Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka
Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
VE ŠK. ROCE 2020/21

Lipov 30. 9. 2021

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Část I.
Základní údaje o škole
a) Název, sídlo a IČO právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle
platného rozhodnutí:
Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková
organizace,
696 72 Lipov 199
IČO: 750 23377
(od 1. 7. 2005, osvědčení MŠMT - v Praze dne 1. června 2005, č. j. 21 048/2005-20)
b) Předmět činnosti:
Škola poskytuje předškolní a základní školní vzdělávání, umožňuje též náboženskou výchovu.
Dále zabezpečuje stravování žáků a zaměstnanců příspěvkové organizace. Provádí některé
doplňkové činnosti dle zřizovací listiny.
Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola (kapacita 350 žáků), mateřská škola (75
žáků), školní jídelna (400 jídel) a školní družina (30 žáků)
c) Zřizovatel školy:
Obec Lipov
Lipov 182
69672
d) Ředitel školy:
Mgr. Petr Galečka
e) Kontakty:
Tel: 518 338 142 (ředitelna), 727 880 774 (ředitel)
Email: zslipov@mybox.cz
Web: www.zslipov.cz
ID datové schránky: 35fmd2b
f) Školská rada:
Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.
Školská rada (mimo jiné) dává připomínky k výuce a také podněty zřizovateli na zlepšení
vybavenosti školy a tím přispívá ke zvýšení celkové úrovně školy.
Organizace, subjekt
Obec Lipov
Rodiče žáků
ZŠ a MŠ J. Hlubíka

Jméno
Ing. Jan Miškeřík
Vít Strachota
Renáta Galečková
Renáta Páčová
Mgr. Marcela Čerešňáková
Dagmar Šantavá
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24. 6. 2021 proběhly volby do školské rady. Nové složení školské rady od 25. 6. 2021:
Jméno
MDDr. Bc. Petr Sládek
Dagmar Jagošová
Ing. Petra Jagošová
Renáta Galečková
Mgr. Marcela Čerešňáková
Veronika Maňáková

Organizace, subjekt
Obec Lipov
Rodiče žáků
ZŠ a MŠ J. Hlubíka

g) Název školního vzdělávacího programu:
Základní škola Lipov, 1. 9. 2007
Škola nemá rozšířenou výuku ani jiné zaměření.

Část II.
Charakteristika základní školy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mgr. Martina Nemčeková
Mgr. Marcela Čerešňáková
Mgr. Renata Jakoubková
Mgr. Tereza Jagošová
Mgr. Aneta Novotná
Mgr. Jarmila Kopuncová
Mgr. Andrea Kaletová
Mgr. Tomáš Zajíček
Mgr. Zdeňka Veverková
Celkem 1. st.
Celkem 2. st.
Celkem
Procent
Průměr žáků na 1 třídu

5
10
5
6
4
9
10
11
10
30
40
70
46,1
7,78

5
4
6
6
12
12
10
13
14
33
49
82
53,9
9,11

1
0
2
1
2
11
8
9
6
6
34
40
26,3
4,44

0
0
1
1
2
0
0
0
0
4
0
4
2,63
0,44

Celkem

Žáci z jiných obcí

Žáci z Louky

2020/21

Chlapci

Přehled žáků

Dívky

a) Přehled žáků ke 30. 9. 2020:

10
14
11
12
16
21
20
24
24
63
89
152
16,88889

b) Školní družina, která je součástí základní školy k 31.10.2020
ŠD
počet oddělení ŠD
celkem
1
Školní klub není.

počet dětí v ŠD
30

3

počet vychovatelů ŠD
fyz. 1/ přepoč. 0,86

c) Zařízení školního stravování k 31.10.2020
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01
921
922
923

ŠJ - úplná
ŠJ – vývařovna
ŠJ – výdejna

Počet

1

děti a
žáci
129

Počet strávníků
zaměstnanci školy a
důchodci
22

1

45

6

ostatní*
78
6

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …

d) Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2020
Fyzické osoby celkem
Přepočtení na plně zaměstnané celkem

