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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
NÁZEV ŠKOLY, SÍDLO, PRÁVNÍ FORMA, IČ, KONTAKTY
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace
U Školy 181, 664 84 Zastávka
tel.: 546 429 181
e-mail: zs@zastavka.cz
datová schránka: zeqmifm
webové stránky: www.zszastavka.cz
Od 1. 1. 1996 je základní škola právním subjektem s postavením příspěvkové organizace, IČ: 49461541.
S účinností od 1. 11. 2009 byla vydána nová zřizovací listina s názvem Základní škola a Mateřská škola
T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov U Školy 181, 664 84 Zastávka. Dne 21. 10. 2016 se na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce Zastávka změnil název naší příspěvkové organizace takto: Základní škola a Mateřská škola T. G.
Masaryka Zastávka, příspěvková organizace, U Školy 181, 664 84 Zastávka.
Od 1. 9. 2006 je součástí naší školy Mateřská škola Babice.
Dne 1. 6. 2011 byl naší příspěvkové organizaci předán do hospodaření majetek ve vlastnictví zřizovatele, budova č. p.
440 (MŠ U Školy a CCV).

Zřizovatel školy
Zřizovatelem školy je obec Zastávka se sídlem Hutní osada 14, Zastávka, IČ: 00488399.

Vedení školy
Ředitelem školy byl k 1. 8. 2007 jmenován na základě konkurzního řízení Ing. Zdeněk Strnad. Od 1. 8. 2007 vykonává
funkci statutárního zástupce Mgr. Petr Pečenka a funkci zástupce ředitele školy Mgr. Radka Bochníčková.

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.
Základní škola

Název vzdělávacího programu

Číslo jednací

Ročník

ZŠ Zastávka

Školní vzdělávací program
pro základní vzdělávání – Dodatek č. 4

SZ/572/2007,
dodatek č. 4 SZ/773/2016

1. až 9.

Údaje o školské radě
Ve školním roce 2005/2006 byla zřízena školská rada. V letech 2008, 2011, 2014 a 2017 se uskutečnily volby nových členů
školské rady. Ve školním roce 2019/2020 proběhla dvě zasedání školské rady, v jejichž průběhu školská rada schválila
Školní řád, Pravidla klasifikace a hodnocení, Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2018/2019 a projednala návrh
rozpočtu na rok 2020. Školská rada se také podílela na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
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DRUHY A TYPY ŠKOL, KTERÉ ŠKOLA ZAHRNUJE

Popis
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace je jedinou základní školou v obci a je
spádovou školou i pro řadu okolních obcí. Vzhledem ke kvalitě školy v ní plnily povinnou školní docházku i děti řady
dalších obcí. Škola v sobě zahrnuje následující součásti: základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu, výdejnu jídel
a školní družinu.

Údaje o jednotlivých zařízeních
Základní škola Zastávka
Školní rok
2019/2020

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Ø počet žáků na třídu

I. stupeň

10

5

226

23

II. stupeň

10

4

208

21

CELKEM

20

9

434

22

Mateřská škola Zastávka, U Školy
Školní rok
2019/2020

Počet tříd

Počet dětí

Počet pedag.
pracovníků

Ø počet dětí
na třídu

Ø počet dětí
na ped. prac.

Třídy standardní

2

52

4

26

13

z toho polodenní

--

--

--

--

--

Třídy speciální

--

--

--

--

--

Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním roce 2019/2020 činila 350 Kč/měsíčně u dětí s celodenní péčí.

Mateřská škola Zastávka, Havířská
Školní rok
2019/2020

Počet tříd

Počet dětí

Počet pedag.
pracovníků

Ø počet dětí
na třídu

Ø počet dětí
na ped. prac.

Třídy standardní

1

24

2

24

12

z toho polodenní

--

--

--

--

--

Třídy speciální

--

--

--

--

--

Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním roce 2019/2020 činila 350 Kč/měsíčně u dětí s celodenní péčí.

Mateřská škola Babice
Školní rok
2019/2020

Počet tříd

Počet dětí

Počet pedag.
pracovníků

Ø počet dětí
na třídu

Ø počet dětí
na ped. prac.

Třídy standardní

2

50

4

25

13

z toho polodenní

--

--

--

--

--

Třídy speciální

--

--

--

--

--

Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním roce 2019/2020 činila 350 Kč/měsíčně u dětí s celodenní péčí.
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Školní družina Zastávka
2019/2020

Počet oddělení ŠD

Počet dětí v ŠD

Počet vychovatelů ŠD

Celkem

4

120

4

Výše úplaty na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školním roce 2019/2020 činila 150 Kč/měsíčně.

Školní družina letos pracovala ve čtyřech odděleních, kapacita 120
míst byla zcela naplněna. Svou činností se družina snaží posilovat
kompetence žáků získané ve škole při vyučování, formou her a
volnočasových aktivit rozvíjet a prohlubovat jejich vědomosti,
dovednosti a zdravé návyky. Na podzim nás čekaly tradiční akce:
Drakiáda, Halloween, Maškarní bál, soutěž v karaoke, módní
přehlídka z vlastní tvorby. Pro sportování a pohybové hry jsme
využívali zahradu s hřištěm, sportovní areál TJ Čechie, školní
tělocvičny, atletické hřiště gymnázia i přírodní prostředí lesoparku.
Prosinec jsme strávili výrobou vánočních dekorací, soutěžemi a
vánoční diskotékou. Pod stromečkem jsme našli nové stolní hry,
výtvarné potřeby a sportovní vybavení (např. nové basketbalové
koše). Zapojili jsme se do vánoční soutěže Domu dětí a mládeže
„O nejkrásnějšího sněhuláka“. V zimě nám Úžasné divadlo fyziky
ÚDIF předvedlo fyzikální kouzla a zázraky se čtyřmi živly, ve třídách
jsme se věnovali výtvarné a pracovní činnosti, trénovali jsme atletiku
v tělocvičně, hráli pohybové hry s nově zakoupenými hmatovými
disky. Společné hry a aktivity učí děti kooperaci napříč věkovými
skupinami, školními třídami i družinovými odděleními, posilují jejich
komunikační schopnosti i rozvoj fyzických dovedností. Činnost
družiny byla letos ukončena v březnu mimořádným nařízením vlády.

Školní jídelna Zastávka
Počet strávníků
2019/2020

Počet
děti

škol. prac.

ostatní

Školní jídelna – úplná

145

56

8

--

Školní jídelna – výdejna Havířská

27

24

3

--

Školní jídelna – výdejna Babice

56

50

6

--
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VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
Přehled rozhodnutí během školního roku 2019/2020
Rozhodnutí ředitele (spisový znak B.23 a B.24)

Počet

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

41

Nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

10

Ukončení docházky do MŠ

0

Přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

37

Přestup dítěte z jiné základní školy

26

Snížení úplaty v MŠ

0

Odvolání

0

Individuální vzdělávací plán podle § 18 (nové)

21

Odklad povinné školní docházky

7
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ŽÁCI ŠKOLY

Počty žáků v jednotlivých třídách
(stav k 30. 6. 2020)
I. A
Počet žáků: 21
I. B
Počet žáků: 22
II. A
Počet žáků: 20
II. B
Počet žáků: 22
III. A
Počet žáků: 17
III. B
Počet žáků: 19
IV. A
Počet žáků: 27
IV. B
Počet žáků: 25
V. A
Počet žáků: 26
V. B
Počet žáků: 27
VI. A
Počet žáků: 25
VI. B
Počet žáků: 26
VII. A
Počet žáků: 23
VII. B
Počet žáků: 22
VIII. A
Počet žáků: 22
VIII. B
Počet žáků: 18
VIII. C
Počet žáků: 18
IX. A
Počet žáků: 18
IX. B
Počet žáků: 18
IX. C
Počet žáků: 18

Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 3
Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 12
Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 15
Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 3
Počet dívek: 9

Počet dojíždějících: 1

Počet dívek: 9

Počet dojíždějících: 11

Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 7
Počet dívek: 9

Počet dojíždějících: 15

Počet dívek: 14 Počet dojíždějících: 15
Počet dívek: 13 Počet dojíždějících: 11
Počet dívek: 12 Počet dojíždějících: 15
Počet dívek: 13 Počet dojíždějících: 17
Počet dívek: 11 Počet dojíždějících: 18
Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 3
Počet dívek: 6

Počet dojíždějících: 15

Počet dívek: 7

Počet dojíždějících: 4

Počet dívek: 10 Počet dojíždějících: 16
Počet dívek: 7

Počet dojíždějících: 8

Počet dívek: 8

Počet dojíždějících: 11

Počet dívek: 5

Počet dojíždějících: 18

Jmenné seznamy žáků viz Příloha č. 1.
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Seznam obcí, ze kterých v naší škole plní děti povinnou školní docházku
Babice u Rosic
Brno
Hlína
Hrušovany u Brna
Ivančice
Kratochvilka
Lukovany
Neslovice
Příbram na Moravě
Rapotice
Rosice
Stanoviště
Sudice
Syrovín
Šakvice
Vysoké Popovice
Zakřany
Zastávka
Zbraslav
Zbýšov

Mateřské školy
Mateřská škola Zastávka, U Školy
Dvě celodenní třídy – čtyři pedagogické pracovnice
Počet žáků: 52 Počet dívek: 22

Mateřská škola Zastávka, Havířská
Celodenní třída – dvě pedagogické pracovnice a jedna chůva
Počet žáků: 24 Počet dívek: 14

Mateřská škola Babice
Dvě celodenní třídy – čtyři pedagogické pracovnice, jedna chůva
Počet žáků: 50 Počet dívek: 31

8

ZAMĚSTNANCI ŠKOLY
Naše škola disponuje stabilním a zkušeným kolektivem pedagogů, kteří mají zájem o práci s dětmi, stejně jako o svůj další
pedagogický a odborný růst. Vedení školy pracovalo v tomto školním roce v nezměněném složení. V souvislosti s
dlouhodobým onemocněním jedné učitelky mateřské školy byla v průběhu školního roku 2019/2020 přijata na zástup
po dobu nemoci nová pedagogická pracovnice. Do pedagogického sboru základní školy se ve druhém pololetí školního
roku vrátila jedna učitelka druhého stupně. Po výběrovém řízení byl také posílen pedagogický sbor základní školy o učitele
druhého stupně s aprobací pro výuku informačních technologií a učitelku druhého stupně s aprobací pro výuku
anglického jazyka a pro speciální pedagogiku. Rozšíření pedagogického sboru souvisí s plánovaným dělením některých
ročníků do menších vyučovacích skupin a tím i s plánovaným navýšením počtu vyučovaných hodin. I přes průběžnou
obměnu učitelského kolektivu v posledních letech a přijetí několika nových pedagogických pracovníků, převážně
čerstvých absolventů vysokoškolského studia, jádro našeho pedagogického sboru tvoří pedagogičtí pracovníci převážně
patřící do věkové skupiny 40 až 55 let.
Přestože díky systematickému přístupu v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dosáhli
všichni pedagogové odpovídající odborné kvalifikace, tak jako v mnoha dalších školách se i v naší škole objevují u
některých předmětů problémy s „aprobovaností“. Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v naší škole 7 asistentek
pedagoga na zkrácené úvazky, dvě z nich pracovaly zároveň jako vychovatelky školní družiny. Práce asistentek pedagoga
byla využívána ve třídách 1. B, 4. A, 4. B, 5. A, 7. A a ve třídě 9. C.
Přes změnu charakteru azylových zařízení v Zastávce si naše škola uchovává svůj multikulturní charakter především díky
vzdělávání dětí romského etnika. V této souvislosti je třeba u vyučujících ocenit jejich ochotu spolupodílet se
na vytváření mnohdy originálních postupů a výukových materiálů, které jsou ke zvládnutí problémů spojených
s integračním a vzdělávacím procesem žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí nezbytné. Jako velmi přínosné se
ukázalo zřízení funkce školního psychologa, jež přinesla realizace projektu Inovace vzdělávání financovaného z
evropských sociálních fondů. Zejména jeho práce s žáky s poruchami chování nebo poruchami učení, stejně jako s žáky
ze sociálně znevýhodněného prostředí významně přispěla k jejich větší úspěšnosti. Jeho působení se osvědčilo i při
skupinové práci s třídními kolektivy a v pomoci při profesní orientaci žáků končících povinnou devítiletou docházku.
Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli jeho služeb pravidelně využívat i po skončení zmiňovaného projektu, tedy i
ve školním roce 2019/2020.
Jedním z významných úkolů, se kterým se musel pedagogický sbor v průběhu školního roku vypořádat, byla realizace
Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Zavádění podpůrných
opatření pro vysoký počet žáků naší školy právě s těmito potřebami kladla na většinu zaměstnanců zvýšené nároky. Se
značnou administrativní zátěží se potýkalo vedení školy, a především výchovná poradkyně. Podpůrné opatření
pedagogická intervence bylo zajišťováno dvěma učitelkami prvního stupně základní školy a jednou asistentkou pedagoga.
Předměty pedagogické péče vyučovaly jedna učitelka prvního stupně a jedna učitelka druhého stupně, obě splňovaly
kvalifikaci pro speciální pedagogiku.
Kolektiv pedagogických pracovníků zajišťujících činnost školní družiny tvořily i v tomto školním roce 4 vychovatelky,
z nichž 2 pracují na zkrácený úvazek. Všechny pedagogické pracovnice ve školní družině splňují kvalifikační předpoklady
pro svoje pracovní zařazení.
Kolektiv správních zaměstnanců pracoval ve stejném složení jako v předchozím školním roce. Stabilita a zkušenosti
kolektivu správních zaměstnanců byly předpokladem pro kvalitní chod školy z hlediska provozu, správy a administrativy.
Jejich prací byly vytvořeny dobré podmínky pro kvalitní výchovně-vzdělávací činnost školy.

