Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov
Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2015/2016
Část I.

Základní charakteristika školy

a. Název školy, adresa:

Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov
Nížkovice 164, 684 01 Nížkovice
Identifikátor zařízení 600 125 670
IČ 750 24 365

Zřizovatel školy:

Obec Nížkovice
Nížkovice 39, 684 01 Nížkovice

Ředitelka školy:
Škola sdružuje:

Mgr. Bc. Ivona Princlíková
Základní školu
IZO 102 807 167
Školní družinu
IZO 119 200 317
Mateřskou školu
IZO 107 613 557

telefon, e-mail:

tel. 544 222 623, 544 222 629
zs.nizkovice@centrum.cz

b.

Školní rok
2015/2016
Málotřídní ZŠ

Počet
tříd
2

Počet
ročníků

Počet žáků

5

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku:

18

Průměrný
počet žáků
na třídu
9

6

d. Rada školy zřízená dle §17a, odst.1, zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO
e.

Zvolený vzdělávací program

Název zvoleného
vzdělávacího
programu
Škola – vstup do
života

Číslo jednací

V ročníku

1. 9. 2007

1. – 5. ročník

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: není
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Školní jídelna je součástí školy

f.

ŠJ, která je součástí školy

Typ jídelnydle výkazu
V17-01

Počet

ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

Počet strávníků
žáci a děti

škol.prac. ostatní*

1

47

12

34

-

-

-

-

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd…

Počet pracovníků školní jídelny k 15. 10. 2015

Fyzické osoby

3

Přepočtení na plně zaměstnané

1,96

V naší školní jídelně bylo ve školním roce 2015/2016 přihlášeno 93 strávníků, z toho 17 dětí
ZŠ, 30 dětí MŠ, 12 zaměstnanců školy, cizích strávníků 13 a důchodců 21. Pro tento školní
rok jsme byli nuceni zvednout cenu přesnídávky pro děti ve věku 7 – 10 let, a to na 10,- Kč a
odpoledních svačinek na 7,- Kč. U ostatních strávníků se cena neměnila.
Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin – kategorií. Do věkových skupin jsou strávníci
zařazování na dobu školního roku, podle věku, který dovrší ve školním roce.
Stravné hradí rodiče převodem z účtů, ve výjimečných případech hotově. Vyúčtování
přeplatků se provádí 1x ročně začátkem července. Pokud strávník ukončí docházku v průběhu
školního roku, provádí se vyúčtování přeplatků či nedoplatků okamžitě. V MŠ byl provoz
prodloužen do 10. 7. 2016, rodiče se museli docházku závazně nahlásit předem, aby
vyúčtování proběhlo včas. Důchodci hradí stravné v hotovosti.
V naší školní jídelně se snažíme pro děti vytvářet vyvážené jídelníčky dle nejnovějších trendů
zdravé výživy. Řídíme se doporučenými výživovými normami potravin pro děti v dané
věkové kategorii. V období předškolního věku a následně i školního věku je kladen důraz na
stravování dítěte a školní stravování se stává jednou z významných komponent výživové
spotřeby.
Zvláštní pozornost věnujeme vhodnému množství a skladbě tuků, na přípravu oběda
používáme především rostlinné oleje. Denně do jídelníčku zařazujeme mléko a mléčné
