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A. Základní údaje o škole 

 

Název školy, sídlo: 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:  Mgr. Bc. Ivona Princlíková 

 

Adresa pro dálkový přístup: www. nizkovice.cz 

 

Školská rada:  

Předsedkyně Bc. Olga Dopitová Člen Ing. Jaromír Fridrich 

Člen Marie Gálová Člen Bc. Jitka Křivánková 

Člen Almíra Pitronová Člen Ing. Miroslav Kousek 

 

Charakteristika školy:  

Málotřídní ZŠ, 2 odděleními MŠ, školní družinou a školní jídelnou.  

Vzděláváme žáky 1. – 5. ročníku ve 3 kmenových třídách.  

Jsme Fakultní školou Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty. 

Škola sdružuje:                      Základní školu IZO 102 807 167 

                                               Školní družinu IZO 119 200 317 

                                               Mateřskou školu IZO 107 613 557 

      Školní jídelnu IZO 103 231 439 

Počty žáků/dětí  

 ZŠ MŠ 

Běžná docházka 37 36 

Individuální vzdělávání 10 1 

Vzdělávání v zahraničí 1 x 

Celkem 48 37 



Počty strávníků ŠJ žáci děti 

 34 36 

 

Materiálně technické podmínky školy 

      V letošním školním roce probíhala výuka z důvodu rekonstrukce školy v náhradních prostorech 

na Obecním úřadu Nížkovice. Koncem června byla rekonstrukce dokončena. V přízemí se 

nachází ředitelna, sborovna, šatna, učebna školní družiny, úklidová místnost, kotelna a sociální 

zařízení. V 1. poschodí jsou umístěny dvě třídy a sociální zařízení. V 2. poschodí jsou 2 učebny 

– počítačová a multimediální, kabinet, sociální zařízení a úklidová místnost. K dispozici je i 

přilehlá sokolovna s nářaďovnou, která je využívána jak k výuce TV.  Žáci mají možnost 

stravování ve školní jídelně, která je umístěna v budově MŠ. 

       Na škole je k dispozici kopírka se scanerem, rádia s CD a USB portem. Žáci mohou používat 

12 notebooků s připojením na internet a fotoaparát. Využíváme i 3 dataprojektory s interaktivní 

tabulí. Při výuce HV je využíván klavír, bubny, drumbeny, Orffovy nástroje a elektrické 

klávesy.  

 

      Školní vzdělávací program (ŠVP) 

       Název ŠVP: Škola – vstup do života 

       Charakteristika ŠVP: 

  sebeúcta a sebepoznání 

 jsme součástí celku 

 příprava k integraci – přechod na novou školu 

 příprava na život v informační společnosti 

Cílem naší školy je výchova demokratického, zdravě sebevědomého žáka, připraveného na 

život v informační společnosti.  

 

B. Přehled oborů vzdělávání 

 

79-01-c/01      Základní škola 

 

C. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

Mgr. Bc. Ivona Princlíková ředitelka školy, třídní učitelka 1. roč. 

Mgr. Marta Valentová třídní učitelka 2. a 3. roč., školní metodik prevence 

Mgr. Bc. Václav Princlík třídní učitel 4. a 5. roč., výchovný poradce 

Adéla Mudrlová učitelka ZŠ, speciální pedagog, vychovatelka ŠD 

Dagmar Mudrlová, DiS. vychovatelka ŠD, učitelka ZŠ, asistent pedagoga 

Anna Maláčová vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 

Marie Gálová vedoucí ŠJ, asistent pedagoga, školní asistent, 

administrativní pracovník 

Danuše Doležalová vedoucí učitelka MŠ 

Bc. Olga Dopitová učitelka MŠ 

Karolína Michálková učitelka MŠ 



Jitka Blahová učitelka MŠ 

Hana Machátová asistent pedagoga, školní asistent 

Lenka Kocmanová kuchařka 

Renata Knorová pomocná kuchařka 

Iveta Kubová školnice ZŠ 

Renata Lafantová školnice MŠ 

 

D. Údaje o zápisu k povinné školní docházce  
 

Počet zapsaných dětí 

pro šk. rok 2022/23 

Počet přijatých dětí 

na šk. rok 2022/23 

Počet odkladů na 

školní rok 2022/23 

Počet prvních tříd 

21 13 + 4 indiv.vzd. + 

1zahraničí 

3 1 

 Do 1. ročníku se zapsala 1 ukrajinská žákyně, která nástup nepotvrdila. 

Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku, je 17 (12 + 4 individuální 

vzdělávání + 1 zahraničí)  

E. Stručný popis procesu realizace naplňování ŠVP a výsledky vzdělávání žáků 

 

Naplnění cílů ŠVP 

Cílem naší školy je výchova demokratického, zdravě sebevědomého žáka, připraveného na 

život v informační společnosti. S žáky pracujeme na hodnocení a sebehodnocení jejich 

vzdělávacího pokroku. Naplňování vzdělávacích cílů zajišťujeme diferenciací výuky podle 

ročníku i potřeb jednotlivce. Charakteristickým prvkem výuky je časté vytváření příležitostí 

pro rozvoj vyjadřovacích schopností žáků, jejich hodnoticího uvažování, prezentací vlastních 

názorů a sebehodnocením.   

Výsledky vzdělávání 

Hodnocení žáků probíhá v průběhu celého školního roku s využíváním metod formativního 

hodnocení. V rámci hovorových hodin U-R-Ž jsou nastavovány postupné kroky a dílčí cíle, 

kterých žáci chtějí dosáhnout. Všichni žáci na konci pololetí obdrželi k vysvědčení (známky) 

osobní dopis od třídních učitelů, ve kterém byl popsán jejich osobnostní růst. 

1 žák byl přijat na osmileté gymnázium (individuální vzdělávání). 

 

 Prospěli s vyznamenáním Prospěli 

1. ročník 9 1 

2. ročník 4 2 

3. ročník 6 1 

4. ročník 2 2 

5. ročník 3 4 

Individuální vzdělávání 10 0 

  

 

 



 

Hodnocení činnosti školní družiny 

Školní družina funguje při Základní škole Nížkovice. Ve ŠD pracovaly Dagmar Mudrlová, 

Adéla Mudrlová a Anna Maláčová. Jelikož probíhala celková rekonstrukce budovy školy, 

výuka i provoz ŠD byly přesunuty na Obecní úřad. 

V roce 2021/2022 bylo do ŠD řádně přihlášeno 27 žáků. ŠD poskytovala dětem naplnění 

volného času zájmovou činností a dalšími aktivitami se zaměřením na různé oblasti – 

prioritou byla volná hra, spontánní a tvořivé činnosti. Žákům byla ve školní družině 

umožněna příprava na vyučování a práce na různých školních projektech. Školní družinu 

navštívil se zábavně-výukovým projektem Ozoboti lektor Patrik Hrozek z MAP II. Podařilo 

se uskutečnit několik projektových dnů. Prvním z nich byl miniprojekt ke Třem králům, dále 

dubnový projekt ke Dni Země, na konci dubna projekt k Pálení čarodějnic. 1. června jsme 

oslavili na školní zahradě Den dětí, kde jsme si zahráli různé hry a zasoutěžili si. Koncem 

června jsme uskutečnili pěší výlet na Jalový dvůr spojený s úkoly po cestě a hledáním 

pokladu v cíli. 

I během loňského roku byly průběžně doplňovány a obnovovány do ŠD nové stolní a 

společenské hry a stavebnice, které podporují logické myšlení a představivost žáků. Tyto hry 

žáci využívají ve velké míře k odreagování po dopoledním soustředění ve výuce. Investovalo 

se rovněž do výtvarných potřeb. 

