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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole

Název školy
Adresa školy
IČO
Bankovní spojení
Telefon
E-mail:
Adresa internetové
stránky:
Název zřizovatele:
IZO ředitelství

Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková
organizace
Moravské Prusy 175, 682 01 Vyškov
70984891
27-3903390277/0100
517 361 116
zsprusy@seznam.cz
www.zsprusy.cz
Obec Prusy - Boškůvky
600 125 998

1.2 Součásti školy
 mateřská škola
 školní družina
 školní jídelna
Přehled hlavní činnosti školy:
Organizace je základní škola se školní družinou, mateřskou školou a se školní jídelnou. Její
činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jídelna vaří pro žáky a
zaměstnance MŠ a ZŠ a dále pro cizí strávníky.

2. Personální údaje

Zaměstnanci ZŠ
Zaměstnanci MŠ
Zaměstnanci ŠJ

Počet
pracovníků
učitelé
4
vychovatelé
1
asistenti pedagoga
1
učitelé
3
placeni z rozpočtu
3
z toho placeni z HČ
1

Úvazek
3,41
0,75
0,5
3
2,2
0,15

Správní
2
1,6
zaměstnanci
Celkem
13
11,46 / 11,61
Pozn. Paní Hana Mamiňáková má dva pracovní poměry – vychovatelka a učitelka, paní
Molitorisová – vedoucí ŠJ částečně placena z rozpočtu, částečně z HČ.
2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Na naší škole ve školním roce 2020/21 pracovaly pouze ženy.

Na dohodu zde pracují 4 muži Ing. V. Bartík jako POVĚŘENEC pro GDPR, správce IT sítě
Ing. J. Černoch, správce webových stránek J. Švestka a od dubna 2021 pracovník údržby P.
Slezáček.
Věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

Počet
0
1
2
4
6
0
13

%
0
8
15
31
46
0
100

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání
Dosažené vzdělání
Počet
základní
0
vyučen
4
střední odborné
5
úplné střední
0
vyšší odborné
0
vysokoškolské
4
Celkem
13

%
0
31
38
0
0
31
100

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Odborná kvalifikace
Splňuje kvalifikaci
Nesplňuje kvalifikaci
Učitel 1. stupně
3
1
Vychovatelka
1
0
Asistent pedagoga
1
0
učitel MŠ
2
1
Celkem
7
2
Pozn. Paní Hana Mamiňáková má dva pracovní poměry – vychovatelka a učitelka
2.4 Aprobovanost výuky
Předmět
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Člověk a jeho svět
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
2.5 Přehled pracovníků podle aprobovanosti
Jméno a příjmení
Aprobace
Mgr. Jitka Piňosová
1. stupeň ZŠ
Mgr. Irena Černochová
Speciální pedagog
Mgr. Hana Bartíková
1. stupeň ZŠ

%
100
100
100
100
100
100
0
0
0
50
Učí v tomto šk. roce
Čj, M
Čj, M, ČaS
Čj, M, Aj, Tv

Hana Mamiňáková

vychovatelství, učitelství MŠ

Hv, Vv, Pč, Tv

2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída
Počet zařazených pracovníků
1
0
2
0
3
1
4
0
5
2
6
0
7
1
8
1
9
3
10
2
11
1
12
3
13
0
Pozn. Paní Hana Mamiňáková je zařazena v 9. třídě jako vychovatelka a v 11. třídě jako
učitelka.
2.7 Trvání pracovního poměru u organizace
Doba trvání
Počet zaměstnanců
do 6 let
6
do 12 let
6
do 19 let
1
do 27 let
0
nad 27 let
0
Celkem
13

%
46,1
46,1
7,8
0
0
100

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců
Nástupy a odchody
Počet
nástupy
2
odchody
0

3. Vzdělávací program školy
3.1 Vzdělávací program
Od 1. 9. 2007 vyučujeme podle vlastního ŠVP „Strom poznání“, od 1. 9. 2016 ve 3. verzi (do
které byly zapracovány povinné změny). Při jeho naplňování jsme kladli důraz především na
kvalitu vzdělávání, které neurčuje množství poznatků, ale jejich propojenost, smysluplnost a
zejména použitelnost pro život.
Vedle cílů poznávacích byly plněny i cíle výchovné, hodnotové, orientované
k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