5
4,25

Část III.
Personální zabezpečení činnosti základní školy
a) Pedagogičtí zaměstnanci školy:
ředitel školy – Mgr. Petr Galečka
zástupce ředitele – Mgr. Jiří Šácha
výchovný poradce – Mgr. Věra Jagošová
1. tř. – Mgr. Martina Nemčeková
2. tř. – Mgr. Marcela Čerešňáková
3. tř. – Mgr. Renata Jakoubková
4. tř. – Mgr. Tereza Jagošová
5. tř. – Mgr. Aneta Novotná
6. tř. – Mgr. Jarmila Kopuncová
7. tř. – Mgr. Andrea Kaletová
8. tř. – Mgr. Tomáš Zajíček, metodik IT
9. tř. – Mgr. Zdeňka Veverková, koordinátor ŠMP
Mgr. Martina Šradějová (6 hodin Nj – 7. a 9. tř.)
vychovatelka ŠD – Lucie Ščasná (Kružicová)
asistent pedagoga – Markéta Pavlicová
mateřská dovolená – Mgr. Martina Šradějová, Mgr. Eva Podlucká, Mgr. Lenka Ňorková
b) Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
administrativní pracovnice –Vlasta Bauerová
školník, topič – Ladislav Jagoš (do 30. 9. 2020), Jiří Bělín (od 1. 10. 2020)
uklízečka – Lucie Frantová
uklízečka – Radka Maňáková
kuchařka – Barbora Matulová, vedoucí ŠJ
kuchařka – Jitka Tomčalová, vedoucí kuchařka
kuchařka – Petra Štefková
kuchařka - Jitka Filková
kuchařka – Ivana Jochová, výdej stravy v MŠ
školní asistent – Vladimíra Lebedová
c) Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků – 15
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Z toho odborně kvalifikovaných dle zákona č. 563/2004 Sb. – 14 (M. Pavlicová ukončila
studium pro asistenty v srpnu 2021)

Část IV.
Zápis k povinné školní docházce, přijetí na SŠ
a) Zápis k povinné školní docházce
Celkový počet dětí u zápisu – 15
Přijatí – 11
Odložení školní docházky (§ 37) - 4
b) Přijímací řízení na střední školu
Školní rok 2020/21

Počty přijatých žáků

4 leté
studium
6

Gymnázia
6 leté
8 leté
studium
studium
0
1

SOŠ

17

SOU Konzervatoř

1

0

c) Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
24
0
24

Část V.
Výsledky vzdělávání žáků
a) Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň

Počet
žáků
10
14
11
12
15
62
21
20
24
24
89
151

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
10
0
14
0
11
0
11
1
11
4
57
5
14
7
14
6
15
9
18
6
61
28
118
33

Neprospělo Opakují
(*)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem
za školu
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2021: 0
5

b) Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet žáků
0
0

c) Neomluvené hodiny:
Počet žáků
0

Počet hodin
0

d) Další vzdělávání:
Počet
0
0

Mimořádně nadaní žáci
Žáci plnící školní docházku podle § 38
e) Žáci podle doporučení ŠPZ:
Stupeň podpůrných opatření
1
2
3

Počet žáků
2
4
1

f) Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Zdravotní postižení
Lehké mentální postižení
Mírné zrakové postižení
Závažné vývoj. poruchy chování