výrobky v podobě sýrů, jogurtů či tvarohů. Velmi důležitý je příjem vitamínů, který
zajišťujeme podáváním čerstvého ovoce a zeleniny ke každé svačině nebo jako přílohu k
obědu v podobě zeleninových a ovocných salátů.
Velkou pozornost v jídelníčku také věnujeme zařazování luštěnin a ryb. Minimálně dvakrát do
měsíce zařazujeme luštěninové jídlo, nechybí ani luštěninové polévky. Ryby mořské i
sladkovodní zpracováváme v nejrůznějších recepturách.
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Pro zajištění pitného režimu podáváme ovocné a vitamínové nápoje (sirupy, džusy, nesycené
minerální vody nebo čaje). Děti dostávají nápoje ke každému jídlu a zároveň mají po celý den
možnost se kdykoliv napít připraveného nápoje. Mají také možnost volby druhu tekutiny
(mléko/čaj). Vždy je jim k dispozici také čistá voda.
Výhradní postavení předškolního stravování spočívá ve funkci výchovné. Do jídelníčků
zařazujeme i netradiční potraviny, jako jsou jáhly, kuskus, bulgur, cizrnová mouka.
Také v tomto roce máme pravidelně samoobslužné svačiny (s výjimkou nejmenších dětí). Děti
si samy namažou pomazánku a obloží chléb sebou vybranou zeleninou. Stávají se tak
samostatnější a vlastnoručně připravená svačinka jim také lépe chutná.
Nové trendy sledujeme na webových stránkách www.jidelny.cz, kde se nacházejí zajímavé
diskuse, tipy a recepty pro školní stravování a pomocí tisku - pravidelně odebíráme zpravodaj
pro školní stravování „Výživa a potraviny“.
Na jaře absolvovala paní kuchařka a vedoucí stravování seminář Nové trendy v moderním
vaření IX. Paní kuchařka dostala diplom za opakovanou účast na této akci.
Kuchyně je vybavena nerezovými pracovními plochami a dřezy, nerezovým náčiním,
konvektomatem. V kuchyni jsou pracovně vymezeny plochy k manipulaci s masem, ovocem a
zeleninou a plochy na přípravu dopoledních přesnídávek a odpoledních svačin. V přípravné
místnosti u kuchyně je zabudována škrabka na brambory.
Ke kuchyni přísluší dva sklady, a to sklad potravin, který je vybaven lednicemi, mrazáky a
sklad zeleniny. Všechny potraviny jsou skladovány dle údajů od výrobce. Pravidelně
provádíme kontrolu trvanlivosti skladovaných potravin.
Věříme, že je naše školní jídelna nejen místem, kde je dětem poskytována nutričně vyvážená
strava, ale že zároveň přispívá k vytváření správných stravovacích návyků, v neposlední řadě
doufáme, že „našim“ dětem u nás i chutná.
Důkazem snahy o pestrou a zdravě vyváženou stravu je skladba našeho jídelníčku
vyhodnocovaná měsíčně statisticky pomocí spotřebního koše. Od září se také jídelníčky
hlídají dle Nutričního doporučení pro obědy a svačinky.
Personál kuchyně flexibilně reaguje ve spolupráci s pedag. pracovníky na potřeby školy a jim
svěřených dětí. (změna času vydávání svačin popřípadě obědů v závislosti na výjimečných
událostech školy, např. výlet, návštěva divadel, plavání apod.)
Vedení skladu, evidence strávníků, měsíční uzávěrky, a také výše zmíněný spotřební koš jsou
evidovány a plně zpracovány pomocí počítačového systému BARDA.

g.