Škola nabízí velké množství zájmových kroužků v rámci školní družiny. Žáci průběžně
využívají počítače, interaktivní tabule. K distanční výuce byly též zapůjčeny sourozencům 4
školní notebooky.
3.2 Zájmové kroužky
V tomto školním roce naše škola nabízela v rámci školní družiny tyto zájmové kroužky:
 flétna pro 1.-3.ročník
 sportovní kroužek pro dívky
 sportovní kroužek pro chlapce
 jazykovou přípravu AJ (pro 1. a 2. třídu)
 zdravovědný – příprava na zdravovědnou a dopravní soutěž
Z důvodů mimořádných protiepidemických opatření probíhala činnost kroužků pouze do 13.
10. 2021. Následně nebylo možné spojovat děti do skupin z důvodu zachování homogenity.
Sportovní činnosti nebyly povoleny.

4. Počty žáků
4.1 Počty žáků školy
Ročník
1.
2.
3.
4.
Celkem

Počet žáků
11
6
8
13
38

V 1. ročníku, byla tř. uč. Mgr. Jitka Piňosová, ve 2. a 3. ročníku, které byly spojeny,
byla tř. uč. Mgr. Hana Bartíková a ve 4. ročníku Mgr. Irena Černochová.
Na konci školního roku jsme se rozloučili se 13 žáky 4. ročníku, kteří přechází
do 5. ročníku na ZŠ Nádražní, a ZŠ Letní pole ve Vyškově.

4.2 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy
Zápis do 1. ročníku
po odkladu
zapsáno
žádost o odklad
Celkem

Počet dětí
2
18
3
Přijato 15/ odklad 3

Zápis do 1. ročníku proběhl z důvodu koronaviru bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče
doručovali žádosti o přijetí osobně nebo poštou. Dodatečně přijatý 1 žák po zápisu (2.7.
2021).

Do MŠ bylo podáno v době zápisu 10 žádostí, přijato bylo 8 dětí ze spádové oblasti, mezi
nimi i 3 děti, které ještě v září 2021 nedosáhnou tří let. Kapacita MŠ je naplněna.

5. Hodnocení žáků
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch
Počet žáků

Prospělo s
Ročník
vyznamenáním
Prospělo
Neprospěl
1.
11
10
0
0
2.
6
6
0
0
3.
8
8
0
0
4.
13
12
1
0
38
36
1
0
Celkem za I. pol.
1.
11
10
0
0
2.
6
6
0
0
3.
8
8
0
0
4.
13
12
1
0
38
36
1
0
Celkem za II. pol.
Jedna žákyně 1. ročníku plní školní docházku v zahraničí, k přezkoušení se do konce šk.
roku zatím nedostavila.
5.2 Hodnocení chování:
Stupeň chování
1
2
3
Celkem za školu

Počet žáků
37
0
0
37

5.3. Omluvené a neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021:
ročník

Počet
žáků

Počet omluvených
hodin

1.
2.
3.
4.

10
6
7
13

368
279
590
368

Průměr
na
1 žáka
36,8
46,50
84,28
28,30

Počet
neomluvených
hodin
0
0
0
0

Průměr
na
1 žáka
0
0
0
0

36
celkem
1605
44,58
za
školu
Pozn. 1 žákyně v zahraničí, 1 žákyně – domácí vzdělávání

0

0

5.4 Hodnocení výsledků vzdělávání
Výsledky celkového hodnocení žáků jsou velmi dobré, 36 žáků prospělo s
vyznamenáním, z toho 30 mělo samé jedničky. Všichni žáci školy byli hodnoceni
klasifikačními stupni. Jedna žákyně prvního ročníku plní školní docházku v zahraničí, k
přezkoušení se zatím nedostavila.
5.5 Výchovná opatření – pochvaly
V tomto školním roce nebyla udělena žádná pochvala na vysvědčení.
5.6 Výchovná opatření – napomenutí a důtky
V tomto školním roce byla udělena jedna důtka třídní učitelky žákovi 3. roč. za
opakované nevhodné chování vůči spolužákům a za nahrávání online výuky.
5.7 Komisionální přezkoušení žáků
V tomto školním roce nebylo stanoveno.