Počet žáků
1
1
2

Počet žáků s IVP: 3

Část VI.
Prevence sociálně patologických jevů
Škola má vypracovaný Minimální preventivní program.
a) Hodnocení minimálního preventivního programu „Zdravá škola“ za školní rok 2020/21
Hlavním cílem minimálního preventivního programu bylo napomoci k výchově
vzdělaných a odpovědných mladých lidí, kteří umožní vytvoření pozitivního klimatu
v jednotlivých třídách i ve škole jako celku. Tím bude také minimalizováno rizikové chování
žáků, které by mohlo vést ke vzniku patologických jevů.
Konkrétní preventivní činnost byla prováděna v těchto oblastech:
1. Práce s třídním kolektivem
Třídní učitelé ve svých třídách vytvářeli podmínky pro bezpečné klima třídy, vedli žáky ke
vzájemným otevřeným vztahům ve skupině, tvoření pravidel třídy a řešení konfliktů. Žáci 6.
třídy se na začátku září zúčastnili seznamovacího výletu s adaptačním programem. Noví
spolužáci z Lipova a z Louky strávili společně se svou třídní učitelkou a školní metodičkou
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prevence den v rekreačním středisku na Vápenkách, měli možnost se formou vhodných her a
aktivit navzájem poznat a vytvořit tak základ pro vznik dobrého třídního kolektivu.
2. Aktivity přímo v rámci výuky
Jednotliví vyučující se ve vybraných předmětech nenásilnou formou věnovali tématům, která
mohou zabránit rizikovému chování dětí a vést je k zodpovědnosti za bezpečnost svoji i svého
okolí. Jednalo se hlavně o tyto školní předměty: prvouka, občanská výchova, rodinná
výchova, chemie a tělesná výchova.
3. Akce zaměřené speciálně na prevenci
Pro žáky měly být organizovány přednášky a besedy s odborníky v určitých oblastech
prevence – šikana; nebezpečí internetu; sex, AIDS a vztahy; rizika spojená s kouřením a
jinými návykovými látkami. Také byla plánována přednáška Policie České republiky, která
měla zlepšit informovanost žáků o trestně právní odpovědnost dětí a mladistvých. Vzhledem
k tomu, že celou řadu měsíců probíhala distanční výuka a trvala přísná protiepidemická
opatření, nebylo možno v minulém školním roce plánované akce uskutečnit.
4. Činnost metodika prevence – pro žáky i rodiče individuálně
Metodik prevence se věnoval individuálním potřebám žáků, některé problémy byly řešeny i
společně s rodiči.
Mezi preventivní činnosti jsou zařazeny také volnočasové aktivity, kterých je při naší
základní škole nabízeno poměrně široké spektrum. V důsledku mimořádné situace
v uplynulém školním roce žádné kroužky ani jiné aktivity nemohly probíhat.
Třídní schůzky s rodiči žáků se konaly online, individuální konzultace pak nejčastěji
telefonickou formou.
Pomocí realizace MPP se ve školním roce 2020/21 podařilo v rámci možností tohoto
mimořádného období omezit rizikové chování žáků, zajistit bezpečné školní prostředí a
minimalizovat výskyt patologických jevů.
b) Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila
Sociálně patologický jev
Záškoláctví
Šikanování
Vandalismus
Rasismus

počet
0
0
0
0

Část VI.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Typ kurzu
Počet vzdělávacích akcí
Metod. jedn. předmětů, cizí jazyky
8
Patolog. jevy, žáci s SPU a talentovaní
5
Vzdělávání vedoucích pracovníků
6
Klima třídy, aktivizační metody, konflikty
3
Emoce učitele, hodnocení, osobnostně sociální rozvoj
3
Asistenti
2
IT
2
Celkem
29
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Část VII.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Tyto aktivity byly výrazně omezeny koronavirovou krizí ve školním roce 2020/21.
a) Účast žáků na soutěžích a olympiádách:
25. 1. – Olympiáda z JČ – Hodonín, okres
(9 – Hořáková Johanka – 2. místo
- Kadubcová Tereza – 6. místo)
23. 3. – Olympiáda z AJ – Hodonín, okres
(7 – Křížanová Klára – 5. místo
8 – Kočařová Vanesa – 9. místo)
b) Výsledky Ceny Anny a Jaromíra Hlubíkových:
Žáci 9. třídy
1. Kadubcová Tereza ……………………………… 6800 b.
2. Zemánek Tobiáš ………………………………… 6325 b.
3. Hořáková Johanka …….………………………... 6000 b.
Žáci 5. třídy
1. Jurenová Miroslava …………………………….. 6120 b.
2. Páč Matyáš …………………………………….... 5800 b.
3. Hořáková Beata .…………………………..……. 5770 b.
c) Další aktivity a činnosti žáků a pedagogů:
1.9.
všichni
Slavnostní zahájení
8.9.
6. tř. + Ve, Kj
Sezamovací výlet s adaptačním programem
21.9.
Nem + 1. tř.
Třídní schůzka
3.6.
GP+CM Lipovjánku
Konference MAS(MAP) - Veselí nad Moravou
4.6.
všichni
Fotografování
16.-18.6. všichni
Barevné dny
21.6.
KJ, Ka + ž. 7. tř.
ŠVZ - Kuželov
Nem, ČM, JR,Leb+ž. 1.21.6.
3. tř.
ŠVZ - Modrá
22.6.
JT,AN,MP + ž. 4.-5. tř. ŠVZ - Strážnice
22.6.
Ve, JV + ž. 9. tř.
ŠVZ - Javořina
23.6.
KJ, Ka + ž. 6. tř.
ŠVZ - Kuželov
23.6.
Za,GP + ž. 8. tř.
ŠVZ -Strážnice
vyučující
Pedagogická rada + volby do školské rady
24.6.
všichni
25.6.
Výměna učebnic
žáci 1. stupně
28.6.
Turistická vycházka
všichni
28.6.
Sportovní den
všichni
29.6.
Karneval
všichni
30.6.
Udělení "Ceny A. a J. Hlubíkových"
všichni
30.6.
Slavnostní zakončení školního roku

