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a) Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace 

Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova 547/2, PSČ 664 64, odloučené pracoviště, U Sboru 833/6a 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 49 45 87 87, IZO: 102 179 921 

Zřizovatel školy 

Město Dolní Kounice, IČ: 281 701, se sídlem Dolní Kounice, Masarykovo nám. 2/66 

Statutární orgán – ředitel školy: Mgr. Radim Dubčák 

Charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Asi 

50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště v budově 

U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena v budově na 

Smetanově ulici mateřská škola nyní s kapacitou 44 žáků, rozdělených do dvou tříd. 

Rada školy 

Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne 3. 10. 2005. Rada 

má 3 členy – 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem 

Složení školské rady: 

Mgr. Bublák Martin – předseda, zástupce školy, 

Mgr. Hautová Iveta – člen, zástupce rodičovské veřejnosti, 

Mgr. Žikešová Lenka – za zřizovatele 

Kontakty 

- tel.: 546 421 595 

- ID datové schránky: 47846xt 

- e-mail: info@zsdolnikounice.cz 

- web: www.zsdolnikounice.cz 
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b) Přehled oborů vzdělání 

Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje 

- mateřská škola (IZO 181025990) 

- 1. a 2. stupeň ZŠ (IZO 102179921) – Základní škola 79-01-C/01 

- školní družina (IZO 118300091) 

- školní jídelna (IZO 103079831) 

Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu „Škola, jak ji neznáte – 

školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.“. Od 7. roč. se vyučuje povinně druhý cizí 

jazyk, žáci měli možnost výběru mezi německým nebo ruským jazykem. 

Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 

7. roč. – domácnost dívky, sportovní hry hoši 

8. roč. – informatika seminář hoši, sportovní hry dívky 

9. roč. – technické činnosti, domácnost, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 

Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních Kounic a 

blízkého okolí 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Škola zaměstnávala 47 pracovníků  

- 34 pedagogických pracovníků  

- 1 ekonomka 

- 6 zaměstnanců školní jídelny 

- 6 správních zaměstnanců 

 

Na začátku školního roku nastoupily nově tři p. učitelky na 1. i 2. st. a dvě asistentky pedagoga. Ke 

konci školního roku 2018/2019 jedna p. učitelka ukončila pracovní poměr. Jedna paní učitelka 

odešla na mateřskou dovolenou. V řadách správních zaměstnanců došlo vzhledem k jedné 

dlouhodobé PN k zástupu. Vzhledem k ukončení jednoho pracovního poměru byla přijata nová 

správní zaměstnankyně. 

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 34 100 % 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 34 100 % 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 

celkem 3 86 

Typ jídelny Počet Počet strávníků 

děti a žáci zaměstnanci ostatní* 

921  ŠJ  - úplná  1 364 36 57 
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d) Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné školní docházce 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 37 žáků devátého 

ročníku a jeden žák osmého ročníku. Na osmiletá gymnázia si podalo přihlášku 7 žáků pátého 

ročníku. 

Jeden žák uspěl u talentových zkoušek a odchází na umělecký obor, na gymnázia odchází 9 žáků, 

na střední školy s maturitou 17 žáků a na obory s výučním listem 11 žáků.  

Nejvíce žáků zvolilo střední školu v Brně – 27, 5 v  Ivančicích, 4 v Moravském Krumlově a po 

jednom žákovi v Olomouci a Lanškrouně. 

Z jednotlivých škol byl největší zájem o GJB Ivančice, Střední školu dopravy, obchodu a služeb 

Moravský Krumlov a Střední školu polytechnickou Brno – Jílová. 

Složení oborů je tradičně velmi pestré, 38 žáků odchází na 24 různých oborů, nejvíce devět na obor 

gymnázium, tři na obor kuchař – číšník, dva na obor instalatér, informační technologie, hotelnictví a 

mechanik elektrotechnik, po jednom na obory truhlář, ekonomika a podnikání, obráběč kovů, 

obchodní akademie, zedník, masér sportovní a rekondiční, mechanik seřizovač, bezpečnostně 

právní činnost, veterinářství, umělecký truhlář a řezbář, praktická sestra, tiskař na polygrafických 

strojích, manipulátor poštovního provozu, stravovací a ubytovací služby, sociální činnost, 

veřejnosprávní činnost a potravinářská výroba. 

