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a/ Základní údaje o škole 

Název školy:  Základní a mateřská škola Sněžné, příspěvková 

organizace, Sněžné 96, 592 03 Sněžné, IČ 75021412 

Zřizovatel školy:  Městys Sněžné 

Dálkový přístup: zs.snezne@seznam.cz, www.zssnezne.cz 

Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace je plně 

organizovaná škola. Škola je od 1. ledna 2003 právním subjektem. Rozhodnutím 

Zastupitelstva obce Sněžné ze dne 26.9. 2005 došlo s účinností od 1.11. 2005 ke 

změně názvu školy. 

Součástmi Základní školy a mateřské školy Sněžné, příspěvkové 

organizace jsou základní škola, mateřská škola, školní jídelna a školní družina. 

Mateřská škola měla ve školním roce 2018/2019 dvě oddělení, školní družina také 

dvě oddělení. 

 Školská rada má 9 členů, předsedou školské rady je pan Zdeněk Daniel. 

Informace o dění ve škole lze získat na www.zssnezne.cz. 

Ve školním roce 2018/2019 nastoupilo k základnímu vzdělávání 125 žáků, školní 

rok ukončilo 123 žáků. Škole nemusela být udělena výjimka z počtu žáků. 

Vyučování probíhalo v 7 třídách – na 1. stupni 3 třídy, na 2. stupni 4 třídy. 

Přehled tříd, ročníků a žáků – začátek školního roku: 

 Ročník(y) Počet žáků Třídní učitel(ka) 

I.třída 1. a 2. ročník 12+17 Mgr. Eva Mošnerová 

II.třída 3. a 4. ročník 11+16 Mgr. Petra Fialová 

III.třída 5. ročník 19 Mgr. Ladislava Buchtová 

IV.třída 6. ročník 10 Bc. Kristýna Machová 

V.třída 7. ročník 11 Mgr. Lenka Bartoňová 

VI.třída 8. ročník 12 Mgr. Tereza Kratochvílová 

VII.třída 9. ročník 17 Mgr. Jaroslava Machalová 

Celkem  125  

 

 

mailto:zs.snezne@seznam.cz
http://www.zssnezne.cz/
http://www.zssnezne.cz/
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Přehled tříd, ročníků a žáků – konec školního roku: 

 Ročník(y) Počet žáků Třídní učitel(ka) 

I.třída 1. a 2. ročník 12+16 Mgr. Jana Boháčová 

II.třída 3. a 4. ročník 11+16 Mgr. Petra Fialová 

III.třída 5. ročník 19 Mgr. Ladislava Buchtová 

IV.třída 6. ročník 9 Bc. Kristýna Machová 

V.třída 7. ročník 11 Mgr. Lenka Bartoňová 

VI.třída 8. ročník 12 Mgr. Tereza Kratochvílová 

VII.třída 9. ročník 17 Mgr. Jaroslava Machalová 

Celkem  123   

 

Od 1.února 2019 nastoupila třídní učitelka 1.ročníku   Mgr. Eva Mošnerová na 

mateřskou dovolenou a na její pozici nastoupila Mgr. Jana Boháčová. 

Základní škola měla pro výuku k dispozici osm kmenových učeben, tři učebny 

odborné/učebna informatiky a dvě učebny cizích jazyků/ a tři učebny poloodborné 

/učebnu F+ Ch, přírodopisu a reedukační/, dále školní dílnu, tělocvičnu a školní 

družinu. 

 

Činnost školní jídelny 

 V současné době je školní kuchyně vybavena plynovým konvektomatem 

s kapacitou 200 jídel, elektrickým přihřívacím jídelním vozíkem, elektrickým 

sporákem, kotlem, robotem, plynovou varnou stoličkou, myčkou nádobí, 

nerezovými stoly a dřezy, gastronádobami a moderní vzduchotechnikou. 

 Ve varně se připravují obědy pro základní školu, cizí strávníky, naši 

mateřskou školu a pro mateřskou školu v Daňkovicích. Pro mateřské školy se vaří 

průměrně denně 50 obědů, pro základní školu 100 obědů (z toho 25 pro 

zaměstnance školy) pro cizí strávníky 20 obědů. Dětem z naší mateřské školy se 

rovněž připravují denně přesnídávky a odpolední svačinky.  