Počty zaměstnanců školy
Součást školy

Pedagogičtí pracovníci

Přepočtení pedagog.
pracovníci

Nepedagogičtí
pracovníci

Přepočtení nepedagogičtí
pracovníci

Základní škola

37

31,83

6

6

Mateřská škola

10

10

5

4

Školní družina

4

3,4

1

0,75

Školní jídelna

0

0

3

3,3

Celkem

51

45,23

15

14,05
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ZÁPIS DĚTÍ DO ŠKOLY

Zápis dětí do základní školy
Na naší škole proběhl v měsíci dubnu 2020 zápis žáků do první třídy školního roku 2020/21. Zapisují se děti, které
dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2020.
K plnění povinné školní docházky mohlo být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce
června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021), je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li
o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující
vyjádření školského pedagogického zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského pedagogického zařízení a odborného lékaře.
V školním roce 2019/2020 zápis do prvních tříd z důvodu nařízení vlády o uzavření škol (opatření proti Covid-19) proběhl
pouze formálně, bez přítomnosti dětí, podáním žádosti. Děti nemohly prokázat dovednosti, které získaly v mateřských
školách či doma.
Ve školním roce 2020/21 plánujeme otevřít dvě první třídy.
Statistické údaje:
Do školy přišlo celkem 41 žádostí. Z tohoto počtu je 21 dívek a 20 chlapců. Z toho po odkladu přišlo 7 dětí, z toho 4 dívky.
Zapsáno do první třídy bylo celkem 37 dětí, 17 chlapců a 20 dívek, 4 děti dostanou odklad, z toho 2 dívky.

Zápis dětí do mateřských škol
Na naší škole proběhl ve dnech 2. 5. - 16. 5. 2020 zápis dětí do mateřských škol školního roku 2020/21. V mateřských
školách bylo uvolněno celkem 38 míst. Žádost o přijetí do MŠ podalo celkem 48 zákonných zástupců.
Celkem jsme přijali 38 dětí, 10 dětí nebylo přijato, z toho 3 děti, které mají spádové bydliště (Zastávka a Babice u Rosic).
Statistické údaje:
MŠ U Školy: přijato celkem 19 dětí a 1 dítě přestoupilo na žádost zákonných zástupců z jiných tříd našich MŠ. Jinou třídu
jsme museli zvolit pro 10 dětí.
MŠ Havířská: přijato celkem 1 dítě a 1 dítě přestoupilo z jiné třídy MŠ. Jinou třídu jsme museli zvolit pro 11 děti.
MŠ Babice: přijato celkem 18 dětí a 2 děti odchází přestupem na žádost zákonných zástupců do jiné třídy.
Spádovost: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podalo 39 dětí ze spádového obvodu a 9 dětí z jiných obcí (Rosice,
Brno, Tetčice, Široký Brod).
Věkové rozložení přijatých dětí:
datum narození: 1. 1. – 31. 8. 2018, celkem 4 děti
1. 9. 2017 – 31. 12. 2017, celkem 7 dětí
1. 9. 2016 – 31. 8. 2017, celkem 18 dětí
1. 9. 2015 – 31. 8. 2016, celkem 4 děti
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015, celkem 4 děti
1. 9. 2013 – 31. 8. 2014, celkem 1 dítě.
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VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PROCES V ZŠ ZASTÁVKA
Výchovně vzdělávací proces byl v průběhu druhého pololetí školního roku stejně jako většina oblastí života naší
společnosti, ovlivněn mimořádnými opatřeními proti koronavirové nákaze. Jako prvních se tato opatření dotkla žáků
sedmých ročníků, kterým byl z preventivních důvodů přerušen lyžařský výcvikový kurz. Vzápětí, 11. března 2020
opatřením ministerstva zdravotnictví byl zakázán vstup do školy všem žákům, a byla tak přerušena standardní forma
jejich vzdělávání. Byl to okamžik, kdy jsme všichni, kteří se na výchově a vzdělávání dětí podílíme, byli postaveni do zcela
nové situace. Jediným řešením této situace bylo, stejně jako na ostatních školách, zavedení distančního vzdělávání žáků,
se kterým neměli pedagogové, žáci ani rodiče žádné zkušenosti. Učit se „za pochodu“ tak museli začít všichni. Učitelé se
rychle zdokonalovali ve zvládání výpočetní techniky: ve vytváření vhodných formátů dokumentů, ve vzdálené komunikaci
s žáky a rodiči, v realizaci videohovorů. Zpočátku pro ně bylo také velmi obtížné správně nastavit množství zadávaných
úkolů a cvičení. Také žáci se museli přizpůsobit a pracovat daleko samostatněji a společně s rodiči si nastavit vlastní
domácí režim vzdělávání. Nejvíce však zasáhly nové okolnosti rodiče, kteří museli vzít mnohem větší část odpovědnosti
za vzdělávání svých dětí na sebe. Čas, který museli věnovat svým dětem, tak zásadně narostl a zejména pro ty, kteří
nepřerušili své zaměstnání se „doba koronavirová“ stala velmi vyčerpávající. Postupně se nám většinu problémů
spojených s distančním vzděláváním podařilo vyřešit a doladit. Myslím, že všichni, kteří se na zvládnutí této situace
podíleli – pedagogové, žáci i rodiče se své části odpovědnosti, povinnosti a práce zhostili se ctí a za jejich přístup a snahu
porvat se s překážkami jim všem patří velké poděkování.
Naštěstí se díky ustupující koronavirové nákaze začala během měsíce května mimořádná opatření uvolňovat a do školy
se mohli postupně vracet žáci. Od 11. května 2020 zahájili ve škole přípravu na přijímací zkoušky na střední školy žáci
9. ročníků. Následně 25. května 2020 se škola otevřela pro žáky prvního stupně. 115 žáků využilo možnosti dobrovolně
se zúčastnit dopoledních i odpoledních vzdělávacích a zájmových aktivit připravených paní učitelkami prvního stupně a
vychovatelkami školní družiny. Během posledního měsíce školního roku byl v omezené míře umožněn návrat do školy
i žákům druhého stupně v podobě jednodenních konzultačních hodin.
Pobyt žáků ve škole však byl svázán pokyny MŠMT k ochraně zdraví a provozu škol. Žáci tak v naší základní škole byli
rozděleni do 10 skupin po maximálně 15 žácích, složení skupin muselo zůstat neměnné a jednotlivé skupiny žáků byly
odděleny.
Ve škole všeobecně panovala mnohem přísnější hygienická pravidla. Rozdělení žáků do skupin bylo ovlivněno
personálními, prostorovými a organizačními možnostmi školy, věkovým složením přihlášených žáků a požadavky na dobu
jejich pobytu ve škole. Většina skupin tak měla heterogenní charakter se zastoupením žáků z různých tříd i ročníků. Více
než polovina žáků, kteří nevyužili možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit přímo ve škole, se nadále, za podpory
pedagogů, vzdělávala až do konce školního roku distančně.

Hodnocení
Nezbytné bylo také upravit pravidla hodnocení a klasifikace žáků ve druhém pololetí tak, aby respektovala mimořádná
opatření, a to následujícím způsobem:
• hodnoceny byly všechny předměty;
• při hodnocení předmětů se přihlíželo:
o k hodnocení za první pololetí,
o k hodnocení za druhé pololetí
o ke známkám, které žáci obdrželi během docházky do školy za období od 1. 2. 2020 do 11. 3. 2020,
• u profilových předmětů, u nichž byly zadávány úkoly pro domácí přípravu, mohl aktivní přístup k distančnímu
vzdělávání pozitivně ovlivnit výsledné hodnocení založené na předchozích dvou bodech;
• při hodnocení byl brán ohled na zjištěné rozdílné sociální i technické zázemí žáků při distančním vzdělávání.
Za výše uvedených okolností se také nepodařilo zcela naplnit předepsané učební plány. Tento deficit tak bude nutno
postupně vyrovnat v následujících letech.
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Výsledky vzdělávání žáků
stav 30. 6. 2020
Třída

Počet
žáků

Prospěli
s vyznamenáním

Prospěli/
neprospěli

Snížený stupeň
z chování

Ø absence žáka

Počet
neomluvených hodin

I. A

21

21

0/0

0/0

13,8

0

I. B

22

21

1/0

0/0

5,95

0

II. A

20

20

0/0

0/0

8,65

0

II. B

22

22

0/0

0/0

12,31

0

III. A

17

16

1/0

0/0

10,76

0

III. B

19

18

1/0

0/0

18,94

0

IV. A

27

26

1/0

0/0

7,14

0

IV. B

25

18

6/1

0/0

15,72

0

V. A

26

21

5 /0

0/0

14,5

0

V. B

27

21

6/0

0/0

14,33

0

VI. A

25

19

6/0

0/0

13,64

0

VI. B

26

22

4 /0

0/0

15,42

0

VII. A

23

17

6 /0

0/0

16,0

0

VII. B

22

15

7 /0

0/0

20,18

0

VIII. A

22

10

12/0

0/0

17,45

0

VIII. B

18

8

10 /0

0/0

13,05

0

VIII. C

17

13

4/0

0/0

17,32

0

IX. A

18

9

9/0

0/0

17,11

0

IX. B

18

9

9/0

0/0

23,72

0

IX. C

18

5

13/0

0/0

20,88

0

CELKEM

433

331

101/1

0/0

14,8

0

Pozn. Jedna žákyně plní povinnou školní docházku v zahraniční škole. Prospěch i absence je ovlivněna uzavřením škol podle nařízení vlády z důvodu
onemocnění Covid-19 od 11. března 2020.
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Úspěchy v soutěžích MŠMT
V letošním roce jsme se účastnili soutěží, které vyhlašuje MŠMT na daný školní rok. Vlivem uzavření škol (Covid-19) však
některé soutěže neproběhly.
Olympiáda v českém jazyce
Soutěž se na naší škole v letošním roce organizovala pro 8. a 9. ročník. Do okresního kola postoupily dvě děti. Okresní
kolo se konalo v ZŠ Modřice. Do okresního kola přijelo soutěžit 49 žáků. Naši žáci se umístili na 24. a 26. místě.
Dějepisná olympiáda
Soutěž se na naší škole v letošním roce organizovala pro 7. až 9. ročník. Ze školního kola postoupil do kola okresního,
které se uskutečnilo v Tišnově, jeden žák. Obsadil 3. místo z celkového počtu 31 účastníků. Krajské kolo, kam žák
postoupil, se z důvodu uzavření škol neuskutečnilo.
Soutěž v cizích jazycích
Na naší škole proběhla soutěž na druhém stupni. Okresní kolo proběhlo v Modřicích a naši žáci byli pozváni dva, podle
kategorie. Do Modřic jela z důvodu nemoci soutěžit jedna žákyně. V kategorii I. A byla naše žákyně na 8. místě
z celkového počtu 17 žáků.
Zeměpisná olympiáda
Soutěž proběhla na druhém stupni. Okresní kolo proběhlo v ZŠ Modřice. Z naší školy byli do okresního kola vybráni do
různých kategorií tři žáci. Všichni byli úspěšní a obsadili 11., 15. a 4. místo. V šestých ročnících soutěžilo 17 žáků,
v sedmých 15 žáků a z osmých a devátých tříd přijelo soutěžit 22 žáků.
Pythagoriáda
Hodnocení naší školy za I. a II. stupeň pouze školní kola. Z důvodu uzavření škol se okresní kola nekonala.
5. ročník
V pátém ročníku se školního kola zúčastnilo 46 žáků z celkového počtu 53 žáků v ročníku.
Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 a více bodů z celkových 15 bodů.
Úspěšní řešitelé na naší škole byli tři žáci.
6. ročník
V šestém ročníku se školního kola zúčastnilo 44 žáků z celkového počtu 51 žáků v ročníku.
Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 a více bodů z celkových 15 bodů.
Úspěšnými řešiteli byly dvě děti.
7. ročník
V sedmém ročníku se školního kola zúčastnilo 41 žáků z celkového počtu 45 žáků v ročníku.
Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 a více bodů z celkových 15 bodů.
Úspěšné řešitele nemáme.
8. ročník
V osmém ročníku se školního kola zúčastnilo 51 žáků z celkového počtu 58 žáků v ročníku.
Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 a více bodů z celkových 15 bodů.
Úspěšným řešitelem nebyl nikdo.
Matematický klokan
Z důvodu uzavření škol se soutěž nekonala.
Matematická olympiáda 6., 7. a 8. ročník
Z důvodu uzavření škol se soutěž nekonala.
Další soutěže
Den přírodních věd
Soutěž se uskutečnila v ZOO Brno. Soutěže se zúčastnili žáci v kategorii. 6. - 7. ročník.
Z naší školy soutěžila dvě družstva. Umístili jsme se na 9. a 11. místě z celkového počtu 40 družstev.
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Mladý chemik
Žáci devátých ročníků reprezentovali naši školu v soutěži pořádané SPCHŠ Brno.
Přijelo 79 škol a 230 žáků. V pořadí škol jsme byli na 33. místě.
Přebor v šachu
Naši žáci se úspěšně zúčastnili oblastního i krajského kola.

Rozmisťovací řízení po splnění povinné školní docházky
Nižší než devátý ročník
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném výučním listem: 2
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech: 100 %.
Devátý ročník
IX. A
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném výučním listem: 4
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném maturitou: 10
Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu: 4
IX. B
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném výučním listem: 3
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném maturitou: 11
Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu: 4
IX. C
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném výučním listem: 8
Počet žáků přijatých ke studiu na SŠ zakončeném maturitou: 10
Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu: 0
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech za celý ročník: 78 %
Počty žáků přijatých ke studiu na osmiletém gymnáziu a uměleckých školách: 0
Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu šestiletém: 14
Úspěšnost v prvním kole přijímacího řízení v procentech v obou ročnících: 82 %.