Na víceletá gymnázia odchází 3 žáci pátého ročníku. 

Zápis do 1. ročníku byl vyhlášen na 11. dubna 2019. K zápisu se dostavilo v řádném termínu 44 

dětí, z toho 34 poprvé, 10 po odkladu. 43 dětí bylo zapsáno, z toho 8 dětí obdrželo po předložení 

všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 

Údaje dle pedagogických rad 

                                                               1. pololetí                                       2. pololetí 

 

1. stupeň 2. stupeň celkem 

 

1. stupeň 2. stupeň celkem 

celkem žáků 199 163 362 

 

201 162 363 

prospělo s vyznamenáním 142 61 203 

 

134 55 189 

prospělo  54 96 150 

 

67 104 166 

neprospělo 3 6 9 

 

0 3 8 

NTU 72 30 102 

 

45 19 64 

DTU 27 14 41 

 

16 5 21 

DŘŠ 0 0 0 

 

0 0 0 

snížený stupeň z chov. 2 0 2 2 

 

1 1 2 

snížený stupeň z chov. 3 0 0 0 

 

0 0 0 

pochvaly 142 73 215 

 

268 100 368 

 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 4 v obou pololetích. 
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V letošním šk. roce již třetím rokem pracovalo na škole Školní poradenské pracoviště ve složení: 

- Speciální pedagog: Mgr. Nezvedová Alena 

- Výchovný poradce: Mgr. Jiří Zoufalý 

- Školní metodik prevence: Mgr. Martin Bublák 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky 

č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění 

vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.  

Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 

potřebami spolupracovali pracovníci ŠPP s pracovištěm PPP Brno Lomená, PPP Brno Voroněžská, 

KPPPB – Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, PPP Břeclav, SPC Kociánka, SPC 

Veslařská, SPC Sekaninova, SPC Štolcova a se Střediskem výchovné péče v Moravském 

Krumlově. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na škole 63 žáků s doporučením ŠPZ k vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Z toho se 30 žáků vzdělávalo podle IVP, 7 žáků 

pracovalo s podporou asistenta, 13 žáků mělo v doporučení předepsanou pedagogickou intervenci a 

3 žáci předmět speciálně pedagogické péče. 

Počty žáků ve školním roce 2018/2019 

Dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6   

ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Brno, Jabloňovice, Jezeřany – Maršovice, Kupařovice, 

Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, Nové Bránice, Pravlov, Trboušany, Vlasatice, Vranovice 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Z hodnocení minimálního preventivního programu, zpracovaného metodikem prevence sociálně 

patologických jevů na naší škole – p. uč. Bublákem: 

Na základě dlouhodobých cílů, které vychází z dlouhodobé preventivní strategie školy, bylo na 

škole vytvářeno příjemné, podnětné, vstřícné a zdravé pracovní prostředí pro žáky i učitele, žáci 

byli vedeni k tomu, aby si vážili svého zdraví a chovali se ohleduplně k sobě i ostatním. Žáci byli 

varováni před následky zneužívání návykových látek, sledovány a trestány byly jakékoliv formy 

šikany a kyberšikany. V letošním školním roce se na škole uskutečnily preventivní programy: 

 

Třída                                          Program                                         Termín 

1.A Buďme kamarádi 26. 2. 2019 

1.B Buďme kamarádi 26. 2. 2019 

2.A Buďme kamarádi 7. 2. 2019 

2.B Buďme kamarádi 7. 2. 2019 

3.A Jak se stát dobrým kamarádem 19. 2. 2019 

Školní rok  

20018/2019 

Počet tříd Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 10 5 198 19,8 

2. stupeň 8 4 161 20,1 

Celkem 18 9 359 19,9 
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3.B Jak se stát dobrým kamarádem 19. 2. 2019 