 Ve školním roce 2018/2019 bylo vydáno celkem 32 147 obědů pro vlastní 

strávníky, 3920 pro cizí strávníky. Doplňkové stravování (přesnídávky a svačiny) 

činilo 8572 vydaných porcí. 

 Během celého roku zpestřujeme jídelníček novými recepturami a zavádíme 

zdravější potraviny. 
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Činnost školní družiny 

 Provozní doba družiny byla stanovena vzhledem k místním podmínkám. Je 

rozdělena na dvě části, ráno začíná před příjezdem prvních autobusů – v 6.30 

hodin a končí v 7.30 hodin. Odpolední provoz probíhá od 11.20 do 16.00 hodin. 

 K pobytu ve školní družině bylo přihlášeno celkem 41 žáků, průměrná 

naplněnost při ranním provozu byla 10 žáků, v první části odpoledního provozu 

byla naplněnost velmi vysoká, po odjezdu většiny autobusů se počet žáků snížil a 

pohyboval se průměrně mezi 10 - 12 žáky. Pro velký počet přihlášených žáků bylo 

zřízeno druhé oddělení, které bylo v kmenové třídě 3. ročníku. Žáci trávili pobyt 

v družině různými hrami a činnostmi, často navštěvovali tělocvičnu nebo místní 

hřiště.  

 Činnosti školní družiny jsou rozděleny do zájmových, rekreačních, 

odpočinkových a spontánních aktivit. Celkově se dá říci, že aktivity jsou převážně 

rekreačního charakteru s častým pobytem na čerstvém vzduchu. Zájmová činnost 

preferuje skupinové práce, při kterých je důležitá komunikace a spolupráce žáků. 

Výrobky jsou vystavovány ve školní družině a na chodbě školy. 

V rámci tohoto celoročního projektu jsme vymýšleli různé hry a soutěže 

v tělocvičně. V návaznosti na pohybové aktivity jsme pak také vyráběli, kreslili a 

malovali. Ve druhém oddělení žáci často vařili a připravovali různé pokrmy. 

Rovněž jsme pro žáky připravili projektové odpoledne, které proběhlo v areálu 

Zelené hory ve Žďáru nad Sázavou. 

 

 

 

Činnost mateřské školy 

Od 1. ledna 2003 je mateřské škola součástí právního subjektu Základní 

škola a mateřská škola Sněžné. Výroční zpráva je zpracována zvlášť a je přílohou 

této výroční zprávy. 
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b/ Přehled oborů vzdělávání 

Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání Duhová cesta za poznáním. Pro starší žáky 

byl v mateřské škole zaveden kroužek anglického jazyka. 

Vzdělávání v základní škole probíhalo ve všech ročnících podle Školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Děti Vysočiny. Jeden žák byl 

vzděláván podle vzdělávacího programu pro základní školu speciální. 

Cizí jazyk – anglický se vyučoval od 1. ročníku, druhý cizí jazyk – německý 

se vyučoval v 8. a 9. ročníku. 

 

Zařazení disponibilních hodin: 

1. stupeň – 16 vyučovacích hodin 2. stupeň – 18 vyučovacích hodin 

1. roč. – 2h Český jazyk – 1 hodina 6. roč. – 4h Český jazyk – 1 hodina 

 Anglický jazyk – 1 hodina  Fyzika – 1 hodina 

2. roč. – 5h Český jazyk – 1 hodina  Přírodopis – 1 hodina 

 Anglický jazyk – 3 hodiny  Seminář o regionu – 1 hodina 

 Matematika – 1 hodina 7. roč. – 3h Český jazyk – 1 hodina 

3. roč. – 4h Český jazyk – 1 hodina  Informační tech. – 1 hodina 

 Matematika – 1 hodina  Seminář o regionu – 1 hodina 

 Dramat. výchova – 1 hodina 8. roč. – 5h Český jazyk – 2 hodiny 

 Tělesná výchova – 1 hodina  Zeměpis – 1 hodina 

4. roč. – 3h Český jazyk – 1 hodina  Matematika – 1 hodina 

 Informační tech. – 1 hodina 9. roč. - 6h Matematika – 2 hodiny 

 Tělesná výchova – 1 hodina  Český jazyk – 1 hodina 

5. roč. – 2h Český jazyk – 2 hodiny  Fyzika – 1 hodina 

   Přírodopis – 1 hodina 

   Informační tech. – 1 hodina 

 

 

Přiznaná podpůrná opatření 

V ZŠ a MŠ Sněžné bylo celkem během školního roku diagnostikováno 33 

zdravotně postižených dětí, 32 žáků v základní škole a 1 dítě v mateřské škole. 

