
 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Šebrov,  

okres  Blansko, příspěvková organizace 
 

                        679 22 Lipůvka                                                  tel. 516 431 739 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 
 

o činnosti školy od 1.9.2019 do 31.8.2020 

 

 

 

 

 

 
Zpracovala: Mgr. Jana Klozová 

 



 

 

2 

2 

Obsah: 

 
1. Základní údaje o škole 

2. Přehled oborů vzdělávání 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

11. Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

Přílohy: 

 

1. Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

3 

Část  I. 
 

Základní údaje o škole 
 

Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko, příspěvková organizace                            

 

Sídlo školy :  Šebrov 112 

              679 22 Lipůvka 

 

Zřizovatel školy: obec Šebrov - Kateřina 

                              právní forma: obec, IČO: 00281 077 

 

Ředitel školy: Mgr. Jana Klozová 

                         Šebrov 198, Lipůvka 

 

Základní škola a Mateřská škola Šebrov, okres Blansko je neúplnou základní školou, 

poskytuje základní vzdělávání žákům 1. – 5.ročníku. 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

1. Mateřská škola:  IZO  118 100 661  kapacita 40 dětí 

2. Základní škola IZO  102 007 276 kapacita 60 žáků 

3. Školní družina IZO  118 100 688 kapacita 30 žáků 

4. Školní jídelna  IZO  118 100 670 kapacita 100 strávníků  

 

Telefon:  516 431 739 (ZŠ) 

  516 431 716 (MŠ) 

  516 431 073 (ŠJ) 

   

E-mailová adresa: zssebrov@seznam.cz 

www stránky: www.zssebrov.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 71009787 

Identifikátor právnické osoby: 600 106 071 

 

 

Počty tříd a žáků ZŠ: 

 

Školní rok 

2019/2020 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

Málotřídní ZŠ 3 5 33 11 

 

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 9 

Odchod žáků v průběhu roku: 0 

 

Vzdělávací program školy:  ŠVP ZV Sedmikráska 

 

Školská rada má tři členy:    Mgr. Jana Sýkorová (za zákonné zástupce žáků) 

               Lenka Jonášová (za zřizovatele) 

    Gabriela Miadiková (za pedagogické pracovníky školy) 

mailto:zssebrov@seznam.cz
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Mateřská škola: 

 

Školní rok 

2019/2020 

 

Počet tříd Celkový 

počet dětí  

Průměr. počet dětí na 

jednu třídu 

Počet dětí dle zák. 

117/1995 

Sb.na 

4 hod.denně 

 2 33 16,5 0 

 

Provoz:  6.30 – 16.00 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 
 

Mateřská škola vybírá úplatu. 

 

Základní výše úplaty: 300,-Kč 
 

 

Školní družina: 

 

ŠD Počet oddělení Počet dětí Průměrný počet na 

oddělení 

celkem 1 20 20 

 

 

Školní jídelna: 

 

Typ jídelny Počet                   Počet strávníků 

Žáci a děti Škol.prac. ostatní 

Školní jídelna s kuchyní 1 64 11 0 

 

 

 

 

Materiálně – technické podmínky školy: 

 

Ve školním roce 2019/2020 používala základní škola k výuce 3 učebny. Dále měly děti 

k dispozici počítačovou učebnu, školní pozemek a hřiště. Mateřská škola měla k dispozici 

jednu prostornou třídu v přízemí s lehárnou (kapacita 28 dětí), kde mají děti možnost si přes 

den hrát, a jednu třídu v podkroví pro 15 dětí na polodenní provoz. 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělávání 

 
Základní vzdělávání probíhalo ve školním roce 2019/2020 v 1.-5.ročníku podle ŠVP ZV 

Sedmikráska, platnost dokumentu  k 1.9.2007, aktualizace k 1.9.2019. 

Ve škole se vyučoval cizí jazyk - angličtina jako povinný předmět  ve 3.-5.ročníku.  

Mateřská škola pracovala podle Školního vzdělávacího programu mateřské školy 

„Sedmikráska“. Poskytovala vzdělávání ve dvou věkově smíšených odděleních. Jedna třída 

s kapacitou 28 dětí se nachází v přízemí a je určena pro celodenní provoz. Druhá třída 

s kapacitou 15 dětí se nachází v podkroví a je určena pro polodenní provoz. 

 

Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu pro školní družinu, který 

vychází a navazuje na ŠVP ZV Sedmikráska. Činnost školní družiny probíhala ve věkově 

smíšeném oddělení a v souladu s programem byla zaměřena na zájmové, tvořivé, relaxační a 

pohybové aktivity.  

 

 

Část III. 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

 

Funkce  Fyzické osoby Přepočet na úvazky 

učitelé ZŠ 4 3,045 

učitelé MŠ 3 2,726 

vychovatelky  ŠD 2 0,66 

vedoucí ŠJ 1 0,20 

kuchařky 2 1,625 

školník - domovník 1 1 

uklízečka 1 0,5 

Celkem zaměstnanců 11 9,756 

 

 

 

Odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č.563/2004 Sb. 