ŠD
celkem

ŠD, která je součástí základní školy

počet oddělení ŠD

počet dětí v ŠD

1

Činnost ŠD ve školním roce 2015/2016

3

15

počet vychovatelů ŠD
fyz. 1
přepoč. 0,55

Školní družina je nedílnou součástí ZŠ v Nížkovicích. V loňském roce bylo do ŠD řádně
přihlášeno 17 žáků, po odchodu 2 žáků do jiné školy v průběhu září a října, navštěvovalo ŠD
15 žáků.
Pro každodenní činnost jsme využívali prostory školní družiny, třídy s počítači a
dataprojektorem, chodbu s lavicemi a šatnu. Tradičně jsme si na začátku roku vytvořili
pravidla chování a bezpečnosti při pobytu ve ŠD, která platila pro všechny děti po celý školní
rok. Školní družina poskytovala dětem naplnění volného času zájmovou činností a dalšími
aktivitami se zaměřením na různé oblasti – výtvarnou a pracovní činnost, poslech písní
s pohybovým doprovodem, sportovní aktivity, pobyt na obecní zahradě nebo víceúčelovém
hřišti za MŠ. Na pobyt venku jsme hojně využívali krásnou přírodu v okolí Nížkovic, která je
zdrojem poznání i možnosti k rekreačním činnostem a vycházkám. Na jaře jsme začali
využívat prostory přírodní zahrady, zejména její hrubomotorické hřiště. Vzhledem k různým
časům odchodu žáků ze ŠD jsme bohužel nejčastěji trávili pobyt venku na hřišti s průlezkami
v blízkosti školy. Do budoucna se tento nedostatek pokusíme ošetřit danými časy vyzvedávání
žáků, aby čas na pracovní činnosti nebyl těmito odchody narušen. Žákům byla ve školní
družině umožněna příprava na vyučování, práce na různých školních projektech.
K vyhledávání informací do výuky žáci využívali počítače v přilehlých třídách.
I během loňského roku byly průběžně doplňovány a obnovovány do ŠD nové stolní
společenské hry a stavebnice, které podporují logické myšlení a představivost dětí a které děti
ve velké míře využívají k odreagování po soustředění v hodině i o přestávkách. Dokoupili
jsme hračky jak pro kluky, tak i pro děvčata. Nejvíce se ve ŠD investovalo do výtvarných
potřeb a věcí na tvoření.
V minulém školním roce se žáci v družině podíleli a svou pomocí nemalou měrou přispěli
na přípravách při různých školních akcích – vyrobili jsme puzzle na Drakiádu, přáníčka pro
důchodce, dotvořili jsme ozdoby na vánoční obecní strom, který jsme v družině společně
s pracovníky obce také nazdobili. Polevou jsme nazdobili perníčky, vytvořili většinu výrobků
na tradiční vánoční jarmark ve škole, pomáhali jsme s jeho přípravou a průběhem. Připravili
jsme PF přáníčka na 6. benefiční vánoční koncert pro děti z domova LILA v Otnicích, který
se tentokrát uskutečnil v místní sokolovně. Vyrobili jsme si korunky na Tříkrálovou sbírku,
vytvořili jsme výzdobu a přáníčka pro maminky a babičky na veřejné vystoupení v sokolovně
ke Dni matek 15. 5. 2016.
Tradicí ve školní družině je oslava narozenin některého z jejích členů. Oslavenec přinese
bonbony a v prostorách školy si hledá schovaný dáreček s přáníčkem od svých kamarádů.
Ten, kdo má narozeniny, má právo určit si zábavu a program pro sebe a ostatní kamarády na
celé odpoledne.
Během celého školního roku jsme si připomínali významné svátky, výročí a tradice, kterým
jsme přizpůsobovali i program v družině. Vytvářeli jsme vhodné prostředí umožňující
společné aktivity a smysluplné trávení volného času mimo školní vyučování.
Školní klub není součástí školy
h.

ŠK
celkem

Školní klub

počet oddělení ŠK
-

Z činnosti školního klubu: 4

počet dětí v ŠK
-

počet vychovatelů ŠK
fyz.
/
-přepoč.

Část II
Údaje o pracovnících školy

1.

Odborná a pedagogická způsobilost, dle vyhlášky č.139/1997 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků

7 /5,13

100%

Z toho odborně a ped. způsobilých

6 /4,50

85,7% / 87,7%

2. Počet absolventů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2015/16 nastoupili na školu:
0
3. Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/16
nastoupili na školu:
0
4.
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce
2015/16 odešli ze školy:
0
5.

Nepedagogičtí pracovníci:

6.