 ZŠ – celkem 32 žáků V MŠ – 1 dítě 

Stupeň přiznaných podpůrných opatření 2 3 4 3 

Počet žáků 23 7 2 1 
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Z toho s individuálním vzdělávacím plánem 24    

Podle ŠVP pro ZŠ speciální   1  

Počet hodin pedagogické intervence (douč.) 13    

Pro tyto žáky bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (ŠPP), jejímiž 

členy jsou speciální pedagog, výchovná poradkyně a zástupce 1. stupně, kteří 

provádějí se žáky reedukaci vývojových vad a koordinují doučování žáků. 

 

 

c/ Personální zabezpečení činnosti školy 

Pracovní smlouvy: 

  Fyzické osoby 

  Pedagogové Nepedagogové 

  Učitelé Vychovatelé Asistenti pedagoga  

Celkem  19                         1                   3 7 

 MŠ 3  1  

 ZŠ 15+1spec. 

ped. 
 2  

 ŠD  1  3 

 ŠJ    4 

 

Po celý školní rok pracovali v základní škole dvě asistentky pedagoga 

(úvazek 1,5) a speciální pedagog s úvazkem 0,5. V mateřské škole pracovala 

jedna asistentka pedagoga s úvazkem 0,75. 

Ve školní jídelně byla část úvazku kuchařek placena z vedlejší doplňkové 

činnosti. 

 

Dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce 

  Fyzické osoby Počet hodin týdně 

  Pedagogové Nepedagogové Pedagogové Nepedagogové 

Celkem      

 MŠ 1  10  

 ZŠ 2 1 8 5 

 ŠD 1  8  

 ŠJ     

 

V tabulce jsou uvedeny stálé dohody, během roku však byla uzavřena 

dohoda o provedení práce s kuchařkou, která zastupovala nemocnou kolegyni. 
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Kvalifikovanost výuky 

Většina vyučovacích hodin je učena kvalifikovanými učiteli, pouze některé 

výchovy učí učitelé neaprobovaně, velmi malé procento je odučeno 

nekvalifikovaně. 

 

 Kvalifikovaně Nekvalifikovaně 

1. stupeň 97% 3% 

2. stupeň 69% 31% 

Průměrně 83% 17% 

 

 

Vedoucí pracovníci školy 

Ředitelka školy:   Mgr. Jitka Preislerová 

Vých. poradkyně:   Mgr. Eva Štégnerová 

Vedoucí učitelka MŠ:  Jarmila Strejčková 

Vedoucí školní jídelny:  Anna Crháková 

 

 

Přehled o všech pracovnících školy 

Nepedagogičtí pracovníci Vzdělání  Úvazek Započtená praxe 

THP finanční a mzdová účetní – SEŠ 1 24 let 

Provozní zaměstnanci uklízečka 0,85 22 let 

 uklízečka 1 37 let 

 topič DPP 45 let 

Pracovnice školní jídelny vedoucí školní jídelny 0,75   8 let 

 hlavní kuchařka 1 17 let 

 kuchařka 1 38 let 

 kuchařka 0,63 15 let 
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Pedagogičtí pracovníci Kvalifikace Úvazek Praxe 