Výchova a vzdělávání v mateřských školách
Trvalou součástí naší příspěvkové organizace je i mateřská škola, jejíž celková kapacita představuje 145 dětí. Naše
předškolní zařízení tvoří tři detašovaná pracoviště – Havířská 145 s jednou třídou, U Školy 440 se dvěma třídami a MŠ
Babice, které bylo v listopadu 2014 rozšířené také na dvě třídy. Na základě závěrů kontroly provedené pracovnicí Odboru
hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje byla pro školní rok 2019/2020 snížena
kapacita třídy v MŠ Havířská na maximálně 24 dětí. Všechny třídy jsou z hlediska rozsahu provozu celodenní. V přijímacím
řízení, jež proběhlo z důvodu mimořádných proticovidových opatření v prodlouženém období od 4. května 2020 do 16.
května 2020, byly děti přijímány podle předem stanovených a zveřejněných kritérií do jednoho společného subjektu.
Rozmístění dětí do jednotlivých pracovišť pak probíhalo, pokud to dovolila kapacita detašovaného pracoviště, na základě
preferencí zákonných zástupců uvedených v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Na základě výjimky schválené
starostou obce Zastávka a s ohledem na přijetí jednoho dítěte s PO 4. stupně a tří dětí mladších 3 let bude navštěvovat
ve třídách detašovaného pracoviště MŠ U Školy maximálně 26 dětí v jedné třídě a 27 dětí ve druhé třídě, ve třídách
detašovaného pracoviště MŠ Babice maximálně 25 dětí v jedné třídě a 22 dětí ve druhé třídě. Třídu MŠ Havířská bude
navštěvovat maximálně 24 dětí. Takto stanovenou kapacitu pro přijímací řízení se v jeho rámci podařilo naplnit. Do
mateřské školy byli při přijímacím řízení přijati všichni zájemci o předškolní vzdělávání s trvalým bydlištěm v obcích
Zastávka a Babice k 1. 9. 2020 starší tří let, celkem 38 dětí. Do mateřské školy nebylo přijato z důvodu překročené
kapacity volných míst 10 dětí, z nichž 7 dětí mělo trvalé bydliště mimo obce Zastávka a Babice.
Činnost mateřské školy byla zajišťována 10 pedagogickými a 4 nepedagogickými pracovnicemi.
Z důvodu dlouhodobé nemoci učitelky z MŠ Babice byla na zástup po dobu nemoci přijata nová kvalifikovaná
pedagogická pracovnice. Všechny pedagogické pracovnice vyučující v naší mateřské škole splňovaly kvalifikační
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předpoklady pro práci ve funkci učitelky mateřské školy. Vzhledem k tomu, že do mateřské školy byly ve školním roce
2019/2020 přijaty k docházce i děti mladších tří let, pracovala v mateřské škole na částečný úvazek nepedagogická
pracovnice ve funkci chůvy.
Úplata za předškolní vzdělávání činila v tomto školním roce 350 Kč za měsíc při celodenním pobytu dětí a 233 Kč
při pobytu dětí maximálně 4 hodiny denně.
Naše pedagogická práce ve školním roce 2019/2020 vycházela z upraveného školního vzdělávacího programu: „Jsme
součástí přírody a lidské společnosti“, který vstoupil v platnost 1. 9. 2015 na základě připomínek ČŠI. Při jeho
zpracování bylo využito připomínek pracovníků ČŠI a schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání (č. j. 14 132/01-22), který schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR.
Cílem pedagogické práce v mateřské škole bylo rozvíjet rovnoměrně osobnost dítěte s ohledem na jeho předpoklady
a možnosti. Ve všech třídách mateřské školy existovaly věkově smíšené kolektivy a tomu byl přizpůsoben i výchovně
vzdělávací proces, který vyváženě v průběhu celého dne zahrnoval spontánní i řízené aktivity. Po dobrých zkušenostech
z předchozích let i v letošním školním roce pokračovala práce s dětmi docházejícími do mateřské školy poslední rok, tzv.
předškoláky. Těm byla nad rámec běžné péče nabídnuta možnost návštěvy stimulačně-edukativních skupin. Při jejich
realizaci se nám opět podařilo zajistit přímou spolupráci učitelek mateřských škol a učitelek prvního stupně základní
školy. Pod vedením proškolených pedagogických pracovnic se děti za přítomnosti rodičů mohly nenásilně připravovat
na nové prostředí a práci v základní škole. Práci s dětmi v průběhu celého školního roku zpestřovala řada kroužků
(výtvarný, pohybový, logopedický, výuka anglického jazyka), na jejichž zajištění se podílely aktivně: DDM Zastávka,
Taneční škola M. Holého, a MKM – Jazyková škola Brno. Kroužky svým tematickým zaměřením napomáhaly účinně
rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí a vhodně doplňovaly školní vzdělávací program.
Významným úkolem naší pedagogické práce bylo respektovat výrazné multikulturní prostředí dané přítomností romské
menšiny a uprchlických zařízení v naší obci. Tomuto specifiku bylo nutno přizpůsobit práci s dětmi tak, aby se naučily žít
ve společnosti etnicky i kulturně různorodé, aby tolerance, soudržnost a kladné mezilidské vztahy byly samozřejmou
součástí jejich osobnosti. Potěšující skutečností bylo větší zapojení rodičů do aktivit mateřské školy, o čemž svědčí
rostoucí počet akcí připravovaných s jejich účastí a podporou.
Vzdělávací proces v mateřské škole byl v souvislosti s šířením onemocnění Covid-19 na základě rozhodnutí starosty obce
přerušen v období od 17. 3. 2020 do 1. 6. 2020. Po tuto dobu byla pedagogickými pracovnicemi mateřské školy
zajišťována podpora domácího vzdělávání dětí převážně prostřednictvím emailů. Zákonným zástupcům byly pravidelně
zasílány vzdělávací materiály a náměty pro aktivity a práci s dětmi. Rodičům byly také nabídnuty pravidelné konzultace s
učitelkami a spolupráce se školním psychologem. V době přerušení provozu mateřských škol realizovala obec Zastávka
ve spolupráci s naší základní školou v prostorách MŠ Havířská celodenní dohlídávání dětí, které zajišťovaly pracovnice
mateřské školy. Bylo určeno přednostně pro děti zákonných zástupců pracujících v oborech důležitých pro zvládnutí
koronavirové pandemie.
Vzdělávání dětí v mateřských školách bylo obnoveno v posledním měsíci školního roku 2019/2020 za dodržování všech
mimořádných opatření vydaných MZ ČR a MŠMT ČR. Vzděláváni v mateřské škole se do 17. 7. 2020 účastnila přibližně
polovina přihlášených dětí.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Obecné principy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků hraje významnou roli při zavádění nových postupů a metod, které by měly
odpovídat výchovně-vzdělávacímu procesu ve třetím tisíciletí. Východiskem DVPP byl plán dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků pro školní rok 2019/2020 který vycházel z analýzy aktuálního stavu a dlouhodobého plánu.
Pro školní rok byly stanoveny následující prioritní oblasti:
Vzdělávání pedagogických pracovníků v následujících oblastech výuky a vzdělávání (cizí jazyky, matematická gramotnost,
čtenářská gramotnost, využití ICT, předškolní vzdělávání).
Vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti školního managementu.
Aktualizace www stránek školy a jejich rozvoj.
Vzdělávání v oblasti drogové prevence a dalších sociálně patologických jevů na škole (šikana, xenofobní chování,
vandalismus, násilí).
Vzdělávání v oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Multietnická výchova a interkulturní výchova.
Vzdělávání pedagogů v oblasti moderního vyučování a zavádění nových netradičních vyučovacích metod do výuky.
Vzdělávání pedagogických pracovnic MŠ v následujících oblastech: polytechnická výchova, výchova ke zdraví,
prohlubování předčtenářských a matematických dovedností, diagnostika dětí.
Vzdělávání v oblasti výchovné a příslušné zájmové činnosti.
Množství vzdělávacích aktivit ve druhém pololetí školního roku bylo významně ovlivněno epidemiologickou situací
související s rozšířením onemocnění COVID-19. Účast pracovníků školy na vzdělávacích kurzech a seminářích tak byla
nižší než v předešlých letech.
V průběhu školního roku bylo na další vzdělávání pedagogických pracovníků celkem vynaloženo 17 968 Kč.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogů
název kurzu

počet pedagogů

cena kurzu

Konference k environmentální výchově

2

1400 Kč

Edukativně-stimulační skupiny pro děti

2

6088 Kč

Jak na hudebku

1

1660 Kč

Hudební hry a techniky jako součást komplex. rozvoje

1

1660 Kč

Matematika činnostně v 5. ročníku

2

2580 Kč

Bezstarostné roky (před) školáka

2

4120 Kč

Kolokvium ředitelů

1

460 Kč

Naše škola aktuálně neorganizuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.
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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Naše škola má vypracovaný Minimální program prevence sociálně patologických jevů, zvláště protidrogové prevence
(MPP). Program se zpracovává na každý školní rok, jeho součástí je také pokyn pro řešení šikany na škole a krizový plán
školy.
V rámci preventivního programu spolupracuje naše škola s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (PPP).
Koordinátorem je Mgr. Lenka Cupalová. Třikrát až čtyřikrát ročně probíhá v Brně schůzka školních metodiků prevence.
Škola tak získává informace o novinkách z krajského úřadu, MŠMT, legislativě. Na schůzky jsou také
zváni zástupci různých organizací, které se zabývají prevencí (Policie ČR, Linka bezpečí, kurátoři apod.). Do MPP ve škole
začleňujeme nabídky PPP Brno a ostatních institucí. Jedna ze schůzek proběhla v měsíci říjnu i na naší škole.
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Především vést děti ke
správným postojům vůči zátěžím a problémům.
Záměrem je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat
se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se. Dělat rozhodnutí, ve kterých si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat
se svým volným časem a bude zvládat základní sociální dovednosti.
MPP je výsledkem upravování, zkoušení a nedá se považovat za ukončený a definitivní. Každý školní rok přináší nové
podněty a nápady. Za realizaci na jednotlivých stupních naší školy zodpovídá na škole školní metodik prevence. Aktivity
jsou rozděleny podle věku.
MŠ
U dětí v předškolním věku je vhodnějším pojmenováním preventivního programu preventivní působení. Základem
našeho preventivního působení v MŠ je vytváření sociálních kompetencí dětí, kdy si děti prostřednictvím prožitkového
učení osvojují schopnosti rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky.
Aktivity
V jednotlivých třídách proběhla mikulášská nadílka, vánoční besídka. Dobrou úroveň vždy mají divadelní představení.
I. stupeň
S jednotlivými tématy se děti setkávaly především v Prvouce, Přírodovědě a Vlastivědě. Při výuce využívaly učitelky
různých metod, např. výklad, předávání informací, samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování,
dramatickou výchovu.
Aktivity
Děti se zúčastnily plaveckého výcviku, mikulášské nadílky, vánoční besídky ve škole. Také v letošním roce byli
žáci sponzory dvou zvířátek brněnské ZOO.
II. stupeň
Práce na druhém stupni je velmi náročná na koordinaci tak, aby byla probrána všechna témata, aby nedocházelo k jejich
překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech Občanská výchova,
Výchova k zdraví, Přírodopis, Chemie, Dějepis, Český jazyk a literatura.
Aktivity
6. třídy – budování bezpečného klimatu v nově vznikajících třídních kolektivech (vzájemné poznávání, navázání
pozitivních vztahů mezi žáky a třídním učitelem, prevence šikany – důvěra, tolerance, respekt), adaptační kurz. Adaptační
kurz realizujeme ve středisku Jedov u Náměště nad Oslavou.
7. třídy – zvládnutí základů sjezdového lyžování doplněné o aktivity zážitkové pedagogiky, týmové spolupráce – pobytový
kurz: Červenohorské sedlo (Jeseníky)
8. třídy – navazování nových kontaktů – přednášky: Drogy a my, Sexualita, Seberealizace, Volba povolání.
9. třída – vazby ve skupině, chování v zátěžové situaci, duševní hygiena, volba povolání.
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Přehled akcí v rámci školy
Název

1.

zážitkové kurzy

žáci

forma

termín

6. ročník

Adaptační kurz
komunikace, týmová spolupráce

celoročně

7. ročník

LVK

březen – zkráceno

2. stupeň

sportovní den

červen – zrušeno

2.

péče o žáky se SVP, integrace

celá škola

individuální studijní plány,
individuální výuka

celoročně

3.

výchovné poradenství

celá škola

soustavná a preventivní práce

celoročně

4.

třídní výlety, poznávací výlety – Anglie, výlet ve II. pololetí zrušeny

5.

pravidelná spolupráce s PPP a se školním psychologem
(Klima třídy, Adaptační kurz – Náměšť).

6.

spolupráce s Policií ČR, Hasiči a neziskovými organizacemi
(požární prevence, sexuální výchova)

7.

příprava a realizace projektového týdne – zrušeno

8.

Vánoce – společné akce žáků u Vánočního stromu

Volnočasové aktivity
Instituce

forma spolupráce

DDM Zastávka

zájmové kroužky

TJ Čechie Zastávka

organizace náboru, vedení oddílů

ZUŠ Zastávka

umělecké obory

Školská rada

konzultace

Obecní zastupitelstvo

konzultace

Policie ČR

konzultace, přednášky

Pozn. Z důvodu uzavření škol od 11. 3. 2020 byly aktivity velmi omezeny.
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Tabulka reálných zjištění patologických jevů – ovlivněno uzavřením škol od 11.3.2020
1.
TŘ.