Věkové složení učitelů

5

Učitelé
Věk

Muži

Ženy

do 35 let

0

0

35-50 let

0

5

nad 50 let

0

2

Pracující důchodci nepobírající důchod

0

0

Pracující důchodci pobírající důchod

0

0

Celkem

0

7

Rodičovská dovolená

0

0

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
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Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků/hodiny

Zdraví nás baví

1/ 6 h

Setkání školních metodiků prevence

1/ 3 h

Individualizace předškolního vzdělávání

1/ 8 h

Enviromentální výchova

1/ 6 h

Úvodní seminář mezinárodního programu
Ekoškola
Výtvarná dílna

1/ 6 h
1/ 4 h

Metodický materiál ve ŠD

1/ 6 h

Úvod do mentoringu

5 / 12 h

Ekoškola – 7 kroků

6/ 3 h

Nové trendy v moderním vaření

2/ 8 h

Školení BOZP a PO

12/ 2 h

Odpovědnost při výkonu práce pedagoga –
pedagog mezi paragrafy

2/ 4 h

7. Romský asistent: NE
Jiný asistent: ANO – asistent pedagoga

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
1.

Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň

Počet
žáků

Prospělo s
Prospělo
vyznamenání bez (*)
6

6
7
1
1
3
18

Neprospěl Opakují
o bez (*)

0

0

0

4

3

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1

0

0

14

4

0

0

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. října
2.

Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování
2
6

Počet
0

% z počtu všech žáků školy
0%

3

0

0%

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0

4. Údaje o přijímacím řízení na školu, uvedenou v přihlášce na 1. místě
Školn Gymn SOŠ
í rok
ázia
2015/ 4 leté 6 leté 8 leté
16
studiu studiu studiu
m
m
m
Počty žáků přihlášených
0
*
přijatých**
0

SOU

0%

0

0%

1

33,3% 0 0%

0

0%

0%

0

0%

1

100% 0 0%

0

0%

*

% z počtu žáků příslušného ročníku

**

% z počtu žáků příslušného ročníku

5. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

% z celkového počtu všech
žáků
0%

9. ročník

0

nižší ročník

0

0%

Celkem

0

0%

Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2015/2016 proběhla v ZŠ a MŠ Nížkovice inspekce ČŠI, zaměřená na
Individuální vzdělávání žáků. Inspektorky ČŠI byly přítomny pololetnímu přezkoušení žáků a
zkontrolovaly předepsanou povinnou dokumentaci školy.
Část V.
Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní
správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto
rozhodnutí
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Rozhodnutí ředitele

Počet

Počet odvolání

O odkladu povinné školní docházky

6

0

O dodatečném odložení povinné školní docházky

0

0

Další dle §3, odst. 2, zákona č.564/1990 Sb. v platném znění

0

0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2014/2015

12 žáků (6 žáků v běžném
režimu+ 6 žáků
individuálního vzdělávání)

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016

11 žáků (7 žáků v běžném
režimu+ 3 žáci
individuálního vzdělávání +
1 žák v zahraničí)

Část VI.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a)

počty
fyzický
počet
0

výchovný poradce
školní metodik prevence

kvalifikace,
dosažené vzdělání
specializace
0
0
Školení metodiků,
obhájená diplomová
práce

1

úvazek
školní psycholog

0

školní speciální pedagog
(netřídní)*

0

kvalifikace,
specializace
0

dosažené vzdělání

0

0
0

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

a)

věková struktura

výchovný poradce
8

do 35let

35 – 50 let

0

0

50 let–důch. věk/z toho
důchodci
0

školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog
a)

0

1

0

0

0

0

0

0

0

další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků:
výchovný poradce:
školní metodik prevence:
školní psycholog:
školní speciální pedagog:

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
Škola nezískala prostředky ze státního rozpočtu formou grantů, ani nemá finanční prostředky
získané z jiných zdrojů.
5.

Individuální integrace

Typ postižení

Ročník

ADHD

2.

Počet žáků
1

celkem

1

Část VII.