Ve školní družině bylo vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné 

komunikaci panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k 

empatii, spolupráci a pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby 

jedince. Činnost vychází ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický 

smysl, co vede k praktické zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému prospěchu dítěte. Náplň 

činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující a respektující individualitu 

účastníků, vždy zohledňuje individuální možnosti a individuální pokrok a je pro žáky 

dostatečnou zpětnou vazbou. Činnosti ve školní družině obsahují činnosti zaměřené na 

problematiku ochrany před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. Účastníci 

vzdělávaní ve školní družině společně plánují s paní vychovatelkou činnost, učí se sami řídit 

svoji činnost i činnost ostatních a provádějí následné hodnocení činnosti. Ke komunikaci s 

rodiči, k omlouvání žáků sloužil notýsek, důležité či aktuální informace o školní družině našli 

rodiče na webu školy. 

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která 

obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. 

Snažili jsme se vytvářet vhodné prostředí umožňující společné aktivity a smysluplné trávení 

volného času mimo školní vyučování. 

 

F. Prevence sociálně patologických jevů 
 

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. 



 

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. Dva 

adaptační dny jsme tentokrát prožili na Hájence v Haluzicích a v krásné přírodě kolem ní. 

Žáci měli možnost se poznat jinak než ve třídě při učení a potkat se se staršími spolužáky. 

Také poznali dospěláky nejen v pozici učitele, ale i jako parťáky, kteří se zapojí do hry a 

nebojí se vrátit do dětských let. V říjnu se uskutečnily přímé volby do školního parlamentu. 

Voleb se zúčastnili žáci 1. až 5. ročníku. Do školního parlamentu bylo zvoleno 5 kandidátů. 

Proběhl preventivní program pro 2. a 3. ročník zaměřený na vztahy ve třídě, dodržování 

pravidel třídy, na rizikové chování ve třídě a na vzájemné ocenění žáků. I v tomto školním 

roce jsme spolupracovali s dětským domovem LILA v Otnicích. Část upečených perníčků od 

žáků ZŠ byla jako tradičně předána zástupcům dětského domova LILA. Na Den dětí 

naplánovaly tety Lilenky společný výlet jejich dětí a žáků i předškoláků naší školy do 

Strážnice. Prožili jsme s Liláčky krásné dopoledne.  

Hledisko očekávaných výsledků: 

Očekáváme, že účast dětí v projektech, kroužcích, v on-line prostoru 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. 

 

V ýs k yt  s o c i á ln ě  p a t o l o gi ck ých  j evů  ve  šk o l e :             

 an o  n e  v ěk  c e l kem 

p ř íp ad ů  

n áv yk o v é  l á tk y:  a lk o ho l ,  ma r ih uan a ,  p e r v i t i n ,  

h e r o in ,  k ou ř en í  

 

N e  

 
0  

Záš k o l ác t v í   A no   2  

š ik ana   N e   0  

gam bl in g   N e   0  

k r imi n a l i t a   N e   0  

r a s i sm us   N e   0  

j i n é   N e   0  

 



Vzhledem k záškoláctví a ze závažného porušení povinností stanovených školním proběhlo 

jednání ve výchovné komisi se zákonnými zástupci a následně s OSPOD. 

 

G. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

2 pedagogičtí pracovníci si doplňují odbornou kvalifikaci (Logopedie, Pedagogická fakulta, 

UPOL, předškolní a mimoškolní pedagogika VOŠ Litomyšl) 

 

 

Typ kurzu 

 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Nová informatika v RVP ZV na 1. stupni prakticky 1 

Setkání vyučujících matematiky na 1. a 2. stupni škol 1 

Logopedie na doma 2 

6 pilířů úspěšné předškolní přípravy 3 

Příklady dobré praxe – náhled v Montessori MŠ 3 

Posilování samostatnosti u dětí předškolního věku 3 

Komunikace se sourozenci (Montessori pedagogika) 4 

Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve škole 

1 

Jak souvisí logopedie s pohybem, hmatem a sluchem 1 

Děti online 1 

Webinář o sykavkách 1 

Školní zralost z pohledu logopeda 2 

Aby učení (nejen) logopedie nebylo mučení 1 

E-Bezpečí pro rodiče - 6 propojených videopřednášek 7 

Hygienické minimum 1 

Vyhláška o školním stravování a její novela 1 

Řízení školního stravování 1 

Krajská konference hromadného stravování 1 

Školení BOZP a PO 16 

 