8

d) Zapojení žáků do zájmové činnosti:
Ve školním roce 2020/21 se z důvodu protiepidemiologických opatření MŠMT žádná
zájmová činnost nekonala.
e) Spolupráce školy s jinými subjekty:
Subjekt
Úroveň spolupráce
PPP a SPC
Dobrá – konzultace po telefonu, návštěva pracovníků PPP ve škole
Praktická škola Veselí Dobrá – Praktická škola poskytuje konzultace a materiály k výuce žáků
nad Moravou
s SVP
Odborová organizace Dobrá – spolupráce při tvorbě kolektivní smlouvy aj.
Obecní knihovna
Dobrá – exkurze žáků 1. stupně do knihovny
- pasování žáků 1. tříd na čtenáře
f) Zapojení žáků a zaměstnanců školy do dění v obci i mimo ni:
- Mgr. Petr Galečka – člen zastupitelstva a předseda školské a kulturní komise při OÚ
v Lipově, primáš cimbálové muziky,
- Mgr. Martina Šradějová – členka zastupitelstva v Louce,
- Mgr. Marcela Čerešňáková – členka školské rady
- Mgr. Tomáš Zajíček – člen Řídícího výboru Místního akčního plánu pro ORP Veselí nad
Moravou,
- Jiří Bělín – člen Kulturní a školské komise při OÚ Lipov
g) Další aktivity školy:
Aktivita
LVK (Praděd)

Počet dětí
0

Z toho z jiných škol
0

Část VIII.
Výsledky inspekční činnosti
a) Inspekční činnost prováděná Českou školní inspekcí:
V červnu 2021 byla provedena tematická inspekční činnosti zaměřená na návrat žáků do škol
po koronavirové výluce ve vyučování. Forma – rozhovor s ředitelem školy (on-line),
dotazníky pro učitele. Zjištěné údaje byly zapracovány do celorepublikového přehledu.
b) Činnost jiných kontrolních orgánů:
Finanční výbor obce Lipov (hospodaření s prostředky obecního rozpočtu, leden – únor 2021)
– bez závad.
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Část IX.
Základní údaje o hospodaření školy
(k 30. 9. 2021)
Finanční ukazatelé
Příjmy celkem
příspěvek od zřizovatele:
na provoz
na odpisy
dotace z KÚ, ESF,
ostatní příjmy:
prodej služeb
pronájem
ostatní
Výdaje celkem
v tom:
spotřeba materiálu
spotřeba energie (plyn, el. energie, voda)
Mzdové náklady
Zákonné pojištění a jiné sociální náklady
Odpisy majetku
Ostatní náklady z činnosti

Hlavní činnost
Hospodářská činnost
16.007.290,17
202.638
2.633.000
482.970
12.365.097,84
433.889
50.520
41.813,33
15.229.308,03

202.638

202.505,49

1.140.655,69
384.465,23
9.107.029
3.250.782
482.970
863.406,11

87.614,49
15500
72.967
26.424

777.982,14

132,51

Hospodářský výsledek

0

Odpisy majetku ve výši 482.966,- Kč budou provedeny v prosinci 2021, částka 1.064,- Kč
bude vrácena zpět zřizovateli.

Část X.
Zapojení školy do programů a projektů
Program, projekt
Výzva č. 02_18_064 –
Šablony II.
Ovoce a zelenina do
škol
Mléko do škol

Popis
Financováno: chůva v MŠ, školní asistent, doučování žáků postižených
školním neúspěchem, DVPP, konec ke 30. 6. 2021
Dodávky ovoce a zeleniny v týdenním intervalu, firma Laktea, o.p.s.