4.A Jak se stát dobrým kamarádem 5. 2. 2019 

4.B Jak se stát dobrým kamarádem 5. 2. 2019 

4.A Jak překonat problémy ve škole 12. 3. 2019 

4.B Jak překonat problémy ve škole 12. 3. 2019 

5.A Jak se stát dobrým kamarádem 5. 3. 2019 

5.B Jak se stát dobrým kamarádem 5. 3. 2019 

5.A Jak správně využívat IT a média 30. 4. 2019 

5.B Jak správně využívat IT a média 30. 4. 2019 

 

Výše uvedené preventivní programy realizovala organizace Etické dílny 

 

Další preventivní aktivity: 

2. B – Preventivní program – Dobrodružná cesta – 24. 5. 2019 

2. A – Preventivní program – Dobrodružná cesta – 24. 5. 2019 (oba programy realizovala PPP Brno 

– Sládkova) 

6. ročník – adaptační pobyt Jedovnice – 17. – 18. 9. 

7. – 9. ročník – beseda s kriminalistou – 7. 11. 

8. – 9. ročník – beseda s narkomanem – 22. 1.  

6. – 9. ročník – v letošním školním roce byl rozšířen počet třídnických hodin. Ke stávajícím přibylo 

šest dalších, které byly realizovány před začátkem vyučování. Smyslem tohoto opatření bylo zvýšit 

prevenci sociálně – patologických jevů u žáků druhého stupně. 

Závažné výchovné problémy byly řešeny prostřednictvím výchovných komisí, které letos proběhly 

celkem čtyři. Jednomu žákovi byl sepsán individuální výchovný plán. 

 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán 

dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. V tomto šk. r. se učitelé 

zúčastnili těchto vzdělávacích aktivit: 

Název kurzu / semináře Pořádající 
Počet 

zúčastněných 

Seminář BOZP pro učitele Tv 
Paris, vzdělávací 

agentura s.r.o. 
2 

Zdravotník zotavovacích akcí SSŠ Brno 1 

Seminář pro sborovnu, školení na interaktivní tabuli, informace ze 

studia asist. pedagoga, ICT koordinátor - nová PC síť školy 
Promethean 31 

Vhodné strategie pro aktivizaci žáků ve výuce CH na 

ZŠ 
SSŠ Brno 1 

Bezpečné používání chemických látek a směsí DEKRA Kurzy 1 

Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda SSŠ Brno 1 

Prevence a řešení školní neúspěšnosti Edupraxe 1 
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Školení v oblasti BOZP a PO a problematika GDPR J. K. safety, a.s. 2 

Informační seminář ke společnému vzdělávání NIDV Brno 1 

Tvorba choreografie NIDV Brno 1 

Syndrom vyhoření a jeho prevence Osvětová beseda Brno 1 

Kolokvium ředitelů Principy nového financování, 

sestavování rozpočtu 
NIDV Brno 1 

Gramatické učivo činnostně ve 2. roč. Tvořivá škola 1 

Gramatika hravě a srozumitelně Hueber Verlag, Brno 1 

Evidence majetku, zhodnocování, odpisy, vyřazování Seminaria, s.r.o. 1 

Matematika -příprava na život ve světě informací SSŠ Brno 1 

Netradiční a zážitkové hry v Tv 
vzdělávací agentura 

Moudrý osel 
1 

Přírodní materiály ve Vv 
vzdělávací agentura 

Moudrý osel 
1 

Jak zvládat emoce ve škole a jednat asertivně Olchavová, Brno 1 

Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda SSŠ Brno 1 

Povinná dokumentace ve školách Seminaria, s.r.o. 1 

Rozvoj osobních kvalit a komun. a koop. dovednosti SSŠ Brno 1 

Hodnocení a sebehodnocení žáků Edupraxe 1 

Předmět SPP jako PO pro žáky se SVP Edupraxe 1 

Změna financování regionálního školství MŠMT 1 

Metodika vedení rozcvičky NIDV Brno 1 

Celkem   58 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Žáci naší školy se pod vedením učitelů zapojují do soutěží a olympiád, úspěchy získávají především 

ve sportovních soutěžích. Nejvýraznější úspěchy v tomto šk. roce: 