Hodnocení Minimálního preventivního programu
Hledisko cíle:
Zlepšení školního života a práce ve prospěch tělesného, duševního a sociálního vývoje
žáka. Zvýšení vnímavosti vůči změnám v třídním kolektivu a vůči signálům šikany. Lepší
komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci.
 Včleňování preventivní výchovy a stmelovacích her do výuky jednotlivých předmětů
 Stanovení přesných pravidel, důsledné dodržování školního řádu, pravidelná a
důsledná kontrola ze strany všech vyučujících
 Zápisy do deníku v IK i skutečností týkajících se chování a jejich pravidelné
vyhodnocování
 Vyzvedávat i dílčí úspěchy slabších žáků, kteří se mohou stát terčem šikany
 Navození dobré a vstřícné atmosféry mezi rodiči a pedagogy, jejich získání pro
spolupráci
 Včasné informování obou stran v případě zjištění jakýchkoli známek šikany, a to
prostřednictvím IK, telefonu či osobní návštěvy
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Soustředěnost na včasné diagnostikování soc. patologických jevů
 Využití externích služeb – Policie, OHS, PPP, SPC
 Zdravý životní styl
 Volnočasové aktivity
Hledisko aktivit:
Plnění cíle Minimálního preventivního programu je zařazeno do výuky v podobě
krátkodobých nebo dlouhodobých projektů. Jsou realizovány ve třídách, jídelně nebo při
pobytu v přírodě. Na těchto projektech se podílí všichni pedagogičtí pracovníci.
Škola dále nabízí dětem různé volnočasové aktivity v podobě kroužků a dalších sportovních i
tvůrčích akcí, které rovněž vedou děti ke zdravějšímu životnímu stylu a rozvoji jejich
osobnosti. I v tomto školním roce jsme spolupracovali s Asociací domácího vzdělávání a
dětským domovem LILA v Otnicích. Společně jsme prožili Den dětí v Otnicích, výlet na
Brněnské přehradě, pečení perníčků a vánoční dílničky. Vyvrcholením spolupráce byl
benefiční vánoční koncert, jehož výdělek byl na konci vystoupení předán zástupcům dětského
domova LILA. Do adaptačního pobytu na Oboře v Ježově se zapojili i rodiny z DV. Navštívili
jsme KOVOZOO ve Starém Městě, kde jsme strávili velmi příjemné dopoledne.


Hledisko očekávaných výsledků:
Očekáváme, že účast dětí v projektech, kroužcích a jiných aktivitách pořádaných naší
školou vytvoří u dětí pozitivní vztah ke škole a k vědění, povede je k odpovědnosti,
samostatnosti a spolehlivosti, naučí je vnímat pocity druhých, vyjádřit svůj vlastní názor a
zamezí tak vzniku nežádoucích part, negativního chování a tím také růstu dětské kriminality.
3. Výskyt sociálně patologických jevů ve škole
ano
návykové látky: alkohol, marihuana, pervitin, heroin, kouření∗
záškoláctví
šikana
gambling
kriminalita
rasismus
jiné
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ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

věk

celkem
případů
0
0
0
0
0
0
0

Část VIII.
Další údaje o škole

Centrum volného času
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Motýlek (pro předškoláky)

1

13

Taneční kroužek Čtyřlístek

3

43

a) údaje o zapojení škola do rozvojových a mezinárodních programů
b) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
c) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
d) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na začátku školního roku 2015/2016 naše škola opětovně splnila povinné i rozšiřující
kritéria projektu „RODIČE VÍTÁNI“, a tak jsme znovu obhájili tuto certifikovanou značku.
Spolupráce a komunikace s rodiči školních a školkových dětí, a také oboustranná vstřícnost i
tolerance jsou opravdu důležitou součástí dobrého fungování školy. Proto je nám tento projekt
sympatický a jeho myšlenky blízké. Více zajímavých informací o tématu partnerství rodičů a
školy najdete na stránkách www.rodicevitani.cz.
Část IX.
Hospodaření ZŠ a MŠ Nížkovice

Dotace

Částka

3 156 624,Výdaje hrazené prostřednictvím krajských
normativů
753 000,Provozní výdaje od zřizovatele
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Doplňková
činnost