Dodávky mléka nebo mléčných výrobků v týdenním intervalu, firma
Laktea, o.p.s.
Podpora výuky
Financováno: doprava na plaveckou výuku do Ratíškovic (2 jízd v VII.
plavání v ZŠ (V.
etapě – 8 jízd bylo z důvodu mimořádných covidových opatření
etapa)
zrušeno), spolupráce ze ZŠ Louka
Cesta ke zkvalitnění
Zkvalitnění infrastruktury základního vzdělávání ZŠ a MŠ Lipov
výuky
(vybudování a kompletní vybavení učebny dílen a keramiky, vybavení
Integrovaný regionální učebny informatiky, bezbariérový přístup – plošina), konec ke 31. 12.
operační program
2020
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Část XI.
Zhodnocení a závěr
V průběhu školního roku 2020/21 prošla naše základní škola, obdobně jako ostatní v ČR,
Opětovným výpadkem prezenční výuky, který byl způsobený koronavirovou krizí spojenou
s rozšířením nemoci Covid-19. Ještě v září 2020 byla kvůli výskytu nákazy Covid-19 všem
žákům 9. třídy nařízena KHS Brno desetidenní karanténa.
Provoz školy dle mimořádných opatření vlády ČR:
1. 9. – 13. 10. 2020 – prezenční výuka
14. 10. – 29. 11. 2020 – distanční výuka (všichni žáci)
30. 11. – 18. 12. 2020 – prezenční výuka (1. stupeň a žáci 9. tř.), rotační způsob výuky (žáci
6. – 8. tř.)
4. 1. – 26. 2. 2021 - prezenční výuka (1. – 2. třída), distanční výuka (3. – 9. třída)
1. 3. – 9. 4. 2021 – distanční výuka (předškolní MŠ, 1. – 9. třída), provoz MŠ zrušen
12. 4. – 7. 5. 2021 – rotační způsob výuky (1. stupeň), distanční výuka (2. stupeň)
10. 5. – 17. 5. 2021 – rotační způsob výuky (1. – 9. tř.)
17. 5 – 21. 5. 2021 - prezenční výuka (1. stupeň), rotační způsob výuky (2. stupeň)
24. 5. – 30. 6. 2021 – prezenční výuka (1. – 9. tř.)
Žáci v distanční výuce byli vzdělávání prostřednictvím internetové on-line platformy Google
Suit. Výuka probíhala střídavě v on-line hodinách (Google Meet) nebo formou úkolů
zadávaných v učebně (Google Classroom). Některým žákům bylo k těmto účelům zapůjčeno
technické vybavení. Žáci i zaměstnanci byli dle nařízení MŠMT několikrát podrobeni koncem
školního roku antigennímu testování ke zjištění nákazy Covid-19. Všichni testovaní byli
negativní.
Během přerušení výuky byly zrušeny všechny akce a soutěže pro žáky, s výjimkou
olympiád. Ty se konaly on-line a naši žáci v nich dosáhli několika výborných výsledků. V
důsledku zrušení všech kulturních akcí naše soubory Lipovjánku v tomto školním roce vůbec
nevystoupily. Cimbálová muzika se prezentovala pouze na jedné akci – Závěrečná konference
MAS ve Veselí n. M.
13. 12. 2020 byla část školy vytopena vinou prasklé hadičky u WC v místnosti uklízeček.
Včasným zásahem (v neděli dopoledne) bylo zabráněno větším škodám. I tak byla vytopena
místnost uklízeček, učebna Ze i s kabinetem, chodba v 1. patře, 2. třída, šatny 2. stupně,
kabinet TV, chodba v atriu v přízemí, výtahová šachta a výlevka naproti bytu. Při opravných
pracích byl stržen a nainstalován nový sádrokartonový záklop v šatnách 2. stupně a v části
chodby v přízemí, byla provedena nová výmalba stropů a vyschlých stěn a oprava šatních
skříněk a nástěnek.
V září 2020 se začala používat nová učebna dílen a keramiky (rozvojový program IROP).
Ta vznikla rekonstrukcí učeben cvičné kuchyňky a keramiky v přízemí vedle školního bytu.
Učebna byla nově vybavena dílenskými stoly, pracovními nástroji, IT tabulí, keramickou
pecí, hrnčířským kruhem a nábytkem.
Již tradiční je velmi dobrá spolupráce se zástupci Obce Lipov, kteří mají velký zájem na
soustavném zlepšování vybavenosti školy. Byly pořízeny 2 interaktivní tabule do učeben
dějepisu a zeměpisu, kde nahradily staré Activ Board tabule. Podařilo se nám zlepšit
nevyhovující nebo žádné připojení k internetu na 1. a 2. stupni, kde v každé třídě či učebně je
nyní možné připojení kabelem. Do kabinetu TV byly nainstalovány dvě velké skříně na
uskladnění pomůcek.
V současné době využívají učitelé i žáci devět interaktivních tabulí (čtyři na 1. stupni a pět
na 2. stupni ZŠ) a dva interaktivní projektory (5. tř. a učebna HV), které přispívají ke
zkvalitňování výuky na obou stupních ZŠ. Na nadstandartní úrovni je rovněž vybavení
školním nábytkem a učebními pomůckami (nové počítače, výukové programy, učební
pomůcky, …).
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Také v tomto školním roce přispěla akciová společnost Koexpro Ostrava částkou 25.000,Kč na ceny pro nejlepší žáky naší školy (Cena A. a J. Hlubíkových).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Údaje o mateřské škole za školní rok 2020/2021