 

jméno druh soutěže výsledek 

dívky Tv - Florbal okrsek 3. místo 

mladší hoši Tv - Florbal okrsek 3. místo 

hoši 4. a 5. roč. Tv - Florbal - okresní kolo ČEPS cup 3. místo 

Házená Tv - okresní kolo SLZŠ  2. místo 

Přehazovaná Tv - okresní kolo 1. místo 

Káňa David MO - 5. ročník - okresní kolo 3. místo 

hoši 4. a 5. roč. Mc Donald Cup 3. místo 

starší hoši Tv - Florbal okrsek 6. místo 

žáci 2. st. Tv - okrskové kolo ve šplhu 4. místo 

Heryán, Sovová Konverzace v Aj - okresní kolo 7. a 13. místo 

starší hoši Halová kopaná 5. místo 

mladší hoši Házená - krajské kolo 5. místo 

 

Školní kola soutěží – přehled v jednotlivých měsících 

říjen 

Přírodovědný klokan 

listopad 

Tv – skok z místa 

Dějepisná olympiáda 

Čj – olympiáda 

Recitační soutěž 2. st. 

prosinec 

Hv – Zlatá Barborka 

Vánoční malování 

Opičí dráha 

Tv – skok vysoký 

leden 

Zeměpisná olympiáda 

Biologická olympiáda 

 

Matematická olympiáda 5. roč. 

Konverzace v Aj 

únor 

Recitační soutěž 1. st. 

březen 

Matematický klokan 

Pythagoriáda 5. roč. 

Duben 

Turnaj ve stolním tenise 

květen 

Tv – Švihadlo je můj kamarád 

DOREMI 

Míčový trojboj 

červen 

Běh na 50 m 

 

Recyklohraní: Naše škola v tomto školním roce 2018/2019 odevzdala k recyklaci 266,98 

kilogramů starých spotřebičů, a tak již několik let zodpovědně odevzdává elektrozařízení ke 

zpětnému odběru. Bilance v číslech byla následující: sběr baterií pouze 38 kg (196 bodů), ale 

sběr elektrozařízení 209 kg (627 bodů) a sběr tonerů a cartridgí 20 bodů, kilogramy zde nejsou 

uvedeny z důvodu roztřiďování na různé typy (originální, repasované, kompatibilní). Celkový 

počet bodů v tomto školním roce činil 3618 bodů.  Bodový zisk netvoří jen sběr drobného 

elektra, tonerů a cartridgí, ale především plnění nadstandardních úkolů, za které bylo připsáno 

navíc 2775 bodů. Tyto úkoly plní žáci převážně během pracovních či výtvarných činností. 

Protože naše škola plní tyto úkoly pravidelně, získává tak vysoké bodové ohodnocení navíc, 

které poté smění za různé odměny v podobě školních pomůcek a potřeb pro žáky. 
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Škola opět nabízela kroužky ve spolupráci se SVČ Ivančice. 

Uskutečnily se tyto kroužky: 

mateřská škola – Angličtina hrou, Logopedie, Tvořínek, Tanečky 

základní škola - Míčové hry, Stolní tenis, Angličtina, Taneční kroužek, Turistický kroužek, 

Florbal 

Ani letos nechyběly tradiční kulturní akce, jako bylo vystoupení pěveckého sboru na rozsvícení 

vánočního stromku před KD, hudební a divadelní představení v kulturním domě ve spolupráci 

s TIC města, návštěva divadla Bolka Polívky Brno pro 1. a 3. roč. a divadla Polárka pro žáky 

2. stupně. V závěru roku se opět konala školní akademie. Byla spojena s výstavou výtvarných 

prací žáků v místní synagoze. Divadlo z Hradce Králové sehrálo v kulturním domě pro žáky 5. 

až 9. ročníku představení ke 100. výročí republiky. 

Pobytové akce 

V lednu se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku s instruktory na tradiční lyžařský kurz do Hynčic pod 

Sušinou v Orlických horách. V září se uskutečnily adaptační pobyty žáků 1. a 6. roč. se svými 

novými třídními učiteli, pro 6. roč. v Jedovnicích, oba ve spolupráci se SVČ Ivančice. Dále 

v květnu škola v přírodě pro žáky 4. roč. v Nesměři u Velkého Meziříčí. Pro žáky 8. ročníku 

byla zajištěna exkurze do Prahy, pro žáky 9. ročníku vodácký výcvikový kurz na řece Vltavě. 