265 843,-

Uzavřeno k 31. 12. 2015
Část X.
Činnost mateřské školy
V naší mateřské škole pracují 3 kvalifikované učitelky s praxí. Učitelky se vzdělávají,
průběžně si vybírají z nabídek seminářů a školení. Jako zdroj dalšího vzdělávání a informací
využíváme internet a odbornou literaturu. Nemocnost našeho kolektivu je nízká. Jsme
kolektiv přizpůsobivý, pružný a sehraný. Škola se dle finančních možností postupně
rekonstruuje a renovuje. V tomto školním roce byly otevřeny 2 třídy pro 32 dětí. Třída I. byla
vybavena novým nábytkem: stoly s výškově nastavitelnými nohami, židličky s nižší výškou
sedu, servírovací vozík na pitný režim, variabilní otevřené nábytkové skřínky a skříně s
kontejnery na vytvoření vzdělávacích center, stůl na pomůcky do výtvarného centra,
předělovací paravány, paraván Divadlo a Pošta, učitelský stůl. Třída II. byla vybavena v části
třídy zátěžovým kobercem, postýlkami s pevnou oporou zad, plastové postýlky byly
renovovány doplněním pevné opory zad.
Obecní zahrada je ve školním roce zpřístupněna pro potřeby MŠ. Zahrada je prostorná,
výborně udržovaná zaměstnanci OÚ. V průběhu školního roku v rámci spolupráce s OÚ,
rodiči žáků byl zbudován hmatový chodníček, prvky přírodní zahrady (vyvýšené záhony,
bylinková spirála, vodní svět, suchá zídka, tábořiště, louka). Zahrada byla využívaná nejen
pro pobyty venku dětí, ale i ke slavnostním událostem (Pasování školáků, Rodáci)
Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím školního vzdělávacího programu.
Máme rozpracované integrované tematické bloky, do kterých zařazujeme témata dle přání
dětí. Na základě diagnostiky jednotlivých dětí vyplynou potřeby, možnosti a zájmy, podle
nichž vybíráme projekty a metody vzdělávání. Díky rozvíjení 7 souborů inteligenčních
dovedností učíme děti řešit skutečné problémy nebo obtíže, s nimiž se setkávají. Pokud je to
třeba, abychom dosáhli účinného výsledku, umožňujeme problémy nacházet nebo vytvářet a
tím klademe základy pro osvojení si nových vědomostí.
Považujeme za nutnou spolupráci s rodiči a nepedagogickými pracovníky mateřské školy. Pro
zlepšení komunikace s rodiči nabízíme rodičům individuální, hovorové hodiny, a to po
pracovní době, v klidu a soukromí – pouze rodiče, učitelky a dítě.
Další možností zlepšování kontaktů a komunikace nabízí společné akce pro rodiče a děti –
Drakiáda, lampionový průvod, společné víkendy při budování školní zahrady. S rodiči si
vzájemně sdělujeme poznatky o dítěti, jeho pokrocích, potřebách a problémech. Připravujeme
intenzivně děti pro vstup do ZŠ nabídkou Edukativně stimulačních skupin. Společně s rodiči
jsme pečovali o africké šneky, gekončíky noční, africké šváby a akvarijní ryby. Paní ředitelka
vede kroužek Motýlek – příprava dětí na vstup do 1. třídy. Návštěvy kamarádů, seznámení
s prostory školy, s pedagogickými pracovnicemi, to vše je samozřejmostí před zápisem do ZŠ
a před nástupem do školy. Děti tak vchází do známého prostředí bez většího stresu.
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S dětmi a kolegyněmi se ZŠ se setkáváme při kulturních akcích, např. Slavnostní zahájení
školního roku“ Slavnost pod lípou“, adaptační pobyt Ježov, rozsvícení obecního stromu –
příchod adventu, Vánoční jarmark, Benefiční vánoční koncert pro děti z DD LILA,