              

 

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ  4  

Z toho odborně a ped. způsobilých            4 

 

 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků MŠ 3 

Kvalifikovaní učitelé 3 
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Část  IV. 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následné přijetí do školy  

 
V tomto školním roce proběhl zápis do ZŠ i MŠ bez osobní účasti dětí i rodičů. Žádosti byly 

přijímány: Datovou schránkou, poštou, emailem s elektronickým podpisem nebo osobně do 

poštovní schránky ( boční brána školy).  

 

Zápis do ZŠ  

Bylo přijato 10 žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 a  

1 žádost o odklad povinné školní docházky. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 10 

Z toho počet dětí po odkladu 2 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 
 

Ve školním roce 2020/2021  by mělo nastoupit do 1.ročníku 10 žáků. 

 

 

 

Část V. 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

Ročník  Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo  Opakují  

1.    9     9    

2. 3 3    

3. 5 4 1   

4. 8 8    

5. 8 7 1   

Celkem  33 31 2   

 

       

Ve školním roce 2019/2020 nebyl udělen  snížený stupeň z chování a nebyla evidována žádná 

neomluvená hodina. 

 

 

  Přechod žáků z 5.ročníku: 

Z pátého ročníku odcházelo 8 žáků. 

 

Počet žáků, kteří se hlásili na gymnázium 0 

Počet žáků, kteří byli přijati 0 
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Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání bylo prováděno vedením školy průběžně na 

základě zpracovaného plánu kontrol a hospitací. Zvláštní pozornost byla zaměřena na 

efektivitu výuky, diferenciaci úkolů s ohledem na individuální schopnosti a dovednosti 

jednotlivých žáků, na práci s žáky s PO, respektování psychohygienických zásad, práci 

s informačními zdroji a vlastní aktivity dětí. 

V období 11.března až 22.května probíhala distanční výuka z důvodu COVID-19. Učitelé 

využívali při kontaktu s rodiči a žáky především e-maily a skype, u mladších dětí probíhala 

konzultace i po telefonu 

 

Kontrola výsledků vzdělávání proběhla ve školním roce 2018/2019 formou národního 

testování společnosti SCIO.  

 

 

Část VI. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Péče o žáky v oblasti  prevence sociálně patologických jevů probíhala  na základě 

zpracovaného Minimálního programu primární prevence. Důraz byl kladen na vytváření 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě, atmosféry důvěry k pedagogům, nenásilného zvládání 

konfliktních situací.  

K naplnění cílů sloužily tyto aktivity: 

 Smysluplná náplň volného času dětí – možnost využití školní družiny, škola nabízí 

zájmové kroužky vlastní. 

 Úzká spolupráce PPP Blansko. 

 Okamžité řešení vzniklých konfliktů 

 V hodinách českého jazyka, prvouky , vlastivědy  a na příkladech četby se žáci učili 

řešit problémové  a konfliktní situace a odmítali násilí slovní i fyzické.  

 Zážitkové akce kolektivu a projektové dny realizované v rámci školy. 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme nemuseli řešit žádný sociálně patologický jev. 

 

 

Část VII. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků                  
 

Název  kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Klokanův kufr pro pokročilé 1 
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Část VIII. 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Přehled zájmových kroužků: 

 

Název kroužku Počet kroužků 

anglický jazyk 2 

výtvarný 1 

klávesy 1 

 

Náboženství – navštěvovaly 2 děti 

Během školního roku proběhly tvořivé dílny v MŠ a v ZŠ (spolupráce s rodiči). 

 

Péče o žáky s diagnostikovanými vývojovými poruchami: 

Těmto žákům je věnována zvláštní pozornost, a to zejména těmito formami: 

- Individuální péče o tyto žáky ve vyučovacích hodinách 

- Spolupráce s rodiči, pedagogicko-psychologickými poradnami 

- Využívání počítačových programů pro kompenzaci vývojových poruch učení a jiných 

pomůcek 

- podpůrná opatření - tvorba PLPP a IVP 

 

 

Aktivity školy v oblasti zdravého vývoje dětí: 

Jsme zapojeni do projektu „Škola podporující zdraví“. 

Během roku jsme pracovali podle „Ročního prováděcího plánu“. Vycházíme z programu 

podpory zdraví ve škole, klademe důraz na pohodové prostředí, zdravé učení a otevřené 

partnerství. 

 

Činnost školy v oblasti environmentálního vzdělávání: 

Vychází z dlouhodobé koncepce školy a ročních plánů. 

- Problematika byla zahrnuta do hodin prvouky, přírodovědy a vlastivědy. 

- Byla jí věnována pozornost ve školní družině. 

- Třídění odpadu ve škole i v domácnostech. 

- Projektové dny, práce na školní zahradě 

Škola je zapojena do programu Les ve škole 
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Akce realizované v průběhu školního roku 2019/2020: 
 

 

Další akce během roku: 

Vystoupení na oslavě „Vítání občánků“ – ve spolupráci s obcí 

Plavecký výcvik pro žáky ZŠ a děti MŠ – 10 lekcí 

Edukativní skupinky pro předškoláky – 10 lekcí 

 

Účast žáků ve sportovních soutěžích: 

Z důvodu COVID-19 se nekonaly 

 

Zapojení školy do celorepublikových aktivit: 

Recyklohraní : Školní program, který si bere za cíl realizaci zpětného odběru baterií a 

elektrozařízení, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady. 