Sportovní akce 

Ze sportovně pohybových akcí se konaly tyto: dopravní výchova pro 4. roč. v Oslavanech, 

částečně sportovně zaměřené byly i letošní škola v přírodě a adaptační pobyty. Ve 2. a 3. roč. 

probíhaly v 1. pol. kurzy plavání v rámci Tv. Sportovně zaměřené byly i oba kurzy – lyžařský i 

vodácký. 

Akce k environmentální výchově 

Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala paní učitelka Navrátilová Jana 

ml. V dubnu jsme uspořádali tradiční projektový den k příležitosti Dne Země. Žáci 1. až 7. roč. 

plnili na stanovištích úkoly spjaté s ekologií, žáci 8. roč. navštívili firmu Regutec. Žáci 9. 

ročníku pomáhali organizačně na 1. stupni. Žáci 1. až 3. ročníku navštívili Ekocentrum 

Trkmanka 

Sběry 

Škola organizovala sběr starého papíru. Papíru se nasbíralo 23,73 tuny. Nejlepší sběrači byli 

odměněni. 

Ostatní akce 

Žáci 5. roč. navštívili brněnskou Hvězdárnu a Planetárium. I letos jeli 8. ročníky do 

Klokánku Brno, pořádal se Den otevřených dveří pro žáky budoucího 5. a 6. roč. z okolních 

obcí. V rámci „Šablon“ se uskutečnila akce prezentace odborných učeben pro žáky z okolních 

škol. MŠ a žáci 1. až 5. roč. navštívili pohádkové divadelní představení v KD, pro žáky 3. Až 

5. ročníku anglické divadlo v tělocvičně, uskutečnil se preventivní program pro dívky 7. roč. 

Čas proměn. Žáci 6. až 8. roč. se v rámci výuky Čj zúčastnili pracovního semináře s pracovnicí 

Památníku písemnictví Rajhrad. 8. ročníky se zapojily do projektu Polygram (Podpora 

polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji) s OU 

Cvrčovice a SŠ Dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov. Žáci 8. roč. byli koncem roku 

na třídenní exkurzi v Praze, žáci 9. roč. byli na již tradiční exkurzi JED a Dalešice, dále se 

uskutečnily různé besedy, přednášky a další. 
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Činnost školní knihovny 

Půjčování knih vyučujícím, zaměstnancům i žákům školy je bezplatné. O půjčování knih mají 

zájem hlavně žáci 1. stupně, u žáků 2. stupně je i nadále zájem minimální, ale oproti minulým 

rokům se nepatrně zvýšil. 

Celkem bylo v letošním roce vypůjčeno 949 titulů knih, z toho 215 titulů mimočítankové četby. 

Velký podíl na počtu vypůjčených knih mají tzv. Čtenářské dílny, které probíhaly v rámci hodin 

českého jazyka ve třídě 4. B (p. uč. Šafářová) a 5. B (p. uč. Žáková). 

V letošním školním roce se fond knih rozšířil o 230 nových knih. Odborná pedagogická a 

psychologická literatura byla přemístěna na Školní poradenské pracoviště. V rámci hodin 

českého jazyka – čtení a literatura se v knihovně uskutečnilo několik návštěv tříd 1. i 2. stupně. 

Žáci se mohli podrobněji seznámit s obsahem knihovny, knihy si prohlédnou a současně si knihy 

i vypůjčit. Knihovnu si přišli prohlédnout i žáci mateřské školy. 

Vyučující 1. – 5. tříd a vyučující českého jazyka 6. - 9. ročníků využívají knih ze školní 

knihovny k doplnění četby z čítanek o četbu mimočítankové literatury. Část knižního fondu pro 

1. - 2. ročník je na budově Barborka. Žáci mohou v době otevření knihovny využívat notebook k 

přípravě na vyučování nebo k vyhledávání informací souvisejících s výukou. 

 

Činnost mateřské školy 

Mateřská škola měla dvě třídy s celodenním provozem. MŠ navštěvovalo celkem 44 dětí. Děti 

byly rozděleny do dvou tříd. První třída „Sluníčka“ 24 dětí, druhá třída „Hvězdičky“ 20 dětí. 