Velikonoční muzejní dílničky – Vyškov, dudácký koncert, plavání, Den země v KOVO ZOO,
vystoupení pro rodinu v sokolovně, společný Den dětí v Otnicích, výlet na Brněnskou
přehradu s dětmi z LILA Otnice, pasování předškoláků.
Spolupracujeme s DD LILA Otnice pořádáním společných akcí pro děti - Dýňování, Pečení
perníčků, Vánoční koncert, MDD, výlet.
Každoročně dojíždí do MŠ na logopedickou depistáž Mgr. Kolbábková. Proběhlo také
screeningové vyšetření zraku dětí. Focení dětí trpělivě zajišťuje p. Mikaušová. Na návštěvu
přijela Patrička Ševčíková s rodinou, pro kterou společně sbíráme víčka, na rehabilitační
pobyt v lázních Klimkovice.
Spolupracovali jsme s divadelními společnostmi (Komedianti na káře – zámek Bučovice,
kouzelnické divadlo, loutkoherecké představení, Sněhurka a sedm trpaslíků – divadlo Radost).
Také jsme se zúčastnili podzimní výstavy ve Slavkově.
Výsledky vzdělávání jsou průběžně konzultované třemi učitelkami. Řeší se úroveň získaných
kompetencí. Hledáme nové cesty a způsoby, jak zvyšovat kvalitu vzdělávání. Spolupracujeme
s PPP Vyškov a logopedickou poradnou.
Část XI.
Závěr
Jsme příspěvková organizace zřízená obcí Nížkovice. Jsme málotřídní ZŠ se dvěma
odděleními MŠ, školní družinou a školní jídelnou. Vzděláváme žáky 1. - 5. ročníku ve dvou
kmenových třídách.
Předškoláky celoročně připravujeme na plynulý přechod z MŠ do ZŠ. Žáci 1. ročníku
se učí číst a psát genetickou metodou. Všichni žáci ZŠ hrají na zobcovou flétnu, která jim
pomáhá rozvíjet sluchovou percepci a správné dýchání. Učíme angličtinu od 1. ročníku.
Při výuce využíváme metod kritického myšlení RWCT (myšlenková mapa, pětilístek,
skládankové učení, diamant, INSERT, kostka, sněhová koule, stromy a kořeny, podvojný
deník, aj.), projektového vyučování, zážitkového učení. Vedeme žáky ke zdravému životnímu
stylu formou prožitkového učení. V rámci školní jídelny jsme zapojeni do celostátních
projektů Ovoce do škol a Škola plná zdraví.
Školská rada pracuje pod vedením předsedkyně Dis. Dagmar Mudrlové. Členy ŠR
jsou Zuzana Kovandová, Ing. Jaromír Fridrich, Lucie Šmídová, Romana Chvátalová, Petra
Konečná.
V naší organizaci pracuje pedagogický kolektiv, který je ochoten se dále vzdělávat a
přijímat nové metody a formy učení.
Při naší škole pracuje Centrum volného času. Nabídkou kroužků vedeme děti k
smysluplnému trávení volného času a zamezujeme šíření sociálně patologických jevů.
Součástí výuky je plavecký výcvik ve Vyškově, spolupořádáme lyžařské výcviky nejen pro
děti školou povinné na Dolní Moravě. Na začátku školního roku si děti prožily adaptační
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výjezd na oboře v Ježově, kde jsme se potkali společně s dětmi z MŠ, ZŠ i domácího
vzdělávání.
Během roku pořádáme pro děti akce, které se váží k ročním obdobím (Dýňový den) či k
tradičním svátkům (Dušičky, Halloween, pečení perníčků, rozsvícení vánočního stromu,
výstava betlémů, předvánoční dílničky a jarmark, Vánoční koncert, Masopust, uspávání basy,
prezentace p. děkana Vavra o Velikonocích). V letošním školním roce se nám podařily
uspořádat i další velmi zajímavé a pro nás všechny obohacující akce: vypravili jsme se do
Slavkova na výstavu ovoce a zeleniny, uspořádali jsme Drakiádu, do divadla Radost jsme