Škola podporující zdraví:  Zaměření na podporu zdravého životního stylu 

Ovoce a mléko do škol: Projekt přispívá ke zlepšování stravovacích návyků žáků  

Les ve škole - škola v lese:  Mezinárodní program zaměřený na vzdělávání o lese pro základní 

školy. 

Říjen Dopravní hřiště – 4.ročník 

 Pískování ve škole – výtvarné činnosti 

 Kateřina & Miloš MOTANI – KOUZELNÁ PLANETA  

Florida, Havaj 

Listopad Výukový program „Hasík“ ve škole 

 Svatý Martin – lampionový průvod 

 Divadlo v MŠ „O pejskovi a kočičce“ 

 Tvořivá dílna v MŠ pro děti a rodiče 

 Kino Blansko – malý princ 

 Pečení perníků – celá škola 

Prosinec  Adventní vystoupení v kostele ve sv. Kateřině, vánoční 

jarmark 

 Adventní program ve škole „Slyšte…“– pan Urbánek 

 „Mikuláš ve škole“ 

 Krmení lesních zvířátek                                                              

EVVO 

 Vánoce ve škole – zpěv koled + dárečky 

 Muzikoterapie – MŠ 

Leden  Hudební koncert – pan Kocůrek 

Únor  Divadlo v MŠ – „Do pohádky za zvířátky“ 

 Karneval v MŠ 

 Masopustní úterý – vyrábíme hudební nástroje, zpíváme… 

Červen Pasování na čtenáře – 1.ročník 

 Zážitkový stan „Vesmír“– ve škole 

 Loučení s páťáky a předškoláky 
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Část IX. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla na naší škole kontrola ze strany ČŠI.  

 

 

Část X. 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Finanční dotace SR 

 
Ukazatel  Poskytnuto 

k 31.12.2019 

Čerpáno  

k 31.12.2019 

Vratka při finančním 

vypořádání 

    

Přímé výdaje na vzdělávání 4 804 385,00 4 804 385,00          0,00 

RP MŠ – překrývání přímé 

pedagogické činnosti 

     90 759,84      71 236,52 19 523,32 

Částečné vyrovnání 

mezikrajových rozdílů… 

     47 631,00      47 606,46        24,54 

Celkem 4 942 775,84 4 923 227,98 19 547,86 

 

Finanční dotace obec Šebrov-Kateřina 

 
Ukazatel  Poskytnuto k 31.12.2019 Čerpáno k 31.12.2019 

   
Provozní dotace Obec 640 000,00  

Ostatní výnosy 180 600,10  

Celkové příjmy 820 600,10 820 501,21 

 
Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Šebrov, okres Blansko vykazoval k 31.12.201 částku  

98,89 Kč.  

 

Zastupitelstvo schválilo převést hospodářský výsledek do rezervního fondu.  

 

Část XI. 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila. 

 

Část XII. 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Ve školním roce 2019/2020 se škola nezapojila. 
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Část XIII. 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2019/2020 škola tento typ projektu nerealizovala. 

 

Část XIV. 

 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Spolupráce s odborovou organizací 

Odbory na naší škole nejsou. 

 
Spolupráce se zřizovatelem 

- Se zřizovatelem spolupracuje vedení školy průběžně ústním informováním o situaci na 

škole, písemně (výroční zprávy, rozpočet) a informacemi o akcích školy.  

- Pedagogická pracovnice školy je členem zastupitelstva, jeden ze zastupitelů je členem  

Školské rady. 

- Některé kulturní akce pořádá škola ve spolupráci s obcí (Vítání občánků, Den seniorů, 

Masopustní průvod, Rozsvěcení vánočního stromu, Jarmark apod.) 

 
Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků se uskutečňuje formou třídních schůzek a  

pravidelných hovorových hodin. Škola umožňuje rodičům konzultace kdykoli po telefonické 

domluvě. 

Zákonní zástupci jsou pravidelně seznamováni s prospěchem a chováním žáků.V případě 

potřeby organizuje vedení školy individuální jednání se zákonnými zástupci žáků. Snahou je 

podchytit a řešit výchovné a prospěchové problémy již při prvních signálech.  

 
Spolupráce s Pedagogicko- psychologickou poradnou Blansko  
Probíhala zejména v oblasti diagnostiky a zkvalitňování péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dále v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
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Část XV. 

 

Závěr  

  
 Ve školním roce 2019/2020 se podařilo splnit roční plán činnosti školy spolu s ročním 

prováděcím plánem v rámci projektu „Škola podporující zdraví“. Proběhlo vyhodnocení 

ročních plánů a byly dány podněty na vypracování ročních plánů na další školní rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V Šebrově dne 24.8.2020                                                     ……………………………… 

               Mgr. Jana Klozová 

                                                                                                      ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána:  

 

25.8.2020  v pedagogické radě pedagogických pracovníků a na provozní poradě 

 

13.10.2020  schválena ve školské radě  

 

 


