pro žáky II. stupně florbalový turnaj 
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Leden 

• 14. 1. provedli žáci 5. a 9. ročníku stručné sebehodnocení 

• 23. 1. se uskutečnila ochutnávka jídel školní kuchyně 

• 28. 1. proběhlo školní kolo recitační soutěže 

• 29. 1. navštívili žáci 3. – 5. ročníku Planetárium v Brně 

 

Únor 

• 7. 2. se uskutečnila v místní knihovně beseda se spisovatelem pro žáky II. stupně 

• 19. 2. se vybraní žáci zúčastnili pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek 

• 20. 2. proběhlo školní kolo ve skoku vysokém 

• 21. 2. byl zahájen kurz plavání pro žáky 2. a 3. ročníku 

• 22. 2. se uskutečnilo pěvecké vystoupení pro veřejnost 

 

Březen 

• 5. 3. se dívky z II. stupně zúčastnily turnaje v basketbalu ve Valticích 

• 7. 3. se chlapci z II. stupně zúčastnili turnaje v basketbalu ve Valticích 

• 22. 3. se žáci I. stupně zúčastnili divadelního představení v Brně s názvem Čtyřlístek a 

talisman 

• 28. 3. proběhla relace ve školním rozhlase – den narození J. A. Komenského 

 

 

Duben 

• 1. 4. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili divadelního představení Bylo nás pět 

• 4. 4. proběhla informativní schůzka ke školním zájezdům do Polska a Srbska 

• 11. 4. se uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku 

• 12. 4. proběhlo 1. kolo přijímacího řízení na SŠ 

• 16. 4. proběhlo 2. kolo přijímacího řízení na SŠ 

• 17. 4. se uskutečnil projektový den v rámci Dne Země 

• 23. – 24. 4. se uskutečnil pro žáky 5. – 9. ročníku poznávací zájezd do Polska 

• 26. 4. se uskutečnilo školní kolo turnaje v basketbalu 

 

Květen 

• 7. 5. proběhla relace ve školním rozhlase – Kvštnové povstání českého lidu, Den vítězství 

• 17. 5. proběhla v tělocvičně školy akce s názvem Hudební pítek 
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• 23. – 26. 5. se uskutečnil poznávací zájezd do Srbska 

• 24. 5. se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do pivovaru Starobrno a hradu Špilberk 

• 27. 5. se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili akce s názvem DigiDetox 

• 28. 5. navštívili žáci 1. – 3. ročníku park a zámek v Lednici 

• 29. 5. navštívili žáci 4. – 5. ročníku park a zámek v Lednici 

 

Červen 

• 10 – 14. 6. se konala škola v přírodě pro žáky I. stupně – Čenkovice  

• 10. – 14. 6. proběhla akce s názvem Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných 

událostí 

• 17. 6. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili dopravní výchovy 

• 20. 6. proběhla Školní akademie 

• 26. 6. se uskutečnil sběr starého papíru a hliníku 

 

8 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

V listopadu 2018 bylo provedeno výběrové zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím 

inspekčního systému elektronického testování InspIS SET – žáci 8. ročníku v oblasti přírodovědné 

gramotnosti.  

 

Naše škola se účastní projektu Ovoce a mléko do škol pro I. i II. stupeň. 

 

Škola vypracovala žádost o podporu v programu: Operační program Výzkum, vývoj  

a vzdělávání. Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora 

extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči 

dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Po schválení žádosti škola získala částku ve výši 

659 575 Kč. Náš projekt probíhá pod individuálním názvem OP VVV – ZŠ Zaječí II. Fyzická 

realizace je určena na období 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.  