Provoz v MŠ zajišťovaly tři učitelky, školní asistent. V rámci plnění školního vzdělávacího 

programu a navazujícího třídního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ 

různé aktivity, jako např.: 

Pouštění draka 

V rámci EVVO probíhaly na naší školní zahradě různé podzimní aktivity 

Předplavecký výcvik v Nové Vsi (předškoláci) 

Prohlídka kaple sv. Antonína 

Mikulášská nadílka ve třídě MŠ  

Zdobení vánočních perníků  

Vánoční prohlídka kostela sv. Petra a Pavla  

Vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v kulturním domě  

Účast MŠ na vánočním jarmarku 

Vánoční besídka s rodiči  

Karneval v MŠ  

Návštěva Městské knihovny v Dolních Kounicích 

Recyklohraní (plnění úkolů) 

Divadlo – Ivančice 

Seznámení předškoláků s výukou v ZŠ  

Vítání občánků na městském úřadě 

Účastnily jsme se divadelního představení v KD 

Poznáváme památky v Dolních Kounicích – klášter, kaple sv. Antonína a synagoga  

Den země v MŠ  

Výlet ZOO Hodonín 

Den dětí – soutěže (klášter Rosa Coeli) 

Edukativně stimulační skupiny v MŠ 

Koncert – Ivančice 

Pasování školáků  

Rozloučení s MŠ (konec školního roku) 
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Činnost školní družiny 

V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 86 žáků od 1. až po 5. třídu. I. a II. 

oddělení bylo smíšené pro žáky druhého až pátého ročníku a ve III. oddělení byli pouze 

prvňáčci. Dvě oddělení školní družiny měly svoje družinové místnosti a III. oddělení využívalo 

třídu po skončení vyučování. V tomto roce posílila naše řady asistentka pro školní družinu, která 

zejména vypomáhala při přípravě a tvorbě pracovních, tvořivých a výtvarných materiálů. 

Od září do června jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naši družinu. Pracovali jsme podle 

ročních, měsíčních a týdenních plánů. Zaměřili jsme se na společnou komunikaci, častý pobyt 

venku na dětském hřišti za školou a tvořivou a výtvarnou činnost. U všech činností jsme se 

snažili plnit výchovně vzdělávací cíle a dbali jsme na bezpečnost žáků. Žáci v rámci výtvarných 

a rukodělných prací zdobili místnosti školní družiny i nástěnky na chodbách školy. 

Pobyt venku byl zaměřen na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních obdobích a na 

dopravně bezpečností výchovu. Děti se učily naslouchat jeden druhému, umět se správně 

vyjadřovat a osvojit si pravidla slušného chování. Vztahy mezi žáky byly uspokojivé. 

 

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Na konci března proběhla na škole inspekční činnost, jejímž předmětem byla: 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle školních 

vzdělávacích programů pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání. Zjišťování a hodnocení 

naplnění školních vzdělávacích programů. 

S podrobnou zprávou se lze seznámit na stránkách naší školy nebo na stránkách České školní 

inspekce. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2018 

Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a 

neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. 

     
        hl. činnost 

 
 hosp.činnost 

Náklady celkem 
   

26 866 209,39  480 416,53 

Spotřeba materiálu 
   

1 980 194,10  265 971,45 

Spotřeba energie 
   

706 893,00  30 640,00 

Prodané zboží 
   

5 405,00  0,00 

Opravy a udržování 
   

137 153,42  5 526,00 

Cestovné 

   
  25 717,00  0,00 

Ostatní služby 
   

1 120 571,07  2 764,00 

   
   

Mzdové náklady 
   

15 910 957,00  128 525,00 

Zákonné sociální pojištění 
  

5 306 852,50  43 698,50 

Jiné sociální pojištění 
  

78 058,76  721,08 

Zákonné sociální náklady 
   

376 770,47  2 570,50 

 
   

   

Odpisy dlouhodobého majetku 
  

56 622,00  0,00 

     

Náklady z drobného dlouh. majetku 
  

1 156 057,72  0,00 

Ostatní náklady z činnosti   4 957,35  0,00 

Úroky 

    
   