6. Průběh a výsledky vzdělávání
6.1 Hospitační činnost
Byly provedeny hospitace ředitelkou školy u Mgr. Černochové, Mgr. Hany Bartíkové
a u paní učitelky Hany Mamiňákové.
Cílem hospitací bylo zejména zaměření se na přípravu na výuku, realizaci vyučovací
jednotky, pozorování průběhu hodiny, činnosti učitele, reakcí žáků, kázně ve třídě, zda
v průběhu hodiny dochází k očekávanému rozvoji klíčových kompetencí žáků. V některých
hodinách pak byla hospitace zaměřena také na vhodné členění hodiny s ohledem na výuku
dvou ročníků a bylo sledováno i zapojení asistentky pedagoga paní Šárky Ertlové a její
vzájemná spolupráce s paní učitelkou.
Hospitace v MŠ provedla vedoucí učitelka paní Věra Kandorfová, a to u paní učitelky
Nikoly Vymazalové a paní učitelky Bc. Kateřiny Tomáškové, pro kterou byla zároveň
uvádějící učitelkou. Cílem hospitace bylo zaměření na přípravu na hodiny, vhodnou motivaci,
využití pomůcek, atmosféru ve třídě, dodržování pravidel ve třídě, zjištění rozvoje
pohybových dovedností zejména v oblasti jemné a hrubé motoriky, diagnostiku dětí
předškolního věku.

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

7.1. Semináře a školení
Všichni pedagogičtí pracovníci se dále průběžně vzdělávali na různých seminářích a
školeních v rámci DVPP, ale mnohé semináře byly realizovány prostřednictvím webinářů,
z důvodů protiepidemických opatření v roce 2021.
Mgr.Jitka Piňosová
 Funkční studium pro řídící pracovníky škol, zakončené závěrečnou zkouškou –
splnění povinné podmínky pro výkon funce ředitelky
 Seminář “FKSP pro školy – aktuality”
 Metodická poradna – podpora ředitelů škol v oblasti řízení
 ITC – metodická a technická příprava pro distanční výuku na PC
 Konference ředitelů – MAS Vyškovsko
Mgr. Irena Černochová:

 Digitální gramotnost s Tomášem Titěrou









Distanční výuka na 1. stupni ZŠ
Amos – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník
Zajímavé postupy při výuce pravopisu na 1. stupni
První třída – Na co se můžete těšit, na co se připravit
Rozvoj informatického myšlení na 1. stupni ZŠ
Čtení v 1. třídě
Psaní v 1. třídě
ITC – metodická a technická příprava pro distanční výuku na PC

Mgr. Hana Bartíková:
 Digitální gramotnost
 Formativní hodnocení
 Cizí jazyk formou her a zábavného procvičování s WocaBee
 Metodická a technická příprava na distanční výuku na PC
Šárka Ertlová :
 Asistent pedagoga jako podpůrné opatření
Věra Kandorfová:
 Zápisy do mateřských škol (správní řízení)
Bc. Kateřina Tomášková:

 Školní zralost pro učitelky MŠ aneb diagnostikou to nekončí
Nikola Vymazalová:
 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky
7.2 Samostudium
Samostudium bylo čerpáno k prohlubování odborné kvalifikace ve dnech vedlejších
prázdnin.

7.3 Školení nepedagogických pracovníků
Ludmila Molitorisová:

 Webinář pro školní jídelny

Hana Zahradníčková:
 Jak připravit rozpočet školy na rok 2022

8. Zájmové vzdělávání: školní družina
Školní družina plní funkci, pro kterou byla zřízena. V letošním školním roce bylo složité
zajistit chod družiny v době epidemických požadavků na homogenitu tříd a skupin. Asistentka
pedagoga a paní učitelky zajišťovaly dohled nad žáky a činnosti v družině na DPP, po třídách,
abychom vyšli vstříc pracujícím rodičům a zachovali protiepidemická opatření. Provoz byl
částečně omezen a přizpůsobován i časově z důvodu efektivity vytížení zaměstnanců.

9. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci
Na naší škole bylo v tomto školním roce 2 žáci s podpůrným opatřením 2. a 3. stupně.
K jednomu z nich byl doporučen asistent pedagoga.
V MŠ bylo 1 dítě s PO 3 bez asistenta pedagoga (od roku 2021/22 nastupuje do 1. ročníku
s asistentkou pedagoga).
Hodiny pedagogické intervence vedla Mgr. Hana Bartíková, Mgr. Irena Černochová, a po
konzultaci s PPP Vyškov i p. asistentka Šárka Ertlová.
Na škole nebyl v tomto školním roce veden žádný žák s mimořádným nadáním.