vyjeli za Sněhurkou a sedmi trpaslíky, vystoupili jsme pro nížkovické důchodce, do školy
přijel záchranář a seznámil děti s první pomocí. I letos se děti naší školy zúčastnily Tříkrálové
sbírky. Nahlédli jsme do historie Karla IV. v muzeu ve Vyškově, rozšířili jsme si naše hudební
znalosti s dudáky. Společně se zaměstnanci obce jsme uklízeli Masarykův sad a prožili
exkurzi v KOVOZOO. V květnu se žáci zdokonalili v jízdě na kole na dopravním hřišti ve
Vyškově. Vystoupili jsme pro maminky a rodiny s pásmem pohádkových písniček. Letošní
pasování předškoláků proběhlo na zahradě, kde si všichni přítomni užili nově budované
přírodní zahrady. V červnu nás navštívila netopýří slečna Žofka s lektorkou Lenkou
Bartoníčkovou z České společnosti pro ochranu netopýrů. Díky panu Kováři jsme obdrželi
Certifikát a plaketu NÁŠ SOUSED NETOPÝR. Prožili jsme příjemné autorské čtení
s Andrejem Lukonchikem a jeho knížkou „Za humny je skřítek“. Na závěr školního roku jsme
vyjeli do VIDY v Brně.
Jsme součástí celostátního projektu Recyklohraní a projektu Rodiče vítáni.
Společně jsme začali budovat přírodní zahradu za pomoci koordinátora a zahradníka Jiřího
Bárty, spolupráce rodičů, dětí a představitelů obce. Projekt vznikl z nápadu dětí MŠ a
budováním Vodního světa pod vedením Danuše Doležalové. Výsledky tohoto projektu
prezentovala kolegyně i na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
studentkám. Její práci ocenila PhDr. Zora Syslová, PhD.
Spolupracovali jsme s Asociací domácího vzdělávání. Další setkání s rodiči i dětmi
proběhlo v lednu při přezkoušení v naší škole. Od loňského prosince se do naší školy
postupně přihlásilo 24 žáků, kteří se vzdělávají individuálně doma se svými rodiči. Někteří
z nich s námi prožili společný adaptační pobyt, benefiční koncert nebo autorské čtení.
Jsme partnery dětského domova LILA v Otnicích a málotřídní ZŠ a MŠ IvančiceŘeznovice.
V letošním školním roce jsme dosáhli výrazných úspěchů na poli soutěží:
 Hravě žij zdravě – 1. místo pro žáky 5. ročníku v Jihomoravském kraji
 Zazpívej slavíčku – Lukáš Vykoukal 3. místo v kategorii 4. - 5. ročníku
v okrskovém kole. V okresním kole Lukáš Vykoukal obsadil 1. místo.
 Soutěž školních časopisů – 10. místo pro redaktory Školního Očka
v celorepublikovém finále v konkurenci 209 časopisů
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům školy za pomoc a aktivní přístup při realizaci
postupných změn v oblasti kvality vzdělávání a hodnocení, zřizovateli školy obci Nížkovice
za finanční podporu, zastupitelům obce za zájem i podporu života školy, za výbornou
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spolupráci a vstřícnou komunikaci panu starostovi Dušanu Horákovi, členům školské rady za
podnětné návrhy, rodičům za příkladnou aktivitu při zajišťování různých školních akcí.
Spolupracovaly: preventistka Mgr. Marta Valentová, vychovatelka ŠD a realizátorka
webových stránek Dagmar Mudrlová DiS., vedoucí učitelka MŠ Danuše Doležalová, vedoucí
stravování Irena Červinková.

………………………………………………………………
Mgr. Bc. Ivona Princlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Nížkovice

V Nížkovicích 27. 9. 2016

Přílohy: Kronika ZŠ a MŠ Nížkovice 2015/16
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