     
   

Výnosy celkem 
   

26 987 135,33  598 514,93 

  
   

Výnosy z prodeje služeb 
  

1 291 286,00  463 270,93 

Výnosy z pronájmu 
   

0,00  93 895,00 

Výnosy z prodaného zboží 
  

12 075,00  0,00 

Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků 
 

82 159,00  0,00 

Čerpání fondů 
   

200 652,08   

Ostatní výnosy z činnosti 
  

892 259,65  41 349,00 

Úroky 

    
1 652,26  0,00 

Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů 
 

24 507 051,34  0,00 

     

     
   

Výsledek hospodaření 
  

120 925,94  118 098,40 

 

Kladný výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl vložen do Fondu odměn. 

Kladný výsledek hospodaření z vedlejší činnosti byl vložen do Fondu odměn a část do Fondu 

rezervního. 

 

Účetní uzávěrka a rozdělení hospodářského výsledku za r. 2018 byla schválena Radou Města 

Dolní Kounice dne 3. 4. 2019 Usnesení 4 /2019/5. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola není v současné době zapojena žádného rozvojového ani mezinárodního programu. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Do programu celoživotního vzdělávání nebyl zapojen žádný zaměstnanec.  

 

m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Pokračovali jsme v realizaci projektu Ovoce a mléko do škol. Jedná se o projekt dotovaného 

ovoce a neochucených mléčných produktů pro žáky 1. až 9. roč., distribuce probíhala 1x za 14 

dní. 

Cesta ke společnému vzdělávání 

V průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019 na ZŠ i na MŠ dobíhal projekt s názvem 

„Cesta ke společnému vzdělávání“. Projekt, v rámci kterého škola získala prostředky ve výši 

přesahující částku 1,2 mil. korun, je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl zaměřen na personální podporu ZŠ a MŠ Dolní Kounice, osobnostně sociální a 

profesní rozvoj pedagogů školy, sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ohrožených 

školním neúspěchem. Učitelé měli možnost absolvovat řadu školení a vzdělávacích akcí. Pro 

žáky, kteří mají poruchy učení a jsou ohroženi školním neúspěchem, škola díky financím 

z projektu mohla zaměstnat školního speciálního pedagoga. Dále pokračovalo doučování žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Mzda učitelů, kteří vedli tato doučování, byla také hrazena 

z projektových peněz. 

Cesta ke společnému vzdělávání II 

Na ZŠ a MŠ od druhého pololetí 2018/2019 započala realizace projektu s názvem „Cesta ke 

společnému vzdělávání II“. Projekt, v rámci kterého škola získala prostředky ve výši přesahující 

částku 1,8 mil. korun, je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt je opět zaměřen na personální podporu ZŠ a MŠ Dolní Kounice, sdílení zkušeností 

pedagogů a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Učitelé se budou moci vzdělávat 

tentokrát zejména v oblasti jazykových dovedností. Pro žáky, kteří mají poruchy učení a jsou 

ohroženi školním neúspěchem, škola díky financím z projektu může i nadále zaměstnávat 

školního speciálního pedagoga. Dále pokračuje doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem. Nově byl žákům I. stupně ZŠ a žákům navštěvujícím školní družinu nabídnut 

badatelský kroužek, v rámci kterého se seznamovali s přírodovědnými předměty. Mzda učitelů, 

kteří vedou doučování a badatelské kroužky, je hrazena z projektových peněž. 

Realizace projektu bude pokračovat i v následujících dvou školních rocích. 

Modernizace ZŠ a MŠ Dolní Kounice 

V průběhu září 2019 byla dokončena realizace projektu s názvem „Modernizace ZŠ a MŠ Dolní 

Kounice“. 

Projekt byl zaměřen zejména na rekonstrukci, nebo lépe řečeno modernizaci odborných učeben 

(fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a jazykové učebny), modernizaci kabinetů (fyziky, 

chemie, přírodopisu, zeměpisu), kabinetu jazyků a školního poradenského pracoviště. Dále se 

v rámci projektu zmodernizovalo prostranství kolem školy, škola se za pomoci schodišťové 
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plošiny stala bezbariérovou. Velmi významná byla i modernizace konektivity hlavní budovy 

školy, která spočívala v nových rozvodech počítačové sítě včetně nového serveru. Poslední 

oblastí, kterou se projekt zabýval, je zabezpečení školy, která je řešena pořízením tzv. 

elektronického vrátného. 