2.
TŘ.

3.
TŘ.

4.
TŘ.

5.
TŘ.

6.
TŘ.

7.
TŘ.

8.
TŘ.

9.
TŘ.

KOUŘENÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ALKOHOL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

„MĚKKÉ“ DROGY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

„TVRDÉ“ DROGY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vyloučení jednotlivce
z kolektivu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

psychická šikana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fyzická šikana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

lynčování

0

0

0

0

0

0

0

0

0

do 10
neomluvených hodin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nad 10 neomluvených
hodin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

násilné povahy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

majetkové povahy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

pod vlivem návykové
látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÝRÁNÍ DÍTĚTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZNEUŽÍVÁNÍ
DÍTĚTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZANEDBÁVÁNÍ
DÍTĚTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GAMBLERSTVÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JINÉ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ŠIKANA

ZÁŠKOLÁCTVÍ

KRIMINALITA

MPP je otevřený dokument, který je možné upravovat podle aktuální situace. V případech, kdy selže prevence ve škole
a kdy se vyskytnou žáci, kteří budou podezřelí ze zneužívání návykových látek, dealerství apod., přistupujeme k těmto
opatřením: individuální pohovor se žákem, spolupráce s rodinou, řešení ve spolupráci s PPP, uvědomění sociálního
odboru, policie. S orgánem sociálně-právní ochrany dětí v Rosicích máme již tradičně dobrou spolupráci.
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MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ A INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLE

Multikulturní prostředí
Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka se již více než 30 let zabývá vzděláváním žáků ze sociálně
znevýhodněného prostředí (azylantů, cizinců s legalizovaným pobytem v ČR a příslušníků romské národnostní menšiny).
I přes významný pokles vzdělávaných žáků se statutem azylanta způsobený optimalizací sítě azylových zařízení v ČR na
přelomu roku 2009 a 2010 si škola díky vzdělávání dalších kategorií cizinců ze třetích zemí a vzděláváním dětí romské
menšiny zachovává svůj multikulturní charakter. Ve školním roce 2019/2020 se v naší škole vzdělávalo 7 žáků cizinců a
13 žáků romské národnosti. S klesající počtem vzdělávaných dětí – cizinců se naše práce stále více zaměřuje na podporu
vzdělávání a výchovy žáků romské národnosti.
Výchovou a vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí tak škola významně přispívá k řešení problematiky
integrace těchto skupin žáků nejen v rámci našeho regionu, ale i k jejich soužití s majoritní společností v multikulturním
prostředí. Jeho existence klade zvláštní nároky na vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a tím
i na práci pedagogů. Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti jsme v naší škole vytvořili velmi dobré podmínky pro
vzájemné soužití a spolupráci žáků různých národností a kultur.
Ve výchovně vzdělávacím procesu bylo nezbytné klást velký důraz na multikulturní výchovu dětí, která prolíná téměř
všemi předměty. Nicméně nejvíce prostoru dostává v předmětu Občanská výchova.
Je třeba si však uvědomit, že jednou ze základních podmínek pro kvalitní práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného
prostředí je především zajistit škole dostatek finančních prostředků, které umožní plně využít dlouholetých zkušeností
pedagogů a prohlubovat jejich odbornost, vzdělávat tyto děti ve třídách s nižším počtem žáků, zajistit jim větší
individuální péči pedagogů, nabízet jim volnočasové aktivity a podporovat tak jejich přirozenou integraci do školního
kolektivu. Samozřejmostí by pak měly být i kvalitní materiálně technické podmínky pro jejich výchovu a vzdělávání
(nákup pomůcek, učebnic atd.).

Inkluzivní vzdělávání
Základním předpokladem pro úspěšnou inkluzi v naší škole ve školním roce 2019/2020 bylo zvládnutí nových požadavků,
které přinesla Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Její
uplatňování v naší škole při vysokém počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami kladlo vysoké nároky na všechny
pedagogické a administrativní pracovníky včetně vedení školy. Jako základní předpoklad pro úspěšnou inkluzi dětí v
nových podmínkách se ukázala dobrá komunikace školy s poradenskými zařízeními – PPP a SPC. Klíčovou roli v této
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komunikaci sehrávala v naší škole výchovná poradkyně, která také předávala pedagogickým pracovnicím a pracovníkům
informace nezbytné pro zavádění podpůrných opatření pro konkrétní žáky.
K větší úspěšnosti dětí přispělo v konkrétních případech (na základě doporučení poradenských zařízení) i působení
asistentů pedagoga v některých třídách, stejně jako pro některé žáky zavádění hodin pedagogické intervence a předmětů
speciální péče, které v naší škole vyučovali dva pedagogičtí pracovníci s kompetencí pro speciální pedagogiku.
Větší úspěšnost při zahájení povinné školní docházky jsme podpořili i realizací stimulačně – edukativních skupin pro
vybrané děti předškolního věku.
Jako velmi potřebné se v naší škole i nadále ukazuje působení školního psychologa. Jeho služeb jsme využívali zejména
při řešení problémů se žáky s problematickým chováním k autoritám i k sobě navzájem. V řadě případů poskytl odbornou
radu také rodičům při řešení výchovných problémů svých dětí. Nezanedbatelnou byla také jeho pomoc rodičům a
zejména žákům končícím povinnou školní docházku při rozhodování o svém dalším studiu či profesní orientaci.
Důležitými prvky při práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí a dětmi se speciálními potřebami je využívání vlastních
výukových materiálů a projekční techniky, která je k dispozici ve většině tříd, a především individuální přístup pedagogů.
Jednou ze základních podmínek úspěšného vzdělávání žáků a jejich případné inkluze je také dobrá spolupráce školy se
zákonnými zástupci žáků, jejich společný přístup a podpora mimo jiné i při zavádění podpůrných opatření. Ve výjimečných
případech (záškoláctví), kdy se spolupráce se zákonnými zástupci žáků nedařila, jsme byli nuceni obrátit se o pomoc i na
pracovníky sociálního odboru při MěÚ Rosice.
Naším hlavním cílem při práci v této oblasti bylo udržet ohrožené děti v hlavním vzdělávacím proudu.

Žáci vyšetření ve školských poradenských zařízeních (PPP, SPC)
s podpůrným opatřením 1. stupně

31

s podpůrným opatřením 2. stupně

53

z toho s pedagogickou intervencí

12

z toho s předmětem speciálně pedagogické péče

14

s podpůrným opatřením 3. stupně

14

z toho s asistentem pedagoga

9

z toho s pedagogickou intervencí

7

z toho s předmětem speciálně pedagogické péče

5

s IVP

36
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ICT VE ŠKOLE
Plánovaná finanční náročnost na údržbu a obnovu technického vybavení
V roce 2020 je plánována obnova notebooků pro učitele. Tento požadavek se ve školním roce 2019/2020 ukázal při
zajišťování distanční výuky jako velmi oprávněný. Je nezbytné pro pedagogické pracovníky zajistit dostatečně kvalitní ICT
pro přípravu nejen ve škole, ale především v domácím prostředí. Tři měsíce distanční výuky, přípravy podpůrných
materiálů, formulářů, různých typů testů a zajišťování hodnocení žáků „na dálku“ poukazuje na potřebu komplexního
zajištění technických prostředků nejen pro učitele, ale v mnoha případech i pro žáky.
Ve škole je nadále provozován učitelský server se systémem Windows Server 2016 v provozu server-klient. Toto řešení
umožňuje šetřit finanční prostředky na lokálním vybavení v kabinetech a přesunout je k vybavení mobilnímu. Stejně tak
i žákovský server s instalací Xubuntu pro připojení klientských žákovských stanic nadále dovoluje provozovat učebny ICT
za velmi nízké provozní prostředky. Je nutné si však uvědomit, že jde o osobní počítače, jejichž stáří překračuje 10 let. I
z tohoto důvodu byly obnoveny kompletně všechny PC využívané ve třídách s interaktivní tabulí či interaktivními panely.
Díky dotaci byly vybudovány ve škole nové dílny, v nichž je umožněno připojení počítačů díky strukturované LAN síti a je
k dispozici širokoúhlá dotyková tabule s laserovým zobrazovačem. Žáci tak mohou při praktických činnostech sledovat
zadání úkolů v dostatečně názorném zobrazení.

Připojení k internetu, vnitřní LAN síť
V internetové konektivitě školy se nic nezměnilo. V prostorách základní školy funguje pro učitele WiFi síť. Pokrytí
signálem WiFi umožňuje využití školního systému Bakaláři na všech připojených zařízeních a dostupnost cloudových
služeb kdekoli v budově základní školy. WiFi v prostorách CCV nyní dovoluje také připojení PC ve školní kuchyni a provoz
objednávkového a skladového systému a jeho upgrade. V mateřských školách je dostupné internetové připojení ADSL.
Asymetrické připojení je poskytováno firmou AB-Net v rychlostech – 40 Mbps download a 20 Mbps upload (vymezená
linka). I zde zvažuje škola v dalších letech navýšení rychlostí, protože se velké objemy dat i nadále přesunují do
cloudových prostředí a rychlost připojení se začíná projevovat jako nedostatečná. Řešení však bude navrhováno společně
s kompletní rekonstrukcí strukturované LAN sítě, k níž by mělo dojít v souvislosti s přístavbou školy obnášející navýšení
budovy o jedno patro jakožto půdní vestavby.
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Počítačové vybavení:
•
•
•
•

celkem 120 počítačů
2 x PC učebna (22 + 12 PC)
žákům a dětem je přístupných cca 65 počítačů
přenosné vybavení – cca 40 NTB a dva PC tablety 2v1

Další technika:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tiskárny laserové – 3 x černobílé
tiskárny inkoustové (používané) – 2x ZŠ multifunkční
výkonný kopírovací stroj Minolta – sdílený ČB tisk, možnost skenování v síti
kopírovací stroj Minolta v CCV (určeno i pro síťový tisk)
data projektor: 10x pevně v učebně, 1x přenosný dataprojektor Benq
scanner pro žáky – 1x
digitální fotoaparát – 3x II. stupeň, 3x I. stupeň, 3x MŠ, 4 digitální fotoaparáty SONY pro použití ve výuce se žáky,
zrcadlovka CANON, 2x ultrazoom OLYMPUS
multifunkční zařízení HP Photosmart 7100, HP OfficeJet 8610
interaktivní zařízení
o 3 interaktivní panely Promethean
o 8 kusů Activboard ve třídách + 2 v učebnách CCV
o interaktivní TV (obě snímací panel JAWIQ)
o vizualizér Sencor

Software
Operační systémy – Windows 10, Windows XP Profesional (využíváno ve virtuálním prostředí pro spouštění mnohdy již
několik let starých výukových programů), Linux – distribuce Xubuntu, kancelářské aplikace – MS Office 97–2003,
LibreOffice 6.3, grafické editory a prohlížeče od firmy Zoner (ZPS 15 v multilicenci), grafické aplikace (open source)
distribuce Xubuntu (Gimp, Inskape), program Pinnacle pro zpracování videa.

Výukové aplikace:
•
•
•
•
•
•

programy firem Terasoft, Grada, Štefl, Silcom, Multimedia Art, Pachner, EuroDIDACT, Stiefel
výukové programovací nástroje Baltík 3, Baltík 4 .net, Scratch
interaktivní učebnice FRAUS, Nová škola (nově dostupné on-line)
antivirový program AVG (nově 18 licencí učitelská síť) – v roce 2020 končící licence
program pro zpracování školní agendy – Bakaláři
mzdové a účetní programy (vše v jednolicenčních verzích)

Plán rozvoje pro roky 2020 až 2021
Škola v roce 2020 kompletně přebuduje webové stránky, aby splňovaly nároky vyplývající z legislativy. Přístupnost a
přehlednost jako základní podmínky moderního webu umožňujícího dostupné prohlížení, rychlé informování a vzdálený
přístup k jednotlivým dokumentům školy.
Dokončit HW vybavení o interaktivní prvky ve všech třídách (poslední dvě učebny). Bude nutné naplánovat a realizovat
rekonstrukci a rozšíření LAN sítě s ohledem na nové prostory. Na konci školního roku MŠMT zveřejnilo program finanční
podpory vybavení ICT ve školách a škola zrealizovala nákup nových notebooků pro učitele, čímž vznikl prostor pro
přípravu zařízení využitelných jako zápůjčky pro žáky.
Softwarové vybavení bude škola podporovat především v jeho on-line (cloudové) podobě bez lokálních instalací. Nákup
výukového SW dle finančních možností ONIV je velmi omezený, bude však využita mimořádná dotace MŠMT k nákupu
kancelářských programů využívaných při přípravě učitelů nejen na off-line, ale především on-line výuku. Nadále však
bude podporováno i využívání otevřených zdrojů a programů.
Z finančních prostředků získaných v rámci Doporučení ŠPZ pro děti se SVP jsou zakoupeny výukové programy pro děti
s PO, je využíván on-line přístup pro zapojení dětí se SVP do výuky běžných předmětů a jsou dostupná přenosná
počítačová zařízení (tablety 2v1).
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ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ
A)
Škola ve školním roce 2019/2020 dokončovala realizaci jediného projektu financovaného z jiných zdrojů:
Rekonstrukce budovy vybudování školních dílen.
V rámci tohoto projektu požádala škola o finanční podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů:
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Název výzvy: 074/06_16_075 1. výzva Místní akční skupina Brána Brněnska, z. s. - IROP – Předškolní a školní vzdělávání
Požadovaná výše obdržených finančních prostředků z cizích zdrojů: 4 997 000 Kč (95 % z celkového rozpočtu projektu)
Charakteristika projektu
Předmětem předkládaného projektu je modernizace odborné učebny ZŠ Zastávka (dílny). Projekt je navázán na klíčové
kompetence technické a řemeslné obory. V rámci projektu dojde ke stavebním úpravám dotčeného objektu, pořízení
vybavení učebny a didaktických pomůcek. Dále bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím koupě schodolezu a
úpravy WC. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky.
B)
Naše škola není zapojena do žádných rozvojových mezinárodních programů.
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DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY
PROJEKTY, REGIONÁLNÍ SOUTĚŽE, VÝZNAMNÉ AKTIVITY ŠKOLY

Projekty
Základní škola, resp. žáci základní školy se ve školním roce 2019/2020 neúčastnili žádného krajského, celostátního ani
mezinárodního projektu. Některé třídy se však úspěšně zapojily do projektu České spořitelny věnovanému finanční
gramotnosti „Abeceda peněz“.