10. Akce školy
10.1 Aktivity v rámci školního vyučování – v letošním školním roce byla většina zrušena.
Téma

ročník

pozn.

Stromy

ZŠ+MŠ

Výchovný program

Etické dílny

ZŠ

Výchovný program

Prázdninová pátračka
Mikulášská nadílka

Trasa s úkoly připravená
v okolí obcí na jarní prázdniny
v jednotlivých třídách ZŠ i
ZŠ+MŠ
MŠ
ZŠ

ZŠ
4.roč.

Výukový program

Vánoční besídka v ZŠ

ZŠ

Předávání dárků mezi dětmi,
přání vyrobené dětmi předány
na OÚ

Mobilní planetárium

ZŠ
+MŠ

Pohádka o vesmíru, planetách

Středověk – muzeum Vyškovska

Svatomartinská výzva

Nabídka činností a možností
s motivem sv. Martina, bílými
ZŠ+MŠ
koňmi – rozptýlení v době
zavřené školy

Školní karneval

MŠ

ve třídách MŠ

Dopravní hřiště Vyškov

ZŠ 4.
roč.

Velikonoční hra

ZŠ
MŠ

Čarodějnické učení

ZŠ +
MŠ

Praktický nácvik - dopravní
výchova
Plnění úkolů rozmístěných
v sadu v Prusích, MŠ na
zahradě vyučování
30.4. – kostýmové

Školní výlet

1. – 4.

motivované čarodějnicemi,
vyrábění v MŠ
ZOO Hodonín, Baťův kanál

Oslava MDD

MŠ

Hry na školní zahradě

Rozloučení se čtvrťáky, pasování prvňáčků na
čtenáře, pasování předškoláků na školáky

ZŠ+MŠ

Školní zahrada – všechny děti,
žáci, rodiče, zaměstnanci

MŠ

Boškůvky – Já mám koně,
vraný koně – program u koní

Výlet MŠ

10.2. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků
V letošním roce neprobíhaly žádné soutěže a akce mimo školu z důvodů
protiepidemických opatření.

11. Spolupráce školy s rodiči
Školská rada se pravidelně schází, pravidelně je seznamována s akcemi školy a schvaluje
příslušné dokumenty. V květnu skončilo volební období Školské rady zvolené v roce 2018.
V posunutém termínu, z důvodů protiepidemických opatření, proběhly volby nové Školské

rady až 24. června 2021. Za rodiče byl zvolen pan Jarmar, za pedagog. pracovníky Mgr. Hana
Bartíková, za obec byla jmenovaná Mgr. Veronika Vejmolová. Ustavující první jednání se
konalo 1. 7. 2021.
Třídní schůzky společné se v letošním šk. roce nekonaly, pouze 1. ročník uskutečnil první
informativní schůzku v prostorách altánu na zahradě - v září. Případné problémy však mohli
rodiče konzultovat kdykoli telefonicky, osobně či v období uzavření školy emailem či přes
online spojení. Plánované individuální konzultace proběhly po 3. čtvrtletí, na konci dubna a
začátkem května.
Pro rodiče budoucích žáků 1. třídy a jejich rodiče byla uskutečněna společná schůzka spojená
s prohlídkou školy až v závěrečném červnovém týdnu.
Veškeré informace, akce a fotografie ze školních akcí je možno prohlédnout si
na našich webových stránkách, často byly v letošním roce rodičům zasílané i emailem či přes
soc. sítě.
Přehled akcí pro rodiče a děti:
1. „Svatý Martin“ – výzva v době uzavřené školy – seznámení s legendou, tvoření
lampiček, světýlek, obrázků sv. Martina, bílých koní, natáčení videí, tvoření básniček,
sportovní výzva
2. Prázdninová pátračka – trasa s plněním různých úkolů a poznáváním prostředí obce
připravená na jarní prázdniny – pro děti s doprovodem
3. Velikonoční hra – úkoly v sadu pro všechny
4. Rozloučení se školním rokem – se čtvrťáky, pasování na školáky; na čtenáře
5. Kulturní program připravený žáky 4. ročníku na vítání občánků
Spolupráce školy s rodiči je na dobré úrovni. Je to ovšem oblast, které je potřeba se neustále
věnovat a rozvíjet ji.

