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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

 

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  

 

Ředitel školy:    Mgr. Vlastimil Cymorek 

 

Školská rada:    František Dobeš  

Martina Vejrostová Veselá 

JUDr. Petra Janoušková 

Jitka Osičková 

Ingrid Vlčková 

Bc. Martina Buchtová 

Mgr. Alena Harmáčková 

Mgr. Alena Medková 

Mgr. Tereza Gladková 
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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  

2020/2021 

k 30. 6. 2021 

Počet tříd Celkový 

počet žáků 

Počet žáků 

na jednu třídu Celkem Z toho 

speciálních vyrovnávacích 

 I. stupeň 5 - - 78 15,60 

II. stupeň 4 - - 59 14,75 

Celkem 9 - - 137 15,22 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 18 dětí (z toho 9 dívek). 

 

Na I. stupni: 34 dívek a 44 chlapců. 

Na II. stupni: 27 dívek a 32 chlapců. 

 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 10,69. 
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Počet žáků podle obcí: 

Zaječí – 109 žáků 

Milovice – 20 žáků 

Přítluky – 6 žáků 

Pavlov – 2 žáci 

Hodonín – 1 žák 

Brno – 1 žák  

Břeclav – 1 žák 

Mikulov – 1 žák 

 

b) přehled oborů vzdělávání 

 

Název zvoleného 

vzdělávacího programu 
číslo jednací v ročníku 

„Tvořivě ke vzdělávání 

pro život“ 
ZSZaj1a/2020 

1. – 5. ročníku 

6. – 9. ročníku 
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2 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 

 

a) pedagogičtí pracovníci, kteří ve školním roce 2020/2021 nastoupili na školu: 

Mgr. Iveta Blažková 

MgA. Josef Kůřil 

Mgr. Marek Kožušník 

Bc. Martina Buchtová 

Bc. Lenka Stiburková 

Bc. Marcela Kingová 

 

b) pedagogičtí pracovníci, kteří ve školním roce 2020/2021 odešli ze školy:  

Mgr. Iveta Blažková 

Mgr. Radka Donné 

Bc. Marcela Kingová 

 

c) údaje o pracovnících: 

 

Správní zaměstnanci: 

Blanka Babáčková – uklízečka, pomocná kuchařka 

Alena Bučková – vedoucí kuchařka 

Dagmar Urbanová – kuchařka  

Jarmila Havlenová – uklízečka, pomocná kuchařka 

Věra Hluchá – vedoucí kuchařka (DPN) 

Milan Damborský – školník 

Monika Osičková – vedoucí školní jídelny, účetní 

Lýdie Zájedová – hospodářka 

 

Pedagogové: 

Jméno, příjmení    aprobace   pracovní zařazení 

Mgr. Vlastimil Cymorek  Př / Z   ředitel školy, koordinátor ŠVP a metodik ICT 

Mgr. Lenka Němetzová  M / OV  zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně  

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 
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Mgr. Alena Harmáčková  1. stupeň  učitelka 

Mgr. Lucie Schmalzová  Př / CH  učitelka, koordinátor EVVO, preventista 

Mgr. Tereza Gladková  Z / RV  učitelka 

Mgr. Marek Kožušník  D/ OV   učitel 

Mgr. Iveta Blažková   ČJ/ NJ  učitelka 

Ing. Marie Šmídová   F / VV  učitelka 

Ing. Gabriela Králová   AJ   učitelka 

MgA. Josef Kůřil   HV   učitel 

Mgr. Pavlína Jaroňová                               soc. a spec. pedag. učitelka, péče o děti s poruchami učení 

Bc. Martina Buchtová    asistentka pedagoga 

Bc. Lenka Stiburková     asistentka pedagoga 

Bc. Marcela Kingová     asistentka pedagoga 

Dagmar Smrčková      vychovatelka 

Ludmila Vojtěšková      vychovatelka 

 

 

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

je 49,6 let. Věkový průměr správních zaměstnanců je 52, 7 let. 
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3 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

  

K zápisu do 1. ročníku pro školní 2020/2021 přišlo celkem 18 dětí. 

Do 1. ročníku nastoupilo 15 žáků. O odklad prostřednictvím zákonných zástupců žádali 3 žáci.  

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 9. ročník 12 žáků.  

 

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

přijati. Ze 7. ročníku odešla na gymnázium 1 žákyně. 

 

 

 

 

 

 

         Obor                      

 

Název střední školy 

 

Mechanik elektrotechnik (M) SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká 

Bezpečnostně právní činnost (M) Bezpečnostně právní akademie Brno, o. p. s. 

Ekonomika a podnikání (M) SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká 

Reprodukční grafik pro média (M) SPŠ polytechnická Zlín 

Kuchař, číšník (U) Integrovaná SŠ Hodonín, Lipová 

Management sportu (M) Obchodní akademie ELDO, o. p. s. 