Soutěže pořádané naší školou
Bohužel kvůli koronavirové pandemii a s tím spojeným uzavřením škol byla většina regionálních soutěží naplánovaných
na březen až červen roku 2020 zrušena. Snad se tradiční soutěže Já, písnička, Přírodní vědy hravě i Výtvarná
korespondenční soutěž podaří uspořádat v příštím školním roce. Ve školním roce 2019/2020 uspořádala naše škola pro
školy v regionu pouze soutěž Známé slovo poezie.

Známé slovo poezie – 28. února 2020
Regionální kolo recitační soutěže se letos konalo
pouhé dva dny po kole školním, už tradiční byl i den
pořádání akce, pátek (dle požadavku ZUŠ a jejich
provozu). Zúčastnilo se jej celkem 6 základních škol (ZŠ
Zastávka; Ivančice, Růžová; Zbýšov; Zbraslav; Rosice,
Ostrovačice), v rámci přípravy se zapojili, ovšem v
samotném školním kole kvůli nemoci pak nesoutěžili
studenti reprezentující Gymnázium T. G. Masaryka
Zastávka.
Soutěž mladých recitátorů je rozdělena do dvou
kategorií: 6. + 7. ročník a 8. + 9. ročník. Vhodným
způsobem a kultivovanou formou tedy podněcuje a
pěstuje u žáků klíčové kompetence komunikační,
osobnostně sociální. Řadí se do vzdělávací oblasti
Jazyk a jazyková komunikace, popř. do vyučovacích
předmětů Český jazyk a literatura, Seminář z českého
jazyka, Dramatická výchova.
Setkávání žáků a pedagogů škol z blízkého regionu,
kterým slovo poezie není neznámé, jeden z hlavních
cílů celé akce. Dokladem toho je už závěr druhé
dekády takovýchto setkání, příjemné komentáře
kolegů češtinářů i jejich žáků vůči organizátorům a
organizaci soutěže. Pokud se mladí lidé zajímají o
poezii, snaží se dobře a kvalitně recitovat, přichází na
správné místo. Většina z nich je časem dobře pozná,

protože šikovní recitátoři se do Zastávky zpravidla rádi
vrací. Zejména ti, kterým se od poroty a kolegů
recitátorů podařilo získat dobrou zpětnou vazbu, sami
si vybojovali za předvedený výkon diplom a ocenění
v podobě knihy nebo jiné drobné odměny. Porotě ale
rozhodně nestačí jen správně a bez chyby „odříkat“
text. Důraz je také kladen na osobní čtenářskou
gramotnost soutěžícího a úroveň pochopení
prezentovaného textu básně, prozaického textu nebo
pokusu o dramatizaci.
Porota proto ani v letošním ročníku soutěže neměla
jednoduchou práci.
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Další aktivity školy
Environmentální výchova – Lipka 13. září 2019
V rámci environmentální výchovy v prvouce jsme se
vypravili do vzdělávacího střediska Lipka na Lipové ulici
v Brně. Na základě pohádky o veverce, ploštici, žížale a
sýkorce řešili žáci problém útočiště potravy pro volně
žijící zvířata v zahradě. Pomocí praktických činností přišli
na to, jakou potravu živočichové potřebují a kde ji
mohou nalézt. Také se seznámili s možností zpracování
vlastního ovoce – z jablek a hroznů si vyrobili mošt a na
ohni si opekli jablíčka. Vyzkoušeli si, že i padaná jablka bez chemického ošetření lze dále velmi
prospěšně využít. Seznámili se s tím, co je kompost. Program probíhal na začátku v interiéru
– zmiňovaná pohádka, převážně pak na zahradě. Díky krásnému počasí se program vydařil.

Adopce zvířátka – září 2019
Na naší škole se stalo již tradicí adoptovat zvířátko ze zoologické
zahrady Brno. Výběr zvířátka, kterému se děti rozhodly
vypomáhat, přispívat mu na zdravotní péči i na krmení, není vůbec
jednoduchý. Učitelky připraví hlasovací lístky, na kterých mají děti
možnost výběru ze čtyř druhů zvířátek chovaných v zoologické
zahradě. Letos jsme vybírali z těchto zvířat: orel skalní, kočka
pouštní, rys kanadský, sova pálená. Vítězem se stal rys kanadský.
Na konto zoologické zahrady jsme tak zaslali 6000 Kč a celý rok se
pyšníme u výběhu rysa cedulkou s názvem naší školy. Poté
proběhla výtvarná soutěž, jejímž cílem bylo vybrat z každé třídy
nejpovedenější obrázky rysa. Nástěnka u ředitelny je tak nádherně
vyzdobena.

Dopravní výchova – 30. září 2019
V pondělí 30. září 2019 se naši
čtvrťáčci poprvé vypravili na
dopravní hřiště do Oslavan. Již
cesta do Oslavan byla pro ně
novinkou, neboť k dopravě do
Oslavan jsme využili linkový
autobus. Na dopravním hřišti nás
již očekávaly instruktorky, které
se
dětem
věnovaly
celé
dopoledne. Po teoretické části,
která proběhla v místní škole a
kde děti prokázaly znalosti
dopravních značek a předpisů,
jsme se přesunuli přímo na
dopravní hřiště. Jízda zručnosti
byla pro mnohé velkou zkouškou.
Jízda na hřišti zpočátku vypadala
velmi snadno, ale děti se
přesvědčily,
že
dodržování
předpisů je opravdu v provozu obtížné. Máme ještě co trénovat. V jarních měsících nás čekají zkoušky na řidičský průkaz
na kolo, budeme se snažit uspět.
Znalost a dodržování dopravních předpisů je jedním z výstupů ŠVP. Vyzkoušení v praxi je vhodným doplňkem teoretického
učiva ve třídách. Kompetence pracovní, komunikativní, sociální, k učení tak byly naplněny během celého dopoledního
programu, neboť i zakoupení jízdenky se stalo pro některé děti velkou komunikační zkušeností a nově nabytou
dovedností.

26

Adaptační pobyt – 1.–3. října 2019

Adaptační pobyt je tradičně organizován pro jednotlivé třídy šestého ročníku. Každá třída tráví se svým třídním
vyučujícím, školním psychologem a výchovnou poradkyní pobyt s jedním přespáním. Pobyt se uskutečnil v turistické
ubytovně v Jedově, kterou provozuje DDM Náměšť nad Oslavou.
Celý program se věnuje soužití žáků mezi sebou a se svým novým třídním vyučujícím a také rozvoji osobnostních
kompetencí, které jednotlivým dětem mohou umožnit lepší sebepřijetí, zapojení se do kolektivu, budují dovednosti,
které děti potřebují, aby se dokázaly bránit sociálně patologickým jevům, a celou řadu dalších osobnostních dovedností.
Část programu odborně vede psycholog, vytváří komfortní a bezpečné prostředí, ve kterém se děti mohou sdílet a
zkoušet si komunikovat často novým způsobem a se spolužáky, které snad dosud ve svém okolí přehlížely. Zvláštní prostor
se věnuje situacím hraničícím s vyčleňováním z kolektivu nebo přímo šikanou. Děti se dozvídají, jak takovéto kritické
situace rozpoznávat, jak pomoci dětem, jež se dostávají do izolované pozice. Jsou obecně vedeny k citlivosti při chování
vůči sobě navzájem, empatii.
S třídním vyučujícím se snaží navázat vztah kooperace a sounáležitosti. Třídní pro děti připravuje sportovně prožitkové
aktivity a hry. Vrcholem společných aktivit je sestavení
třídní archy, tzn. úmluvy, jak se k sobě navzájem budou
jednotliví lidé ve třídě chovat tak, aby se všichni mohli
cítit dobře, bezpečně a přijati. A aby klima třídy
podporovalo školní výuku a rozvoj talentu jednotlivých
dětí.
Výchovná poradkyně zajišťuje program především
organizačně, ale také využívá příležitosti seznámit se
s jednotlivými žáky, sledovat práci třídních a interakci
žáků při skupinové práci. Monitoruje vztahy
v jednotlivých třídách i potenciálně problémové
konstelace. Využívá také příležitosti konzultovat
s třídními jejich postřehy a problémy.
Velkým přínosem je také pobyt na čerstvém vzduchu,
ten se dařilo prožívat navzdory říjnovému počasí.
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Exkurze do Prahy – 15. října 2019
Pro žáky letošního osmého ročníku byla opět připravena exkurze do Prahy, hlavního města České republiky. Nabídku
školní poznávací exkurze využili prakticky všichni žáci obou osmých tříd, celkem 38 žáků.
S programem akce byli žáci seznámeni v hodinách
dějepisu. Vzhledem k velmi dobrému počasí a díky
bezpečnému transportu přímo z obce (využití
obecního autobusu) mohl být program doplněn o
některé další aktivity, ovšem dopravní situace a
komplikace při příjezdu do Prahy nás donutily plán
akce částečně poupravit.
Podle zpětné vazby účastníků (viz hodina dějepisu
následující) k nejvíce oceňovaným patří návštěva
petřínské rozhledny (i za cenu zdolaných tří set schodů)
nebo prohlídka historické budovy Národního divadla,
kam většina žáků zavítala poprvé.
Exkurze vhodným způsobem doplňuje výuku ve vzdělávacích oblastech Člověka společnost, Člověk a čas, zejména výuku
předmětů dějepis, občanská výchova, popř. i zeměpis.
Velmi vítanou materiální pomocí celé akce se stala podpora finančních nákladů. Obec Zastávka se rozhodla zaštítit tuto
školní akci zapůjčením nového obecního autobusu. Proto děkujeme nejen za výrazný příspěvek do rozpočtu nákladů
exkurze, ale i řidiči autobusu, panu místostarostovi Zdeňku Milanovi, za bezpečné zvládnutí dopravy a transportu žáků a
učitelů.

Výchovný koncert – 16. října 2019
Koncert byl motivován pohádkami. Nástrojem prezentovaným na koncertě
byla kytara. Žáci se zapojovali buď zpěvem, nebo pohybem spojeným s
rytmizací. Zazněly písničky z pohádek Princové jsou na draka, Tři veteráni,
Tři bratři, z filmu Ať žijí duchové a dalších. Dva dobrovolníci z řad dětí mohli
prezentovat svůj zpěv i sólově.
Ocenili jsme, že žáci nebyli jen pasivními posluchači a byli zapojeni do dění.
Akce měla i výchovný charakter ve smyslu upevňování návyků
společenského chování se na kulturních akcích. Naplnily se kompetence
občanské – smysl pro kulturu, kompetence komunikativní i sociální. Na závěr
koncertu zhodnotil účinkující atmosféru, děti pochválil za zpěv i vzorné
chování.

Exkurze do DPMB – 13. listopadu 2019
Akce Exkurze DPMB zahrnovala exkurzi do vozovny tramvají Dopravního
podniku města Brna. Naše konkrétní skupina, tedy třída 8.B, navštívila
vozovnu v Medlánkách. Vozovnou nás provázeli dva zaměstnanci
dopravního podniku, konkrétně kontrolor vozového parku a jeho kolega,
který má na starosti řešení dopravních nehod a komunikaci s policií. Celou
vozovnu jsme si prošli ve stopách řidičů zde pracujících. Dozvěděli jsme se,
kde a jak získají řidiči instrukce pro daný pracovní den a co všechno tyto
instrukce obsahují. Exkurze pokračovala ve vozové hale, kde nám bylo
sděleno, jakým způsobem si řidič přebírá vůz, co je třeba udělat, než vyjede
a také některé technické informace k tramvajím: pohon, motor, funkce brzd
apod. Tyto části jsme měli možnost si z blízka prohlédnout a žákům byla také umožněna prohlídka kabiny řidiče a
pracoviště technických pracovníků. K závěru exkurze jsme zavítali do míst, kde řidič na konci směny tramvaj odstaví a kde
proběhne její večerní revize a úklid. Žáci byli také varováni před pohybem ve vozovce se sluchátky nebo mobilními
telefony, tyto bývají častou příčinou dopravních nehod tramvají s chodci.
Kromě kompetencí k učení, souvisejících především s prohloubením učiva fyziky, jako například funkce motoru a brzd, si
žáci také osvojili kompetence komunikativní, občanské a pracovní. Měli možnost vidět při práci lidi na různých pracovních
pozicích velkého podniku, dotázat se jich na nejrůznější otázky související s jejich náplní práce. Také zjistili něco o své roli
chodců v silničním provozu. Tato exkurze představovala rozšíření obzoru pro budoucí volbu povolání žáků, jež je náplní
praktických činností v 8. ročníku.
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Beseda nad knihami – 15. listopadu 2019
Babička jedné z našich žaček pracuje v Knihovně Jiřího Mahena v Brně. Nabídla nám, že by v naší třídě mohla zorganizovat
besedu o knihách spojenou s testy paměti. Velmi rádi jsme její nabídku přijali. Babička měla pro děti nachystaný velmi
atraktivní program – jelikož je Brno partnerským městem polské Poznaně,
ústředním tématem byly polské knihy, polština a podoba mezi oběma městy.
Dozvěděli jsme se např. proč má Poznaň ve znaku dva trkající kozlíky, zkoušeli
jsme porozumět polštině, hledali jsme podobné výrazy. Babička nám četla i
z polské knihy, pokoušeli jsme se příběh dokončit. Úkoly pro děti byly
rozmanité a vhodně doplňovaly knihy. Na závěr besedy a po splnění všech
úkolů jsme jako dárek obdrželi knihu Poznaňské a brněnské pověsti, sladkou
odměnu i památeční tužky. Na závěr dne nám byla přímo nabídnuta
návštěva brněnské knihovny.
Akce byla povedená, poutavá a pro děti zajímavá. Děti předvedly práci
jednotlivců, ale i komunikaci ve skupině a spolupráci v rámci celé třídy. Kompetence k učení, sociální, pracovní, řešení
problémů, ale i občanská byly naplněny zcela přirozenou a hravou formou.