Pedagogové začnou s realizací Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  

(OP VVV – ZŠ Zaječí II) ve školním roce 2019/2020.  
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9 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

Název  počet 

Školení BOZP a PO 22 

Výuka přírodovědy a vlastivědy 1 

Inkluze – školení (32h) 12 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na 

úrovni školy 

1 

Matematická gramotnost (32h)  6 

Čtenářská gramotnost (32h)  7 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Doplňující pedagogické studium  1 

Rozšíření aprobace  2 

 

 

 

 

 

10 STAV ZAŘÍZENÍ INFORMAČNĚ KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

PRO VÝUKU – PLÁN ICT 

 

1) Vstupní data – aktuální stav 

Počet žáků: 139 

Počet učitelů: 14 

 

Celkový počet počítačů a mobilních zařízení ve škole: 58 

Počet počítačů a mobilních alokovaných pro pedagogy: 29 

 

Stáří techniky 

do 3 let: 1 

do 5 let: 3 

nad 5 let: 54 

 

Platformy operačních systémů 
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Windows 10: 1 

Windows 8: 14 

Windows 7: 41 

Windows XP: 1 

Windows 2000: 1 

 

Počet tříd ve škole: 13 

Počet speciálních PC tříd (počítačová učebna): 1 

Počet tříd s IT (tabule, stálý dataprojektor…): 11 

 

Pro účely hodnocení je naše škola v kategorii velká škola. 

 

2) Záměry školy v oblasti ICT 

Hlavní cíle: 

• stáří techniky 

• platforma operačních systémů 

• počet tříd s IT technikou 

 

Dílčí cíle: 

• zlepšení pokrytí školy Wi-Fi sítí po celé budově 

 

Analýza a plán pro indikátor stáří techniky 

O úrovni vybavenosti školy více než počet žáků na 100 počítačů vypovídá stáří výpočetní 

techniky. Pro potřeby ICT plánu hodnotíme stáří výpočetní techniky na škole. Roztřídili jsme PC 

do skupin podle stáří do tří, od tří do pěti a nad pět let. V porovnání vyšlo, že počítače na škole jsou 

starší, než je celorepublikový průměr.  

Na celkem dobré úrovni je rychlost připojení k internetu, pro stahování 35,0 Mbit/s, 

nahrávání 9,4 Mbit/s, s odezvou 24 ms. Průměr v břeclavském okrese je o málo menší. Problémy 

u naší sítě jsou špatné nastavení, časté výpadky, použití komponentů pro domácí použití.  

Počítače v učebně informatiky začínají dosluhovat, hardware zastarává poměrně rychle. 

 

Analýza a plán pro indikátor typu operačních systémů 

Dalším kvalitativním pohledem na stav výpočetní techniky je zastoupení operačních 

systémů. Většina PC má OS Windows 7, kterému bude končit podpora ze strany Microsoftu. 
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Vzhledem ke stáří výpočetní techniky je vhodné uvažovat o koupi nových zařízení s OS Windows 

10. 

 

Indikátor počtu tříd s IT technikou 

Ve všech kmenových třídách se nachází dataprojektor, v některých třídách i s interaktivitou. 

Ve škole jsou dosud učebny, ve kterých dataprojektor chybí. Interaktivitu budeme zlepšovat v rámci 

OP VVV – Šablony II. 

 

Analýza Wi-Fi sítě 

Budova školy je sice pokryta Wi-Fi sítí, nicméně dochází k pravidelným výpadkům.  

Do budoucna se bude muset provést rekonstrukce této sítě. Dále je zapotřebí nastavit síť tak,  

aby se server stal uložištěm výukových programů a vyučující měli možnost v jakékoliv třídě spustit 

potřebný výukový program.  

 

 

 

11 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena na naší škole žádná inspekce. Inspekční činnost 

probíhala pouze formou výběrového zjišťování znalostí žáků 8. ročníku v oblasti přírodních věd. 

 

Další kontroly: 

Byla provedena veřejnosprávní kontrola Obcí Zaječí dne 27. 7. 2018 se závěrem, že účetnictví 

organizace je vedeno přehledně. Organizace hospodaří s drobnými odchylkami v souladu 

se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. Pro organizaci nebyla navržena žádná 

opatření.  

KONTROLA IBP – kontrola bezpečnosti práce, tlakových nádob, rozvodů a plynové kotelny. 

 

12 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

za období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019. 
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Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a podle Pokynu ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

a) Celkový počet žádostí o informace: 0 

b) Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace: 0 

c) Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí o informace: 0 

d) Počet soudních rozsudků ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádostí 

o informace: 0  

e) Počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace: 0 

  

 

V Zaječí dne 22. 8. 2019 

         …………...……………. 

          Mgr. Vlastimil Cymorek 

                    statutární zástupce školy 