Mechanik seřizovač (CNC) (M) SŠ technická a ekonomická Brno, Olomoucká 

Zdravotnické lyceum (M) Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská 

Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

(U) 

SPŠ E. Beneše a OA Břeclav 

Strojírenství (M) SPŠ E. Beneše a OA Břeclav 

Gymnázium (M) Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací 

Mechanik nákladních vozidel a autobusů 

(U) 

Integrovaná střední škola automobilní Brno 

  

Gymnázium (šestileté) Gymnázium Brno, Křenová 
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4 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ZA II. POLOLETÍ 

 

 

Ročník Počet žáků Prospěl 

s vyznamenáním 

Prospěl Neprospěl Opakuje 

ročník 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

18 

11 

14 

14 

21 

18 

11 

14 

4 

13 

0 

0 

0 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Celkem I. 

stupeň 

78 60 18 0 0 

6. 

7. 

8. 

9. 

19 

16 

12 

12 

10 

4 

3 

6 

9 

12 

9 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Celkem II. 

stupeň 

59 23 36 0 0 

Škola 

celkem 

137 83 54 0 0 
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Chování – snížený stupeň 

 

Stupeň chování počet 

2 1 

3 0 

 

Pochvaly 

 

Pochvaly ředitele školy počet 

I. stupeň 1 

II. stupeň 2 

 

 

 

Absence 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 6 

Celkem zameškaných omluvených hodin: 8371, průměr na jednoho žáka 61,1. 
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5 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Distanční forma výuky probíhala značnou část školního roku. Nařízením Ministerstva 

zdravotnictví se uzavřely školy 14. 10. 2020 a v plném rozsahu se otevřely 17. 5. 2021. 

Škola mohla poskytnout žákům 20 notebooků a všechny notebooky byly zapůjčeny. Zároveň 

má škola zakoupeny licence pro office365, díky kterým si každý žák i vyučující může zdarma 

naistalovat balík office až na 5 zařízení.  

Ke komunikaci s žáky i rodiči jsme využívali elektronickou žákovskou knížku (Skolaonline), 

pomocí které byly i zadávány domácí úkoly. 

Pro online výuku jsme využívali aplikaci MS Teams. Online výuky se účastnili všichni žáci, 

někteří byli pravidelně omlouváni zákonnými zástupci. 

Aplikaci MS Teams využili někteří pedagogové pro realizaci projektu OP VVV – ZŠ Zaječí II, 

tzv. Šablon a doučovali žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Pro sestavení rozvrhu hodin pro online výuku jsme se snažili držet doporučení MŠMT.  

 

Ročník Počet online hodin / týden Počet týdnů distanční výuky 

1. 10 13 

2. 10 13 

3. 10 23 

4. 10 23 

5. 9 23 

6. 13 27 

7. 13 27 

8. 16 26 

9. 16 24 
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6 ZPRÁVA O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

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

(Mgr. Lucie Schmalzová). Obě paní učitelky úzce spolupracují s třídními učiteli a s vedením školy, 

snaží se každodenním působením předcházet nežádoucím jevům. 

Pro školní rok 2020/2021 Minimální preventivní program aktualizovala Mgr. Lucie 

Schmalzová 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. 

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

v občanské výchově, rodinné výchově, prvouce a přírodovědě.  
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7 EKONOMICKÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
Celkové příjmy:                                16.911.515,70Kč 

 

1. příjmy ZŠ                    16.748.746,70Kč 

a) dotace-rozpočet:   Obec      3.647.000,00-Kč 

Krajský úřad                12.352.980,59Kč 

b) tržby:  

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

  sponzorské dary, úroky z bankovních účtů, ostatní       748.766,11Kč 

 

 

2. příjmy z hospodářské činnosti         162.769,00Kč 

- tržby stravné – cizí strávníci 

   

 

Celkové výdaje:                   16.827.382,44Kč 

 

1. výdaje ZŠ                    16.673.922,20Kč 

- mzdové náklady (pedagog. +  provozní zaměstnanci), 

- zákonné odvody, tvorba FKSP 

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

                                  DDHM, výukové programy, školení zaměstnanců, cestovné,  

                                  spotřeba potravin, energie, bankovní poplatky, pojištění 

 

 

2. výdaje v hospodářské činnosti        153.460,24Kč 

- náklady na energie, spotřební materiál, nákup a spotřeba potravin,  

  mzdové náklady, odvody, poplatky 

 

 

 

Čerpání dotací - rozpočtu : 

 

rozpočet      čerpání 

1. Obecní úřad 3.647.000,--Kč      3.647.000,00Kč 

- energie:           512.428,58Kč 

- provoz ZŠ:        3.045.029,42Kč 

   materiál, opravy, služby, poplatky, DDHM, mzdové náklady 

- investice ZŠ:                                                                                               89.542,00Kč 

  server - odepisovaný  
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 2. Krajský úřad  12.352.980,59 Kč                 12.352.980,59,--Kč 

- mzdy zaměstnanců, OPPP, odvody                       

- ONIV – školní potřeby, pomůcky, školení, cestovné 

                OOP                                   

                              

 

  

 

Dle výkazu zisku a ztrát za rok 2020 činil hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti 

84.133,26Kč. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond ve výši 54.133,26Kč a fond odměn ve výši 30.000,00Kč byl 

schválen Radou obce Zaječí dne 3.5.2021. 
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8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH, SOUTĚŽÍCH A PREZENTACI ŠKOLY 

NA VEŘEJNOSTI 

 

Školní rok 2020/2021 byl velmi ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací. Po značnou 

část roku probíhala výuka distančním způsobem. Přesto se naši žáci zúčastnili několika akcí 

a soutěží.  