12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů
V tomto školním roce nebyla ze strany rodičů ani zaměstnanců žádná stížnost.
Oznámen byl pouze podnět související s nesouhlasem se zavedenými protiepidemickými
opatřeními – nošením roušek u dětí a testováním. Pravidla byla stanovena vládním opatřením,
nebyl možný jiný postup. Pravidla a podmínky byly opakovaně vysvětleny a doplňovány
ředitelkou školy i vyučujícími.

13. Prevence sociálně patologických jevů
I ve velmi složité době protiepidemických opatření a stresujících faktorů v prostředí
školním i domácím jsme se snažili nabídnout dětem a žákům rozptýlení a možnost
pozitivních zážitků, prožitků i pomoci. Aktivity jsou uvedené v závěrečné tabulce.
Velmi přínosný byl výchovný program Stromy všemi smysly (příroda pro zdraví a
zážitek) a Etické dílny (o kamarádství). K posílení prevence sociálně patologických jevů
přispívá i řada jiných akcí (viz akce školy), a v neposlední řadě naplňování cílů
Minimálního preventivního programu. Řada akcí probíhá současně v MŠ. I paní
učitelky v MŠ svým přístupem a vytvářením příjemného prostředí podporují prevenci
nevhodného chování a negativních projevů. Metodikem prevence v tomto školním roce
byla Mgr. Irena Černochová, která též děti velmi aktivně podporovala i v době dlouhé
distanční výuky ve 4. ročníku (spojovala se s žáky i mimo výuku ke čtení pověstí…).

Významně byla oceněna celá škola, zvláště pak p. uč. Mgr. Černochová,
distanční výuku i ze strany rodičů a členky školské rady, paní Kubíkové.

za

V rámci prevence sociálně patologických jevů absolvovaly děti preventivní programy
(viz aktivity v rámci školního vyučování), do výuky byla zařazována mimočítanková
četba podporující prevenci, a to nejen v ZŠ, ale i v MŠ.

14. Počet úrazů ve školním roce 2020/2021 a prevence rizik:
Zaměstnanci:

0

Žáci/děti:

2/2

z toho vyžadovalo lékařské vyšetření:

1/0

Úrazy jsou zapisovány v Knize úrazů.
Ke dvěma úrazům došlo v MŠ, na školní zahradě a ve třídě MŠ. V ZŠ došlo k 1 úrazu
v tělocvičně a 1 úraz se stal v šatně ZŠ. Záznam o úrazu byl řádně vyplněn a odeslán jeden a
zároveň byl tento jeden odškodněn.
Škola má dobře zpracované osnovy poučení, se kterými důsledně seznamuje žáky
před každou akcí, poučení je zapsáno v třídních knihách. Ze zapsaných údajů vyplynulo, že ke
většině úrazů žáků došlo v učebnách při hře, v hodinách tělesné výchovy, kde je největší
pravděpodobnost vzniku úrazů.
Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna preventivní
opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o bezpečnosti a
pravidlech chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k opětovnému poučení žáků, po úrazech
v TV jim byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a tělovýchovných činností.
Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedeny v třídních knihách jednotlivých tříd.
Ředitelka školy pravidelně zve odborné pracovníky na předepsané revize. V květnu proběhla
prověrka BOZP, kterou zajišťoval pan Jiří Sirák – odborně způsobilá osoba v oblasti BOZP,
zaměřená na BOZP ve školách a školských zařízeních.
V budově jsou viditelně umístěny bezpečnostní značky, směrnice a školní řád.
Je vypracován seznam OOPP a jejich evidence na kartách u jednotlivých zaměstnanců.
K zajištění BOZP jsou pracovníci pravidelně proškolováni a poučováni, zúčastnili se
vstupních či periodických lékařských prohlídek u MUDr. Jany Pavlasové. Jsou pravidelně
proškoleni i v oblasti PO.
Proškolení probíhá i u nepedagogických pracovníků.

15. Základní údaje o hospodaření školy
Základní škola a Mateřská škola Moravské Prusy, příspěvková organizace hospodaří s:
- finančními prostředky, které jsou přiděleny prostřednictvím KÚ Jihomoravského kraje
ze státního rozpočtu na přímé náklady na vzdělávání žáků – tzn. na mzdy, odvody, učební