1. ped. prac. Nš – Vv 0,36 42 let 

2. ped. prac. Čj – Tv 1 37 let 

3. ped. prac. Nš – Tv 1 35 let 

4. ped. prac. Nš – Vv 0,91 37 let 

5. ped. prac. Nš – Hv 1 16 let 

6. ped. prac. M – Tv 1 5 let 

7. ped. prac. P - Ch 1 12 let 

8. ped. prac. SPgŠ obor vych. 1 12 let 

9. ped. prac. Fr - Ukrajinština 0,86 8 let 

10. ped. prac. SPgŠ – uč. MŠ 1 38 let 

11. ped. prac. SPgŠ – uč. MŠ 1 17 let 

12. ped. prac. D - Z 0,41 5 let 

13. ped. prac. SPgŠ – uč. MŠ 1 4 roky 

14. ped.prac. M-F 0,5 1 rok 

15. ped. prac. Učitelství pro 1. st. 1 24 let 

15. ped. prac. VUT  0,23 26 let 

15. ped. prac. Učitelství pro 1. st. 1 23 roky 

14. asistent ped. ŠECR, kurz as.p. 0,75 4 roky 

15. ped. prac. FF – pedagogika, NJ 1 6 let 

16.ped. prac. SEŠ 0,14 10 let 

17.ped. prac. Soc. vědy, Aj 1 23 let 

18. asistent ped. SŠobch. a služeb s mat. 0,75 3 roky 

19. asistent ped. Střední s mat., kurz as.p. 0,75 3 roky 

20. speciální pedagog Ped.fak. 1.st.+spec. ped. 0,5 28 let 

 

Prevencí sociálně patologických jevů byla pověřena Mgr. Eva Štégnerová, 

metodikem environmentální výchovy Mgr. Jaroslava Machalová, správce ICT 

nadále vykonával Mgr. Michal Vogl. Ve škole působil druhým rokem speciální 

pedagog, který vyučoval hlavně žáky s podpůrnými opatřeními, prováděl 

reedukaci vývojových poruch a konzultoval s vyučujícími péči o integrované 

žáky. 

 

d/ Údaje o přijímacím řízení 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku 17 žáků 

v 9. ročníku a jeden žák v 8. ročníku. Všichni žáci uspěli v přijímacím řízení na 

střední školy, které si vybrali podle svého zájmu a schopností. Dva žáci ukončili 

vzdělávání na základní škole v 5. ročníku a přestoupili na víceleté gymnázium. 

Většina absolventů si vybrala střední školy v našem kraji, jeden absolvent si 

vybral Brno. 
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Rozmístění absolventů 

Počet Střední škola Obor Sídlo SŠ Okres 

1 Stř. průmyslová škola Inform. Technologie Žďár nad Sázavou ZR 

2 Stř. průmyslová škola Mechanik seřizovač Žďár nad Sázavou ZR 

1 Stř. průmyslová škola Mechanik elektrotechnik Žďár nad Sázavou ZR 

1 SŠ obch. a služeb Obchodní akademie Žďár nad Sázavou ZR 

1 SŠ obch. a služeb Rekond. a sport. Masér Žďár nad Sázavou ZR 

1 Stř. průmyslová škola Ekonomika podnikání Žďár nad Sázavou ZR 

1 Stř. umělecko pr. škola Textilní výtvarnictví Jihlava JI 

1 Střední odborná škola Opravář lesnických strojů Nové Město na Mor. ZR 

1 Střední odborná škola Opravář zem. strojů Nové Město na Mor. ZR 

2 Gymnázium Všeobecný Nové Město na Mor. ZR 

1 Gymnázium Všeobecný Žďár nad Sázavou ZR 

1 SPŠ stavební Stavebnictví Brno B 

1 Střední odborná škola Železničář Nové Město na Mor. ZR 

1 Biskupské gymnázium Všeobecný Žďár nad Sázavou ZR 

1 Stř. škola gastronomická Cukrář Žďár nad Sázavou ZR 

1 Odborné učiliště Kuchař Bystřice nad Pernštejnem ZR 

 

 

K zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2019/2020 se dostavilo 

se svými rodiči celkem 12 žáků. Rozhodnutím ředitelky školy bylo k povinné 

školní docházce přijato všech 12 žáků a jeden žák, který měl v loňském školním 

roce odklad. K zápisu do mateřské školy bylo nově přijato 11 žáků, kapacita MŠ 

je 32 žáků. Opět bude naplněna a MŠ bude mít dvě oddělení. 
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e/ Přehledné údaje o výsledcích vzděl. žáků 

1. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo  s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Zameškané 

hodiny 

Průměr na 

žáka 

1.   12        12     0      0        342      20,12 

2.   17        16     1      0        314      26,17 

3.   11        10     1      0        320      29,09 

4.   16         9     7      0        591      36,94 

5.   19        11     8      0        687      36,16 

6.   10         2     7      1        483      48,30 

7.   11         1     8      2        389      35,36 

8.   12         3     8      1        447                        37,25 

9.   17         5   12      0        958      56,35 

Celkem 125       69   52      4      4531      36,25 

 