 

H. Aktivity a prezentace školy 
 

Aktivity školy 

Prázdninové cestování 

Adaptační pobyt v Haluzicích 

Volby do školního parlamentu 

Pečení perníků pro děti z DD LILA 

Vánoční zpívání v sokolovně – video pro děti z DD LILA 

Bruslení v Dambořicích 

Svět hraček – představení Ondráš 



Příprava předškoláků Metodou dobrého startu 

Barevný týden 

Dopravní hřiště Kobeřice 

Plavání 

Společný výlet s dětmi z DD LILA – Strážnice 

Pasování předškoláků 

Výlet na Pálavu 

Prezentace projektů páťáků 

 

Prezentace školy 

Vystoupení pro seniory 

Drakiáda 

Rozsvícení adventního stromu 

Andělské zvonění 

Den rodiny 

Vystoupení dětí na Setkání rodáků 

 

I. Výsledky inspekční činnosti 

 

Ve dnech 4. - 6. 5. 2022 se uskutečnila kontrola ČŠI zaměřená na zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů a 

zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů.  

Ze závěrů vyplývá následující: 

Vývoj školy 

- Efektivní spolupráce se zřizovatelem školy 

- Zvýšením kvalifikačních předpokladů (výchovný poradce, preventista) a posílením 

asistentkami pedagoga, školní asistentkou a speciální pedagožkou vznikly dobré 

předpoklady pro odborné zajišťování poradenských služeb školy 

- V důsledku zvýšení počtu žáků se navýšil tříd na tři 
 

Silné stránky 

- Profesionální a iniciativní přístup vedoucí učitelky 

- Osobnostní pojetí předškolního vzdělávání 

- Respektující a partnerský vztah učitelek k dětem 

- Personální podpora prostřednictvím asistentek pedagoga a školní asistentky 

- Systematická práce s plány osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků v souladu 

s koncepcí rozvoje školy 



- Cílené vedení žáků k sebehodnocení 

- Činnost žákovského parlamentu 

 

J. Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Dotace nebo výnos 

 

Částka v Kč 

 

Výdaje hrazené prostřednictvím krajských normativů 8 263 451,-- 

Provozní výdaje od zřizovatele 1 000 000,-- 

Doplňková činnost 315 300,-- 

 

K 31. 12. 2021 

 

K. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

 

V současné době škola není zapojena do žádného mezinárodního programu. 

 

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

 

1 pedagogická pracovnice se vzdělává na Katedře sociální pedagogiky PdF MU Brno 

 v programu CŽV. 

 

M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 

Šablony III., EU 33 063 

 

Celková výše dotace Šablony III. 513 495,00 Kč 

Čerpání dotace do 31. 8. 2022 307 858,30 Kč 

Zůstatek dotace k dočerpání do 30. 6. 2023 205 636,70 Kč 

 

 

N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Partnerství 

Spolupráce s PPP, SPC, OSPOD 

Kontakt se zákonnými zástupci prostřednictvím hovorových hodin, individuálních konzultací, 

třídních schůzek, akcí pro veřejnost, elektronické komunikace 

Nadstandartní spolupráce se zřizovatelem školy 

Dětský domov LILA Otnice 



MAP II Slavkovsko 

Monty klub Slavkov u Brna 

MAS Slavkovské bojiště 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno 

 

Spolupracovali: školní metodik prevence Mgr. Marta Valentová, výchovný poradce Mgr. Bc. 

Václav Princlík,  vychovatelka ŠD a realizátorka webových stránek Dagmar Mudrlová, DiS., 

vedoucí učitelka MŠ Danuše Doležalová, vedoucí ŠJ Marie Gálová. 

 

 

 

V Nížkovicích dne 29. 9. 2022 

 

 

…………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 Kronika událostí ZŠ a MŠ Nížkovice za školní rok 2021/2022 

 

 

 

Školská rada projednala a schválila zprávu dne 13. 10. 2022   