Projektové dny – Abeceda peněz – od září do listopadu 2019
Na konci loňského školního roku nás oslovily zaměstnankyně České spořitelna s nabídkou zapojení se do projektu
s názvem Abeceda peněz. Po krátkém zvažování jsme jako třída nabídku přijali.
Celý projekt začal v září exkurzí do pobočky spořitelny v Rosicích. Zde se nás ujaly zaměstnankyně spořitelny a provedly
nás celou pobočkou. Děti si vyzkoušely výběr hotovosti z bankomatu, prozkoumaly trezor, hledaly falešné bankovky. Na
závěr naší hodinové exkurze jsme představili naši firmu,
podnikatelský plán a záměr, představili jsme vedení naší firmy a
společně zažádali o půjčku ve výši 3000Kč. Ředitelka firmy
podepsala smlouvu a tím se celý náš projekt rozjel.
Začalo velké shánění materiálů, vymýšlení výrobků a samozřejmě
výroba. Naše firma se jmenovala Permoníci s. r. o. a naším cílem
bylo vyrobit výrobky z přírodních materiálů. Za tři měsíce se nám
podařilo zhotovit 512 výrobků, které jsme nabídli k prodeji.
Součástí naší práce byla i reklama, výroba plakátů, pozvánek,
reklama ve veřejných institucí.
Ve středu 27. listopadu 2019 jsme před Českou spořitelnou
vystavili naše výrobky, které jsme museli ještě ve třídě nacenit.
Ve třídě jsme trénovali i práci s penězi, obsluhu zákazníka,
oslovení a komunikaci se zákazníky. Součástí jarmarku nebyl jen
samotný prodej, ale i zvaní občanů pomocí megafonů. Prodejní
jarmark jsme odstartovali ve 14:00 hod. Naše výrobky –
sněhuláci, skřítci, pečený čaj, obrazy, mýdla, vánoční ozdoby,
náramky… zmizeli z našich prodejních stánků obrovskou
rychlostí. Něž jsme se pořádně rozkoukali, první hlásky dětí
hlásily: „Máme vyprodáno!“ Hodiny ukazovaly teprve 15:00 hod.
O úžasné občerstvení se postarali naši báječní rodiče.
Jarmark jsme museli ukončit už v 15:30 hod. – vše vyprodáno.
Zvládli jsme to! Srdíčka dětí zaplavil pocit úlevy, pokladny byly
přeplněné a nastalo tolik očekávané sčítání našeho výdělku. Pod
dohledem zaměstnanců pojišťovny naše ředitelka a finanční ředitel se svými zástupci spočítali náš výsledek. Napětí před
Českou spořitelnou vrcholilo. Po vyřčení našeho výdělku propukla oslava, šampaňské bouchalo, kloboučky lítaly
vzduchem a Rosicemi se linul radostný jásot dětí.
Velmi jsme se těšili na školní výlet do Permonia, na který jsme si celý vydělali. Tajemná noc v dole Kukla bude určitě velmi
dobrodružná. Jelikož jsme vydělali tak obrovskou sumu, rádi se o penízky podělíme. Pomůžeme malému synovci jedné
naší spolužačky, který se narodil s tělesným postižením. Maminka velmi dojatě přijala naši nabídku na finanční zajištění
rehabilitace s využitím jízdy na koních.
Projekt byl velmi náročný pro všechny zúčastněné a určitě splnil svůj smysl: rozvoj finanční gramotnosti u dětí na základní
škole. Děti získaly mnoho nových zkušeností, informací a dovedností z oblasti financí, které se jim budou v životě hodit.
Rozvoj všech kompetencí tak byl zajištěn nejen samotným jarmarkem, ale během celé náročné přípravy.
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Florbalové turnaje – listopad 2019
I letos se okrskových kol florbalových soutěží
zúčastnily obě kategorie chlapců ZŠ Zastávka.
Mladší chlapci, tj. 6. a 7. třída, odehráli svá utkání již
4. 11. 2019. Jako pořádající tým jsme věřili v této
kategorii v postup do dalšího kola. Bohužel, i přes nízký
počet účastníků, se nám postoupit nepodařilo. Naši
chlapci prohráli s výběrem Zbýšova i Ostrovačic a
skončili tak na 3. místě. Velkým zklamáním je pro nás
však právě ona zmíněná nízká účast ostatních škol
našeho okresku.
Starší chlapci (8. a 9. třídy) odehráli okrskové kolo 11.
11. 2019. Hrálo se opět v Zastávce, avšak pořadatelem
bylo tentokrát zastávecké gymnázium. Do okrskového
kola se zapojilo celkem 6 družstev – základní školy z
Rosic, Zbýšova, Zbraslavi, Ostrovačic, Zastávky a také již zmíněné gymnázium. Ve dvou tříčlenných základních skupinách
se hrálo systémem každý s každým. Vítězové skupin narazili v semifinále na druhého postupujícího z druhé skupiny,
nejslabší družstva z obou skupin sehrála poté zápas o 5. místo, vítězové semifinále se utkali o jedno postupové místo do
Pohořelic. V základní skupině jsme bez obtíží porazili ZŠ Zbraslav i ZŠ Ostrovačice. V semifinále jsme těsným výsledkem
zdolali ZŠ Zbýšov. Ve finále nás poté čekalo velké překvapení, a to ZŠ Zbraslav. Díky play-off systému tohoto turnaje se
Zbraslav probojovala přes gymnázium až do finále. Finále jsme vyhráli a postoupili do okresního kola do Pohořelic.
Okresní finále florbalového turnaje starších chlapců se uskutečnilo 19. 11. 2019 v Pohořelicích. Tohoto turnaje se
zúčastnila družstva základních škol z Pohořelic, Židlochovic, Bílovic nad Svitavou, Oslavan, gymnázia ze Šlapanic a my.
Kromě domácího týmu z Pohořelic jsme se ve skupině utkali i s týmem šlapanického gymnázia. Oba tyto týmy však byly
nad naše schopnosti (prohra 0:3 s Pohořelicemi a 1:2 se Šlapanicemi). Stejně jako vítězná dvě družstva z druhé skupiny
(Židlochovice a Bílovice n. Sv.) předváděla tato čtveřice atraktivní florbal na velmi dobré úrovni. Po zásluze postoupili do
semifinálových bojů a nás tak čekalo utkání o 5. místo. Zde jsme porazili soupeře z Oslavan 4:2 a odjížděli jsme tak domů
alespoň s malou vítěznou radostí.
Všechny tři zmíněné akce proběhly bez zranění a kázeňských prohřešků. Žáci měli chuť do hry, projevovali sportovního
ducha, někteří dokonce i nadání. Na hřišti i mimo něj velmi dobře (a slušně) komunikovali, nedocházelo ke sporům. Při
zápase se řídili pravidly fair-play.

Projektová výuka v dějepisu – listopad a prosinec 2019
Pro žáky osmého ročníku je připraveno několik lekcí v podobě kooperativně – projektového vyučování s tematikou
novověké historie Evropy: velká francouzská revoluce a napoleonská Evropa. Vzhledem k časově náročnému období před
Vánocemi a programu třídy, školní poznávací zájezd do Anglie, se protáhlo i období zadání a zpracování projektu, včetně
finální verze: dramatického výstupu pracovních skupin žáků.
V úvodu projektu byli žáci instruováni prostřednictvím powerpointové prezentace k shrnutí si a zapamatování si základní
faktografie oněch pěti let, která změnila situaci v Evropě naprosto zásadním způsobem. Změnila poměry ve společnosti,
prosadila si do slovníku novověku pojmy jako rovnost, volnost a bratrství, nebo občan, deklarace práv člověka a občana.
Vše doplňují i dokumenty a streamové projekce v odkazech prezentace. Úkolem žáků v této fázi projektu je spojovat
informace z různých pramenů. Zapojena je rovněž
složka komunikační a jazyková: práce s odborný
textem (např. dějepis.com), výtah a výpisky,
komparace poznámek atd.
Finálním výstupem je ovšem dramatizace příběhu
sedmi postav éry velké francouzské revoluce, což
znamená, že žáci mohou pracovat až v sedmičlenných
skupinách. Jejich úkolem je vybrat si jednu z postav,
zmapovat její osud, zakomponovat ji do rámce
příběhu a představit v podobě krátkého divadelního
výstupu (cca 5–10 minut, v případě zájmu žáků i déle).
Využívá se metoda štronza, živých obrazů, scénky atd.
Vše podstatné je zaznamenáno na časovou osu
příběhu.
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Projektově kooperativní vyučování doplňuje výuku v rámci vzdělávacích oblastí Člověk a čas, Jazyk a jazyková
komunikace, vyučovací předměty Dějepis a Český jazyka literatura, Seminář z českého jazyka. U žáků pomáhá rozvíjet
klíčové kompetence pracovní, učební a komunikativní, řešení problému. Dotýká se průřezových témat Výchova
demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova, Multikulturní výchova.
Jako částečnou nevýhodu je nutné uvést časové nároky na přípravu a zpracování, prezentaci výstupů (cca pět až šest
vyučovacích hodin), ideální je spojení minimálně dvou učebních jednotek v horizontu pracovního týdne.

Výukové lekce v obecní knihovně
Pro žáky šestých ročníků je vždy připravena výuková lekce v prostorách zastávecké obecní knihovny. Vhodným způsobem
doplňují učivo a plány vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vyučovacích předmětů Český jazyk a Seminář z
českého jazyka. Pomáhají žákům s rozvíjením kritického myšlení, učí je třídit a získávat informace, posilují schopnost
komunikace. Nepřímo a prožitkovou formou tak naplňují klíčové kompetence k učení, řešení problému, komunikační a
učební.
Pro letošní podzim bylo připraveno téma Žáčkování aneb Úvod do
literatury, protože velká část třídy šesťáků nenavštívila obecní
knihovnu poprvé, úvodní lekce by tedy nebyla pro ně přínosem.
Jako ideální se osvědčila forma dvouhodinového vyučovacího bloku,
tzn. cca 90 min. V první části pracovnice knihovny, knihovnice Jarmila
Zahradníková, představí žákům krátce parametry knihovny, půjčovní
řád a knihovnický informační a evidenční systém. Následovala
připravená výkladová část zaměřená na osobnost básníka a autora pro
děti i dospělé, Jiřího Žáčka. V části druhé pak žáci vytvoří pracovní
skupiny a společně vyplňují část připravených pracovních listů s úkoly
(informace o osobním životě autora, typ knihy, žánr literatury apod.).
Velkou část práce ale představuje osobní výběr knihy, začtení se do ní,
zachycení klíčových slov a témat autora. Po celou dobu práce mohli
žáci využívat jak informační systém a registr knih, tak i „nápovědy“
knihovnice a vyučujícího. V posledním bloku pak shrnují výsledky
svých vyhledávání ve skupině, (sebe)hodnotí (ne)úspěšnost zvládnutí
aktivity a úkolů apod.
Finální krok představuje prezentace zjištěného: co už víme, dozvěděli
jsme se nového, zaujalo nás na tvorbě básníka? To se však odehrávalo
v doplňující hodině předmětu Seminář z českého jazyka o den později
ve škole. Vyučující také zdařilé prezentace ohodnotil známkou,
pochvalou do žákovské knížky.
Základem pro takto připravenou hodinu ovšem byl přístup paní knihovnice, příprava dostatečného množství knih a titulů
autora, stejně jako malý dárek pro každého, nebo možnost zavést si průkazku čtenáře zdarma a využívat i nadále služeb
zastávecké obecní knihovny.

Divadelní představení – 4. prosince 2019
Ve středu 4. prosince 2019 jsme ve večerních hodinách
navštívili divadelní představení Hana. Představení se
konalo v Mahenově divadle v Brně. O návštěvy divadel
je mezi žáky velký zájem. Cílem akcí je zvýšit u žáků
zájem o kulturu, učit je společenskému chování,
vhodnému
vystupování.
Divadelní
adaptace
stejnojmenného románu české spisovatelky Aleny
Mornštajnové pomohla žákům přiblížit život židovské
komunity u nás v době 2. světové války a dopad života
v koncentračních táborech na osudy přeživších.
Představení velmi dobře propojilo učivo Českého
jazyka a literatury a Dějepisu. Někteří žáci si knihu
přečetli předem, většina ostatních po zhlédnutí
představení. Byly naplněny kompetence sociální,
komunikativní a kompetence k učení.
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Exkurze Planetárium Brno – 9. a 10. prosince 2019
Začátkem prosince jsme navštívili brněnskou hvězdárnu – výukový program Cesta sluneční soustavou. V nově vybaveném
digitáriu jsme postupně prozkoumali jednotlivé planety naší sluneční soustavy, trpasličí planetu Pluto i náš Měsíc – jako
jediné vesmírné těleso, na němž přistáli lidé. Součástí představení byla i prohlídka hvězdné oblohy a ukázka nejjasnějších
hvězd a souhvězdí.
Před hvězdárnou jsme se zastavili na vědecké stezce, kde jsme si mohli vyzkoušet několik interaktivních exponátů:
kaleidoskop, pixelovou stěnu, zvukovod nebo planetární siloměr.
Program v digitáriu byl velmi zajímavý, podnětný, obsahově odpovídal probíranému učivu i věku dětí. Oslovila nás
i projekce hvězdné oblohy s výkladem o hvězdách a souhvězdích. Přínosem byla i vědecká naučná stezka před
planetáriem.