Rekonstrukce školní kuchyně 

Začátkem října 2018 byla dokončena rekonstrukce a modernizace školní kuchyně. Byly 

dokončeny rozsáhlé stavební úpravy srovnatelné s výstavbou nové kuchyně. Součástí této 

modernizace byla i dodávka nového gastro vybavení. 

O tom, jak se modernizace školy a školní kuchyně podařila, se veřejnost mohla přesvědčit na 

dnech otevřených dveří, které proběhly v prosinci 2018. 

Environmentální zahrada 

Za finanční podpory Ministerstva životního prostředí, od kterého naše škola získala dotaci 

v celkové výši 391 140 Kč, byla na konci srpna 2019 zbudována nová zahrada v přírodním stylu. 

Místem realizace se staly venkovní prostory v areálu budovy školy v ulici U Sboru určené pro 

výuku 1. a 2. ročníku. 

Hlavním účelem nově zbudované zahrady je podpora environmentálního a přírodovědného 

vzdělávání žáků v přímém kontaktu s přírodou. Realizací projektu vzniklo kvalitní, podnětné a 

atraktivní místo, které bude podporovat jejich pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Přírodní zahrada bude využívána nejen pro účely povinné výuky, ale i na akce a aktivity v rámci 

školní družiny či akce pořádané pro žáky a jejich rodiče. 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Na pracovišti nebyla zřízena odborová organizace. Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce 

s TIC Dolní Kounice, s vedením města. Různé zájmové organizace i jednotlivci využívají 

možnosti pronájmu školní tělocvičny a školního hřiště. DKM Moravia a.s. nám v rámci naší 

výchovné práce v oblasti environmentální výchovy umožňuje odbornou prohlídku ČOV. 

Dlouhodobě spolupracujeme se SVČ Ivančice, zájmovými organizacemi v Dolních Kounicích a 

ZUŠ Ivančice, jejíž výuka pro naše žáky probíhá v prostorách našich školních budov.  



15 

 

Hodnocení hlavních záměrů školy 

Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: 

- V průběhu školního roku probíhala výuka ve třídách s velmi nízkými počty žáků, průměrně 

se tyto počty pohybovaly kolem dvaceti. 

- Další akce – škola v přírodě, lyžařský kurz nebo školní akademie proběhly ve stejném 

duchu jako vloni a opět byly velmi kladně hodnoceny učiteli, žáky i rodiči. 

- Byla dokončena rekonstrukce a modernizace odborných učeben, modernizace konektivity 

školy včetně pořízení nového vybavení IT technikou a nákupem řady pomůcek. 

- Díky novým učebnám, nové technice a novým pomůckám bylo možné výuku vést 

moderními metodami. 

- V testovacím režimu byla spuštěna elektronická žákovská knížka. 

- Byla dokončena rekonstrukce a modernizace školní kuchyně. 

- Velmi kladně je možné hodnotit dny otevřených dveří, které proběhly v prosinci 2018 a 

které úspěšně prezentovaly školu široké veřejnosti. 

- Zdárně pokračoval projekt s názvem Cesta ke společnému vzdělávání, který je určen 

zejména na personální podporu výuky. Z těchto peněz škola mimo jiné hradí plat 

speciálního pedagoga nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. 

- Podařilo se rozběhnout projekt Cesta ke společnému vzdělávání II, který od druhého 

pololetí navázal na projekt Cesta ke společnému vzdělávání. 

- U budovy na ulici U Sboru byla zbudována nová zahrada v přírodním stylu. 

- Pokračovala spolupráce se Střediskem volného času Ivančice, které škole pomáhá se 

zabezpečením mimoškolních aktivit, kroužků a také dalších akcí jako jsou adaptační pobyty 

nebo exkurze do Prahy. 

 

Dolní Kounice, 2. října 2019 

Mgr. Radim Dubčák 

ředitel školy 