Žáci se zúčastnili např. soutěže Přírodovědný klokan, Matematický klokan (5. místo 

v okresním kole), Obrázky naší obce (3. místo v kategorii 2. stupeň), dále se ve škole uskutečnilo 

několik projektových dnů ve spolupráci s Ekocentrem Trkmanka na téma třídění odpadu a v rámci 

tříd si připravili třídní učitelé různé tematické dny (Mikuláš, Vánoční beseda, Čarodějnický den).  

Žáci 5. a 7. ročníku se zúčastnili Národního testování z českého jazyka, matematiky a obecně 

studijních předpokladů. Nejlepší výsledek z českého jazyka byl 92 percentil a z matematiky 

dokonce 98 percentil. 

V rámci Dne dětí si třídní učitelé 1. stupně připravili pro své žáky hry, během kterých museli 

žáci plnit nejrůznější úkoly. 

V červnu se všechny třídy zúčastnily školních výletů, ať už v blízkém okolí nebo v Mikulově, 

žáci 2. stupně absolvovali jednodenní výlet do Prahy. 

Na konci školní roku proběhlo slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku v tělocvičně školy. 

Tímto rozloučením byla aspoň částečně nahrazena školní akademie, která se konala pravidelně 

každý rok. 
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9 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH 

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Žáci 5., 7. a 9. ročníku se měli zúčastnit testování České školní inspekce z českého jazyka, 

matematiky a anglického jazyka. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci bylo toto testování 

odloženo na podzim školního roku 2021/2022. 

Žáci 5. a 7. ročníku se zúčastnili Národního testování z českého jazyka, matematiky a obecných 

studijních předpokladů. 

 

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

 

Škola pokračuje v realizaci Operačního programu 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.  

Další projekt, kterého se škola účastní, je projekt s názvem Zvyšování kvality a dostupnosti 

infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Zaječí v rámci 7.výzvy MAS Hustopečsko – IROP – Podpora 

vzdělávání 2. V rámci tohoto projektu dojde k rekonstrukci učebny přírodních věd, cizích jazyků 

a školních dílen a dovybavení učebny informatiky. Celkové náklady na projekt jsou 4 717 927 Kč. 
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10 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

Název  počet 

Školení BOZP a PO 25 

ICT pro ZŠ 10 

Čtenářská gramotnost 6 

Matematická gramotnost 7 

Kariérové vzdělávání pro ZŠ 7 

Projektová výuka 7 

Hodnocení a sebehodnocení  12 

Žáci se SVP 2 

Skolaonline – novinky k online výuce 1 

Ředitel a sborovna 1 

Kontrola České školní inspekce - časté chyby škol 1 
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11  PLÁN ICT 

 

1) Vstupní data – aktuální stav 

Počet žáků: 137 

Počet učitelů: 13 

 

Celkový počet počítačů a mobilních zařízení ve škole: 65 

Počet počítačů a mobilních zařízení alokovaných pro pedagogy: 17 

 

Stáří techniky 

do 3 let: 61 

do 5 let: 0 

nad 5 let: 4 

 

Platformy operačních systémů 

Windows 10: 61 

Windows 7: 3 

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: 

• Efektivně využívat ICT zařízení ve výuce 

• Vzdělávat se v oblasti ICT (DVPP) 

 

Analýza a plán pro indikátor stáří techniky 

Díky zřizovateli, projektům EU a MŠMT jsme mohli vybavit školu novými zařízeními, vč. 

serveru. Téměř 94 % počítačů / notebooků není starší než 3 roky. Během postupného stárnutí 

techniky bude zapotřebí dokoupit komponenty pro lepší výkon, popř. zakoupit nová zařízení.  
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Na celkem dobré úrovni je rychlost připojení k internetu, pro stahování 97,38 Mbit/s, 

nahrávání 104 Mbit/s, s odezvou 6,69 ms.  

 

Analýza a plán pro indikátor typu operačních systémů 

Vzhledem k tomu, že většina zařízení je nová, tak jsou vybaveny operačním systémem 

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 

projektu Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Zaječí. 

 

 

Analýza Wi-Fi sítě 

Celá škola je pokryta Wi-Fi signálem.  
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12 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena na naší škole žádná inspekce.  

 

Další kontroly: 

Byla provedena veřejnosprávní kontrola Obcí Zaječí dne 27. 10. 2020 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.  

27. 5. 2021 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice. Kontrolovaná byla základní škola, 

školní jídelna a tělocvična. Nedostatky byly zjištěny v sociální zázemí tělocvičny. Tu má zřizovatel 

v plánu rekonstruovat. 
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13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

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

za období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021. 

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. 2021 

         …………...……………. 

          Mgr. Vlastimil Cymorek 

          ředitel školy 