Poznávací zájezd do Anglie – 14.–20. prosince 2019
Zájezd se tradičně zaměřoval na seznámení se se základními pamětihodnostmi Londýna a okolí, ale poprvé jsme se
vypravili více i na pobřeží do historických oblastí kolem měst, jakými jsou Hastings, Portsmouth, Brighton nebo
Chichester. Novými zážitky byla návštěva loděnic v Potsmouth, kde jsme mohli sledovat vývoj britského námořnictva od
doby krále Jindřicha VIII. po současné letadlové lodě,
prohlídka zámku Leeds, který byl tradičním věnem
anglických královen, kde nyní probíhala vánoční
výstava tradičních dekorací a kde jsme mohli navštívit
klasicky upravený anglický park včetně bludiště a
grotty, nebo návštěva křídových útesů Seven Sisters.
Výklad průvodkyně, jež měla kromě informací pro žáky
připravené i kvízy a soutěže, byl opět přiměřený věku a
postihoval základní body i zajímavé doplňující
informace o britských reáliích a historii.
Žáci si mohli prakticky ověřit znalosti z jednotlivých
předmětů a porovnat je s vlastní zkušeností. Pro
mnoho žáků byla zajímavým zážitkem procházka nad
křídovými útesy podléhajících postupné erozi, pobyt
na historické lodi, kdy v dnes již nepřijatelných
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hygienických podmínkách pobývalo na několika
palubách velké množství námořníků, a na níž zahynul
při bitvě u Trafalgaru známý britský hrdina admirál
Nelson, sledování efektu přílivu a odlivu na řece Temži,
multikulturní život světové metropole. Důležitým se
stalo i řešení bezpečnosti při výstupu z autobusu, který
je konstruován na jízdu a zastavení vpravo, ale byl
požíván v dopravní situaci orientované nalevo. Pro
mnohé byl novým i přechod do jiného časového
pásma.
Dalším podnětným aspektem se stala doba konání zájezdu. I když jsme se báli zimního
termínu a nepřízně počasí, i když tato doba nepřála návštěvě některých památek již
uzavřených, celkové klady jednoznačně převažovaly. Děti měly příležitost zažívat
anglické kulturní vánoční tradice jak na jednotlivých programech a prohlídkách, tak
především v jednotlivých rodinách. Místa, která byla z původního plánu vynechána
(Weald and Downland Open Air Museum), byla nahrazena jinými atraktivními
lokalitami (Leeds Castle).
Zážitek, který nás velmi mile překvapil, zapříčinilo mimořádné zasedání britského
parlamentu konaného jako ustanovující po předčasných volbách a jehož se účastnila i
britská panovnice. Měli jsme jedinečnou příležitost zahlédnou královnu Alžbětu II., jak
jela se svým průvodem na a ze zasedání parlamentu. Celá administrativně vládní čtvrť
Westminster tím získala na nebývalé atraktivitě i u našich žáků.
Zájezd byl již tradičně pořádán ve spolupráci s agenturou Student Agency. Velmi dobrý
dojem zanechali všichni zaměstnanci kanceláře, s nimiž jsme byli v kontaktu.
Cílem vzdělávacího pobytu, který se dařilo přirozeně naplňovat, bylo rozvíjení
komunikace a jazykových dovedností. Většina žáků se připravovala na zájezd
rozšiřováním slovní zásoby, aby se mohli dorozumět v rodinách, v obchodech nebo při
běžném společenském styku. V praxi byli vedeni k samostatnosti a k používání
osvojených jazykových prostředků v různých komunikačních situacích. Nedocenitelnou je nutnost reagovat na rodilé
mluvčí, obstarávat si vlastní ověření porozumění slyšeného, řešit situace, kdy je třeba upřesnit neznámé výrazy. Zájezd
byl skvělou příležitostí pro rozvíjení všech komunikačních kompetencí.
Zájezd také zcela přirozeně postihoval i historický, zeměpisný a výtvarně umělecký aspekt vzdělávacích obsahů našeho
školního vzdělávacího plánu.
Významným výchovným prvkem byl pobyt v anglických rodinách připravených na oslavy Vánoc. Udělali jsme dobrou
zkušenost s ubytováním v menším městě (Worthing), kde jsme se setkali s velmi vstřícnými lidmi, kteří naše žáky chválili
za velmi dobré chování a za snahu dorozumět se a komunikovat. Často reprezentovali tradiční anglické rodiny a mohli
děti seznámit se svými vánočními tradicemi. Děti měly příležitost konfrontovat tak svoji představu rodinného života
s realitou jiné kultury.

Sportovní aktivity Jumpark Brno – 29. ledna 2020
Jednalo se o sportovní akci v Jumparku Brno, tedy ve sportovním centru plném trampolín a aktivit s nimi spojených.
V Jummparku naleznete velký prostor plný trampolín pro běžné skákání, ohraničený prostor s trampolínami pro míčové
hry, atletické trampolíny a foam pit, jámu plnou pěnových kostek, do které je možné skákat. Kromě trampolín zde
najdeme také překážkovou ninja dráhu a dřevěné balanční prvky. Rezervace v centru je vždy na jednu hodinu a před
každou hodinou je návštěvníkům pouštěno bezpečnostní video se zásadami
a pravidly bezpečného chování a pohybu v tomto centru.
Akce byla zaměřena na pohybové aktivity a podporu soudržnosti kolektivu.
Prohlubovány byly především kompetence sociální a personální. Žáci spolu
hráli míčové hry a snažili se jeden od druhého naučit různé „skákací“ triky. I
když se to nezdá, hodina skákání je poměrně fyzicky náročná. Přesto žáci
byli schopni zhodnotit své fyzické možnosti a nepřemáhat se. Tímto byla
prověřena schopnost žáků pro zdravý úsudek souběžně s jejich
kompetencemi k řešení problémů. Vše tedy proběhlo bez jakýchkoliv
problémů a úrazů. Žáky tato aktivita nesmírně zaujala, o čemž svědčí velmi
četné a dobré ohlasy.
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Výukový program – prevence patologického jednání – 29. ledna 2019
Program byl realizován lektorem Nadace Podané ruce. Každá třída absolvovala tříhodinový
program zaměřený na prevenci před patologickým jevy individuálně. V prvním bloku seděly děti
v kroužku a formou řízené diskuze byly seznámeny se základními návykovými látkami a riziky
jejich užívání. Ve druhé části pracovaly ve skupinkách a hodnotily pravdivé příběhy lidí, kteří si
vzali drogu. Důraz byl kladen na důsledky třeba jen příležitostného užití návykové látky.
Program lze hodnotit jako přínosný. Projevily se velké rozdíly mezi dětmi, některé mají velmi
dobré povědomí o návykových látkách, pro jiné to byly naprosto nové informace. Především je důležité žáky s následky
seznamovat nejen v podobě učební látky v předmětech jako např. Výchova ke zdraví, Přírodopis apod., ale také při
otevřené diskuzi.

Exkurze Osvětim – 11. února 2020
Výběrová exkurze tematicky doplňuje výuku vzdělávacího předmětu Dějepis, moderní dějiny 20. století a 2. světovou
válku. Exkurze byla připravena pouze pro zájemce z řad žáků naší školy, její nabídka zaznamenala velký ohlas a probudila
zájem studentů. Celkem se jí zúčastnilo 39 žáků devátých ročníků.
V hodinách dějepisu i občanské výchovy byli žáci v rámci výuky opakovaně
informováni o problematice holocaustu, měli možnost seznámit
s fotografiemi a videodokumenty týkajícími se tématu a místa exkurze.
Rovněž se podařilo projít několik lekcí zpracování šoa a holocaustu v umění
(např. kniha a film Hodina tance a lásky, film Všichni moji blízcí, vzdělávací
přednáška Wintonovy vlaky a Síla lidskosti apod.)
Časově i organizačně se jedná ne o zcela běžnou exkurzi, např. při zajišťování
cestovních dokladů a pojištění žáka pro cestu do zahraničí, žáci stráví
v autobusu cca 11 hodin a další.
Atraktivita a jinakost obsahově i tematicky ojedinělé exkurze ovšem tyto
potíže prakticky převažují, což potvrdili i žáci, kteří se akce zúčastnili, ve zpětné vazbě (beseda, volné psaní, fotogalerie).
Zajímavost a zpestření výuky, jež lze začlenit do vzdělávací oblasti Člověk a společnost, do vzdělávacích předmětů Dějepis
a Občanská výchova.

Výuka plavání – od prosince 2019 do února 2020
Výuka plavání byla v roce 2019/2020 na naší škole realizována v Plavecké
škole N. Hemberové ve Wellness Kuřim. Zúčastnili se jí žáci druhého a
třetího ročníku v rámci výuky Tělesné výchovy.
V prvních hodinách plavecké výuky někteří žáci odbourávali psychické
zábrany a strach z vody. S každou další lekcí však získávali pocit jistoty a začali
se v bazénu cítit jako „ryba ve vodě“. S postupem času se žáci zdokonalovali
ve svých plaveckých schopnostech, rozvíjeli svoji odvahu, kázeň a schopnost
překonávat překážky. Osvojili si základní plavecké styly, vyzkoušeli si skok do vody a jaké to je orientovat se pod vodní
hladinou. Z bazénu žáci každý týden odcházeli plni nových dojmů, sportovních úspěchů a zážitků se svými kamarády. Na
poslední lekci byla tato jejich snaha a píle oceněna závěrečným diplomem. Některé děti výuka plavání dokonce
motivovala k dalším vodním aktivitám a sportům.
Žáci plaveckou výukou získali základní plavecké dovednosti, adaptovali se na vodní prostředí a naplnili kompetence
sociální a personální, k učení, k řešení problému a kompetence komunikativní.

Lyžařský výcvikový kurz – březen 2020
V letošním roce nás lyžařský kurz sedmých ročníků čekal poměrně pozdě, kvůli vytíženosti hotelu jsme ubytování, i přes
uskutečněnou objednávku rok předem, sehnali až počátkem března. Na Červenohorském sedle bývají podmínky na
lyžování naštěstí dobré i v této době.
Odjezd byl naplánován na neděli 8. března a na lyžařský kurz se přihlásilo celkem 38 žáků. Po příjezdu jsme se ubytovali
a ještě to dopoledne se vydali s dětmi na svah, abychom je rozdělili do čtyř družstev podle výkonnosti. Letos s těmi
nejlepšími lyžaři zdolával sjezdovky pan učitel Michal Kříž a jen o trošku pomalejší druhé družstvo vedla paní učitelka
Dana Procházková. Zbylí žáci na lyžích teprve začínali, vytvořili proto dvě skupiny začátečníků a jejich skryté schopnosti
a dovednosti spolu s nimi začali objevovat paní učitelka Alžběta Lukasová a pan učitel Pavel Ševčík. Naši týmovou sestavu
vedoucích doplnila ještě paní učitelka Radka Bochníčková, která na sebe vzala nelehký úkol zdravotníka.
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Zpočátku kurz probíhal velmi dobře. Počasí nám docela
přálo a i ti, kteří se základům jízdy na lyžích teprve učili,
se docela brzy začali radovat ze svých prvních úspěchů.
Den byl rozdělen na dvě části, dopolední a odpolední
výcvik, po obědě si děti mohly trochu vydechnout při
poledním klidu a načerpat nové síly. Po odpoledním
výcviku následovalo osobní volno, v němž jsme stihli
navštívit i místní bazén. Po večeři pak probíhal večerní
program formou her, zábavy, a také přednášky o tom,
jak se chovat na horách, a především na sjezdovce.
Samozřejmě jsme sledovali situaci ve světě, protože
obavy z možné epidemie koronaviru i u nás v Čechách
narůstala. Objevily se první případy, ale doufali jsme,
že kurz dokončíme ve zdraví a že situace nebude nijak
vážná. Bohužel v úterý kolem oběda přišla zpráva o
uzavření škol. Rozhodnutí, zda okamžitě odjet domů,

nebo setrvat na místě, nebylo jednoduché. Po konzultaci s vedením školy a s krajskou hygienickou stanicí padlo
rozhodnutí, že náš kurz bude předčasně ukončen v jeho polovině. Proběhl ještě odpolední výcvik a po večeři už byl
přistaven autobus, aby nás odvezl zpět do našich domovů. Děti byly smutné a my vedoucí také, ale v dané situaci jsme
museli brát ohled především na zdraví a bezpečnost našich žáků a hrozba karantény daleko od domovů nebyla nereálná.
S hotelem se nám podařilo domluvit na určitém kompromisu, a tak jsme část uhrazené částky za kurz mohli rodičům
vrátit. V příštím roce se na Červenohorské sedlo vrátíme a doufáme, že smůla, kterou jsme si letos vybrali, je již za námi
a lyžařský kurz proběhne bez komplikací a ku spokojenosti všech účastníků.