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín,
příspěvková organizace, Lipov 199, 696 72, IČO: 750 233 77
b/ Zřizovatel školy: Obec Lipov
c/ Jméno ředitele školy: Mgr. Petr Galečka
d/ Jméno vedoucí učitelky: Veronika Maňáková
e/ Telefon: 602 248 524, 725 865 036
f/ Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku): 75
g/ E – mailová adresa: mslipov@seznam.cz
h/ Provoz školy (od - do): od 6:00 do 16:00 hodin
Provoz jednotlivých tříd (od - do): od 6:00 do 16:00 hodin a druhá třída od 6:00 do 16:00
hodin
Oddělení byla homogenní – věkově rozdělená.
i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 0
Školní rok
2020/2021
tř. běžná
tř. speciální-logo

Počet tříd

Celkový počet
dětí

2

47

2

47

Průměr. počet
dětí na jednu
třídu
23,5

tř. speciální - jiné
tř. internátní
Celkem

23,5

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání
Název školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:
Putování krajinou Bílých Karpat (...cestička k domovu...)
Prioritou naší mateřské školy je všestranný rozvoj dítěte. Snažíme se, aby se děti v naší
mateřské škole cítily bezpečně a spokojeně.
Ve školním roce 2020 – 2021 bylo v mateřské škole vzděláváno od 1. 9. 2021 celkem 46 dětí.
Od 1. 1. 2021 nastoupilo 1 dítě. Počet dětí od 1. 1. 2020 byl 47 dětí. K 7. 5. 2021 ukončilo
jedno dítě docházku do mateřské školy z rodinných důvodů. Celkový počet byl tedy 46 dětí.
Na konci školního roku se ve třídě mladších dětí vzdělávalo 22 dětí, ve třídě starších 24 dětí.
K povinnému předškolnímu vzdělávání docházelo ve školním roce 2020/2021 12 dětí.
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Dvouleté dětí byly přijaty 4 (jedno dítě nastoupilo od 1. 1. 2021). Bezpečnost a vzdělávání
těchto dětí bylo zajištěno 2 učitelkami.
Práci s dětmi a veškeré výchovné aktivity stále zaměřujeme a podmiňujeme poznávání
přírody Bílých Karpat. Dlouhodobým záměrem všech pedagogických i provozních
zaměstnanců zůstává spokojenost dětí, ale také prohlubování a upevňování lidských a
mravních hodnot.
AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY: školní rok 2020 – 2021
Celý školní rok byl velmi ovlivněn pandemií koronaviru.
Protože byli zakázané všechny veřejné akce už od podzimu, tak jsme nemohli s dětmi
připravit ani vánoční besídky. Vyřešili jsme to tak, že jsme s dětmi nacvičili malý
„VÁNOČNÍ POZDRAV“ (malé vystoupení) a natočili jsme jej a vložili na stránky školy.
Rodiče se alespoň maličko mohli potěšit dovednostmi svých dětí.
V měsících březnu a dubnu byla mateřská škola uzavřena – dle nařízení vlády.
V měsících květnu a červnu už byla situace příznivější, a tak jsme se snažili alespoň konec
roku oživit různými akcemi.
Kroužek LIPOVJÁNEK celý rok nebyl.
ZÁŘÍ:
Schůzka s rodiči