LVK byl bohužel poslední aktivitou školního roku 2019/2020. Od 11. března 2020 byla zakázána přítomnost žáků ve
školách a školských zařízeních z důvodů pandemie Covid-19. Přestože od 25. května 2020 mohli žáci prvního stupně
navštěvovat aktivity ve škole, jednalo se i díky přísným hygienickým opatřením spíše o aktivity pomocné, běžná výuka
už se do konce školního roku 2019/2020 neodehrávala. Většina vzdělávacích aktivit probíhala distanční formou.
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AKTIVITY MATEŘSKÝCH ŠKOL

MŠ U Školy
Letošní školní rok jsme zahájili bez personálních změn, pouze vedoucí kuchyně skončila dlouhodobá pracovní
neschopnost a svůj pracovní poměr ukončila v listopadu odchodem do starobního důchodu.
O prázdninách byla vymalována celá kuchyně.
Třídy Berušek a Kuřátek byly od září plně obsazeny.
Školku navštěvovalo 30 chlapců a 22 děvčat.
Nejmladšímu dítěti bylo 2,5 roku, zůstaly 3 děti s
odkladem školní docházky.
V září se v první řadě snažíme, aby adaptace dětí
proběhla co nejlépe. Aby si děti zvykaly na odloučení
od rodičů, nové kamarády a na nová pravidla bez
velkých problémů, zařazujeme do režimu motivační
chvilky s maňásky a také adaptační dopoledne, při
kterém děti plní pohádkové úkoly, vzájemně si
pomáhají. Nováčci tak získávají důvěru nejen v paní
učitelky, ale i ke kamarádům. Také společné pečení
brambor a představení kouzelníka pomohly dětem
zvládnout první týdny v novém prostředí.
Jakmile si děti trochu zvykly, mohli jsme začít s vycházkami, při nichž jsme mimo jiné poznávali naši obec a její významná
místa, s lesním skřítkem uklízeli svá vycházková zákoutí, zavírali les, v zimě krmili zvěř.
Do školního roku jsme se snažili zařadit a vyzkoušet hodně nových akcí, což se nám kvůli koronavirovému přerušení úplně
nepodařilo.
Divadla k nám přijela s těmito pohádkami a koncerty – Písničky z klobouku, Africká pohádka, Babička Chrota vypráví,
Zima v bílém kožíšku, Tetiny o Vánocích, Pipi Punčucha. Žonglování proti gravitaci přivádělo děti v úžas, jak to ten pan
kouzelník dělá. Výjezd na Špilberk dětem vysvětlil „Jak si král Kaštánek zasloužil princeznu Duběnku.“ Při tomto
výchovném programu získávaly děti poznatky o podzimu, formou her si procvičily všechny smysly, učily se spolupracovat,
radovat se z vlastních zkušeností.
Adventní čas přinesl již tradiční akce, bez nichž by to
prostě nebyly Vánoce – pečení cukroví, mikulášská a
vánoční nadílka, výstava v DDM. Také jedna novinka
nám pomohla navodit tu správnou atmosféru – přijeli
k nám umělci z brněnské filharmonie s koncertem
Vánoční rozjímání. Vánoční posezení u stromečku jsme
vyměnili za Mikulášské posezení, které udělalo
rodičům stejnou radost a učitelkám též, protože rodiče
velice ocenili nápad i úroveň vystoupení. Ve třídě
Berušek odehrály děti pohádku Jak Mikuláš s anděly
chystali mikulášskou nadílku, ve třídě Kuřátek Vánoční
kouzlo. Děti nepřišly ani o dárečky pod stromečkem a
vánoční výstavu v DDM.
Leden i únor byly tak skoupé na sněhovou nadílku, že
jsme si neužili pořádné sáňkovačky ani koulovačky. Na zvířátka v lese jsme ale nezapomněli a chodili jsme jim obohacovat
jídelníček tvrdým pečivem či jablky. V únoru jsme využili nabídky Moravské galerie v Brně a s předškoláky jsme zajeli na
výukový program O sluníčku. Pejsek s kočičkou nás provedli galerií, seznámili děti s uměleckými díly, zapojili je do
výtvarných činností. Z programu si pak děti ještě odvezly pracovní list. Konec měsíce přinesl karnevalové veselí, rejdění
masek i překvapení v tombole. A to byla poslední větší akce, kterou jsme stihli před uzavřením školky kvůli koronavirové
pandemii. Od 18. března se dveře školky na dlouhou dobu uzavřely. Paní učitelky byly s rodiči v kontaktu přes sociální
sítě, jejichž prostřednictvím posílaly pracovní listy, náměty na hry a činnosti pro předškoláky.
Dne 1. 6. 2020 se mateřská škola znovu otevřela, ale vrátilo se pouze 27 dětí a 3 učitelky. Jedna kolegyně nenastoupila a
zůstala u práce z domova. Rozesílala informace a náměty pro práci s dětmi rodičům, kteří své ratolesti již do školky
neposlali. Řešili jsme také problém, jakým způsobem pojmout rozloučení s předškoláky. Vystoupení a pasování
organizované divadelním umělcem jsme kvůli daným podmínkám zrušili. Pozvali jsme ale 17. 6. 2020 všechny
předškoláky, bohužel bez rodičů, abychom je slavnostně pasovali na školáky a důstojně se s nimi rozloučili. I když to bylo
jiné než každý rok, stejně si paní učitelky poplakaly, a to hned dvakrát. Poprvé, když je rodiče předškoláků překvapili
krásným společným dárkem a tablem, podruhé, když budoucí prvňáčci procházeli naposledy slavobránou.
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MŠ Havířská
Jako každý rok, tak i probíhal ve znamení hry, která nás vedla každým dnem. Právě díky ní děti poznávaly roční období,
zvířátka, barvy a tvary, naše zvyky a tradice a další různá témata, která je provázela každým týdnem. Nechybělo ani
cvičení, tancování, zpívání, vyrábění, ale také polytechnická výchova, do které se tento rok naše MŠ zapojila. Nesmělo
chybět procvičování grafomotoriky, sluchového či zrakového vnímání a paměti, předmatematických představ, vnímání
času, prostoru a prostorové představy, řeči a další.
V tomto roce naše školka zorganizovala
nespočet výletů. Do divadla Radost jsme se
vydali za pohádkami Kubula a Kuba
Kubikula a Zvědavé slůně. V divadle
Polárka si děti užily pohádku František z
kaštanu, Anežka ze slunečnice. Velký
úspěch měly i návštěva brněnského
planetária, divadla Bolka Polívky a divadlo
v Ivančicích. Ve školce proběhl screening
zraku, vánoční focení dětí a kroužky
logopedie.
Celodopolední tematické programy si děti
užívaly ve školce, na zahradě nebo v lese –
dýňování, pouštění draků, zdobení

vánočního stromečku ve školce a v lese pro zvířátka, příchod Mikuláše,
pečení perníčků, příchod Ježíška, stopování zvířat ke krmelci, hrátky se
sněhem, celotýdenní karnevalové dovádění, různé pokusy, královská jarní
karnevalová hostina. Vyzkoušeli jsme si vyrábění se seniory a do školky
zavítali divadlo pana Macků, divadlo Barborka, žonglér Milan Ošmera,
maňáskové divadlo Šikulka. Nechybělo ani první noční přespávání ve školce
s tématem Po stopách zvířátek.
Další výlety, programy a akce s rodiči se bohužel díky uzavření mateřské
školy z důvodů pandemie Covid-19 nekonaly, ale přesto se nám školka zcela
nezavřela a její prostory byly využity k hlídání dětí. Ty si vyzkoušely si pečení
z listového i perníkového těsta, různé výtvarné techniky, hry, tancování,
zpívání i polytechnickou výchovu.
V červnu jsme se loučili s předškoláky a poslední týden, který byl ve znamení
námořníků a pirátů, jsme s dětmi zakončili pirátskou stezkou a pasováním
předškoláků.

MŠ Babice u Rosic
Mateřská škola Babice u Rosic zahájila školní rok 2019/2020 v pondělí, 2. 9. 2019. Před jeho začátkem jsme se společně
s rodiči sešli na informativní schůzce, na které se dozvěděli vše potřebné pro nástup jejich dětí do školky. Školní rok jsme
zahájili ve dvou třídách. V první třídě Sovičky bylo 9 chlapců a 16 děvčat, z toho 9 předškoláků a 1 děvče s odkladem
školní docházky. V druhé třídě Mravenečci bylo 10 chlapců a 15 děvčat, z toho 6 předškoláků.
Pro děti byla připravena na celý školní rok řada aktivit a činností, díky nimž jsme přispěli ke komplexnímu rozvoji
osobnosti dětí a k plnění školního vzdělávacího programu. Připravené aktivity byly příznivě přijímány dětmi a pozitivně
hodnoceny jejich rodiči i širší veřejností.
Jednou z prvních takových akcí v tomto školním roce bylo Šípkobranní, do kterého se zapojily všechny děti i se svými
rodiči či prarodiči. Výrobky z této akce sloužily k výzdobě celé mateřské školy. Za připomenutí stojí rovněž Loučení s létem,
Zamykání zahrady, kreslení křídami na chodníku před mateřskou školou, řada tematických vycházek do okolí Barevný
podzim, Kam chodím do školky, Kde bydlím s mámou a tátou nebo Zima u zvířátek v lese.
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V zimě se již tradičně také uskutečnily koledování po vsi, Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ – kdy jsme si společně s rodiči
dětí zazpívali u vánočního stromku na školní zahradě. Vánoční vystoupení jsme pak přichystali i seniorům z Babic a okolí,
na které nezapomínáme. Ti nás v předvánočním čase
již tradičně navštěvují a oboustranně máme z této akce
radost. Možnost navštívit naši školku mají samozřejmě
i rodiče a blízcí našich dětí v rámci každodenní
docházky i při řadě akcí pro rodiče.
K vydařeným akcím patří i masopustní karneval s
diskotékou, zimní hrátky a sportování na sněhu, s
dětmi rovněž pravidelně jezdíme do brněnských
divadel na dětská představení. Divadelní a hudební
spolky navštěvují i naši mateřskou školu, kde
pořádáme také představení, podílíme se i na
charitativní akci pořádanou Fondem Sidus.
Tento školní rok vypadal jako každý jiný, bohužel,
vzhledem ke koronavirové nákaze v celé ČR zamíchal
nejen dalšími, u nás tradičně pořádanými akcemi, ale
celkovým chodem naší mateřské školy, která byla z
důvodu mimořádného opatření s okamžitou platností
uzavřena. Domluvené a předem připravené akce, na které jsme se všichni těšili, musely být odvolány.
S dětmi i jejich rodiči jsme komunikovali e-mailem přes počítač nebo po telefonu, předškolákům jsme posílaly pracovní
listy a úkoly, k tématům, která by za běžného provozu zvládali ve školce. Děti na oplátku posílaly fotografie svých
domácích výtvorů, např. k Velikonocům. Perníčky nachystané na tradiční velikonoční výstavu jsme rozdali jako naše
poděkování záchranným sborům v Zastávce a těm, kteří jakýmkoliv způsobem byli nápomocni při zvládání této
nepředvídatelné události.
Vždy jsme velice rádi, že se rozrůstají akce organizované společně s rodiči našich dětí. Ale i když se v červnu naše MŠ opět
otevřela, díky zavedeným opatřením jsme se nemohli v hojném počtu sejít s rodiči na závěr školního roku. Pasování
předškoláků a slavnostní vyřazení proběhlo netradiční formou zábavného dopoledne pouze pro děti.
Můžeme však říct, že i když se školní rok 2019/2020 přes mimořádnou koronavirovou událost musel obejít bez některých
tradičních akcí a vzájemných společných setkání, byl i tak v naší mateřské škole spojený se spokojenými a rozesmátými
obličeji dětí.
Jsme přesvědčeni o tom, že společně s chápajícím porozuměním jejich rodičů, se jedná o důkaz toho, že i přes veškeré
překážky a nástrahy, se kterými jsme se všichni společně museli zvládnout vypořádat, naučil nás, jak moc nám všem
záleží na tom být spolu. A i když jsme si nemohli tak hrát a tvořit jako obvykle, byl tento mimořádný školní rok v babické
mateřské škole neopakovatelný a úspěšný.
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ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S OSTATNÍMI ORGANIZACEMI PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁNÍ
Výchozím dokumentem určujícím spolupráci školy s odborovou organizací je kolektivní smlouva a její přílohy (rozvrh
pracovní doby, zásady čerpání FKSP, systém hodnocení zaměstnanců, sytém dalšího vzdělávání, …), na jejichž obsahu obě
dotčené strany spolupracovaly. Prostřednictvím těchto dokumentů jsou společně řešeny problémy především
v oblastech pracovních podmínek zaměstnanců, jejich platových nároků, problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví,
uspokojování sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců a podpora jejich dalšího vzdělávání. K řešení aktuálních
problémů přispívá i pravidelná účast zástupců vedení školy na schůzích odborové organizace.
Jako bezpodmínečná se pro kvalitní plnění úkolů školy jeví dobrá spolupráce se zřizovatelem školy, obcí Zastávka.
Základem je především součinnost při tvorbě provozního rozpočtu školy, při přípravě koncepčních dokumentů rozvoje
školy a při plánování společných aktivit napomáhajících rozvíjet kulturní a společenský život v obci (viz Část XII.).
Průběžně je pak spolupráce s obcí aktualizována prostřednictvím činnosti školské rady. Velkou výhodou se také jeví
členství zástupců vedení školy v zastupitelstvu obce.
Významným partnerem školy při realizaci volnočasových aktivit je DDM Zastávka. Spolupráce se uskutečňuje jak formou
společně organizovaných akcí pro děti, tak také zapojením pedagogů školy přímo do činnosti DDM jako vedoucích
zájmových kroužků. Vzájemně výhodným je také reciproční poskytování prostor i vybavení pro akce obou organizací.
Vzhledem k tomu, že výrazným specifikem naší školy je vzdělávání dětí cizinců ze třetích zemí a dětí romské národnosti,
východisky pro úspěšnou inkluzi těchto dětí v naší škole byla i spolupráce s PPP a SPC při diagnostice, při tvorbě IVP, při
využívání asistentů pedagoga. Při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí navázala naše škola v předchozích
letech také spolupráci s nevládní organizací IQ Roma servis. Naším společným cílem bylo udržet ohrožené děti v hlavním
vzdělávacím proudu.
Pokračovala spolupráce školy s Regionálním informačním centrem, jež má sídlo v naší obci. Žáci a učitelé naší školy se
tak podílejí na organizaci řady aktivit centra např. programu Zastávecké pouti, Dnů Zastávky, a výtvarných výstav atd.
Naše škola tak přispívá k rozvoji uměleckého, kulturního, a společenského života v naší obci i regionu.
Pozitivně se v poslední době rozvíjí i spolupráce s Mikroregionem Kahan dso, který se stal iniciátorem větší spolupráce
škol a školských zařízení v našem regionu. V rámci této spolupráce se naše škola účastnila několika akcí, jako byla
například prohlídka a návštěva Muzea průmyslových železnic a svezení se ve vláčcích Regionální úzkorozchodné
železnice.

KONTROLY PROVEDENÉ ČŠI
Ve školním roce 2019/2020 na naší škole nebyla provedena žádná kontrola pracovníky ČŠI.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Přílohou č. 2 této výroční zprávy je zpráva o hospodaření školy za rok 2019.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
v platném znění 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 v platném znění.
Celkový počet písemných žádostí o informace: 1
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
________________________________________________________________
Projednáno pedagogickou radou 26. 8. 2020.
Schváleno školskou radou dne 14. 10. 2020.
Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy
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