3. 9. 2020

MŠ 18:00 hod

ŘÍJEN:
Podzimní tvoření s plody našich zahrádek

Po celý měsíc

MŠ

LISTOPAD:
PADÁ LISTÍ – tvoření s přírodninami

Po celý měsíc

MŠ

4. 12. 2020

MŠ
MŠ

18.2.2021

MŠ

PROSINEC:
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Vánoční pozdrav – natáčení
LEDEN:
ÚNOR:
Po stopách sněhové královny
BŘEZEN:
MŠ uzavřena z důvodu pandemie
DUBEN:
MŠ uzavřena z důvodu pandemie
MŠ otevřena jen pro povinnou školní docházku
Návštěva dětí v první třídě ZŠ
Zápis do první třídy (bez přítomnosti dětí)
KVĚTEN:
Otevření mateřské školy pro všechny děti.
Zápis do MŠ bez přítomnosti dětí
Zápis do kroniky Vítání dětí
ČERVEN:
Karneval
Výlet do ZOO Hodonín
Hudebně – pohybové vystoupení pro děti
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY - šerpování

Od 1. 3. 2021

Od 12.4.2021
15.4.2021
26.4 až 28.4.2021

10. 5. 2021
12.5 . až 14. 5.
MŠ
2021
V průběhu měsíce Potěšilová
1.6.2021
15.6.2021
18.6.2021
24. 6. 2021
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ZŠ

MŠ
MŠ
MŠ

b/ Věkové složení dětí
Počet dětí

1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017
1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Celkem dětí:

12
12
15
8
47

c/ Odklad povinné školní docházky

Počet dětí
4
0

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní
docházky

4

Celkem
d/ Péče o integrované děti

Počet dětí
3

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
Vzdělávání s vysokou podporou podpůrných opatření

e/ Školy v přírodě
Poč. dětí celkem Počet dnů na jedno dítě
0
0
f/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 120 Kč

Část III.
Účast v soutěžích
Účast nebyla žádná, soutěže neproběhly.

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2020/2021
Ukončení docházky dítěte – zahájení povinné školní docházky
Ukončení docházky dítěte (rodinné důvody)
Počet nepřijatých dětí
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Počet
12
8
2
8

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Personální zabezpečení činnosti základní školy
a) Pedagogičtí zaměstnanci školy:
vedoucí učitelka – Veronika Maňáková
učitelka – Ivana Jagošová
učitelka – Bc. Marta Potěšilová
učitelka – Kateřina Kománková (od 10. 5. 2021 na MD, pracovní smlouva skončila 31. 8.
2021)
učitelka – Mgr. Kateřina Těthalová (od 10. 5. 2021)
asistentky (kód NFN) – Adéla Hanáková, Jitka Gazárková
b) Nepedagogičtí zaměstnanci školy:
školnice – Ivana Jochová
2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021
Vzdělání – nejvyšší
Počet učitelů
dosažené
Střední pedagogická škola
3
VŠ-předškolní výchova
0
VŠ-speciální pedagogika
0
VŠ-sociální pedagogika
1
střední + kurs asistenta
0
pedagoga
Nekvalifikovaný/á –
1 (Kománková)
doplňující si vzdělání

Asistent pedagoga
0
0
0
0
2
0

3. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 (k 30. 6. 2021)
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

4
0
4

Přepočtený
počet na
plně zam.
(úvazky)
3,75
0
3,75

4. Věkové složení všech přepočtených učitelů (k 30. 6. 2021)
do 35let 35-50 nad 50 let Důchodci Celkem
let
1
2
1
0
4
Počet
5. Ve školním roce 2020/2021 přijatí absolventi (čerství) SPgŠ, VOŠ pedagogická,
Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0
6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 (od 10. 5. 2021)
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Školní zralost pro učitelky MŠ aneb diagnostikou
to nekončí
Školní připravenost a školní zralost, aneb budu
školákem
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění
grafomotorických obtíží
Poruchy autistického spektra u dětí
Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do
školy.
Dokumentace v mateřské školy

Počet zúčastněných
pracovníků
2
2
2
2
1
1

8. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 1

Zpracoval/a: Mgr. Petr Galečka (ZŠ), Veronika Maňáková (MŠ)
V Lipově dne: 30. 9. 2021

------------------------------------------podpis a razítko ředitele školy
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