 

 

2. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Zameškané 

hodiny 

Průměr na 

žáka 

1.  12         12      0      0      750   62,5 

2.  16         15      1      0      487   30,4 

3.  11         10      1      0      376   34,18 

4.  16         11      5      0    1005    62,8 

5.  19         16      3      0      858    45,15 

6.   9          2      7      0      490    50,44 

7.  11          3      7      1      498    45,27 

8.  12          5      7      0      479    39,9 

9.  17          3    14      0     2053  120,76 

Celkem 123         77    45        1     6996    56,88 

 

 

Chování žáků: 

Chování některých žáků ve škole nebylo příliš zodpovědné. V prvním 

pololetí bylo uděleno dvakrát napomenutí třídního učitele za nekázeň a nevhodné 

chování, třikrát bylo uděleno napomenutí třídního učitele za neplnění povinností 

a zapomínání. Dvakrát byla udělena důtka třídního učitele za neplnění školních 

povinností a jednou důtka ředitele školy za neplnění povinností a zapomínání. 

V druhém pololetí byla dvakrát udělena důtka třídního učitele za 

zapomínání a neplnění povinností. Šestkrát byla udělena důtka ředitele školy za 
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zapomínání a neplnění povinností. Třikrát důtka ředitele školy za nevhodné 

chování k vyučujícímu a ponižování spolužáků a jedno napomenutí třídního 

učitele za nevhodné chování. Zároveň bylo uděleno osm pochval třídních učitelů 

za reprezentaci školy a za příkladnou práci, píli a aktivitu. 

 

f/ Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2018/2019 jsme pokračovali ve spolupráci se společností 

Portimo, která realizuje zážitkové preventivní programy.  Uskutečnilo se 5 setkání 

po 3 hodinách, která absolvovali žáci 2.,4., 5., 6. a 7. ročníku.  

Ve škole je zřízena schránka důvěry. Třídní učitelé ve svých třídnických 

hodinách pravidelně monitorují situaci ve své třídě, pokud se vyskytnou nějaké 

nesrovnalosti nebo podezření na šikanu apod., každý takový případ vždy 

podrobně rozebereme na pravidelných pracovních poradách a následně přijmeme 

potřebná opatření. Jsme rovněž zapojeni do projektu Nenech to být, kdy žáci 

mohou anonymně napsat svoje pocity nebo situace, o kterých se domnívají, že je 

nezvládnou sami, výchovné poradkyni, která by situaci následně řešila. Této 

služby nebylo během školního roku využito. 

 

g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet zam. Název školení Místo Hodiny/dny 

     1 Židé antisemitismus Brno 6 

   12 První pomoc Sněžné 6 

     2 Classroom Prezentation Tool ZR 4 

     1   Metodický seminář eTwinnig I+II Brno 8 

     1 Český jazyk a lit. pro 2. st. ZŠ Brno 8 

     2 PC ve škole Nové Město na Moravě 20 

     1 Netradiční Tv Unčín 1 

     1 Aritmetika v Hejného metodě Brno 6 

     1 S hudbou a pohybem  ZR 6 

     1 Letní škola I KAP Telč 8 

     1 Inspiration Day 5 Jihlava 6 

     1 Teaching English Jihlava 6 

     1   ELC– jaz. kurz Brighton 5 dnů 

     1 Stáž v britské škole Brighton 5 dnů 

     1 Výchovný poradce Brno 64  

   10 Školení PC Sněžné 3 

h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
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Účast v okresních kolech olympiád 

Předmět Ročník Počet žáků 

Přírodopis 7. 2- 1 žákyně 5. místo 

Přírodopis 8. 2 

Matematika 5. 3 – 19. a 21. místo z 56 

 

Účast v ostatních soutěžích 

Soutěž Skupina Počet žáků/umístění 

Poznej Vysočinu 1 skupina 2 

Všeználek 2 skupiny 8 /4.místo/ 

Pythagoriáda výběr 5/7. a 9. místo z 45/ 

Dopravní soutěž 1 skupina 4 / 1. místo v okres. kole/ 

Soutěž HMZ 1 skupina 5 

Atletický turnaj  Svratka Výběr  

Streat Dance 1 skupina 13 / 3.místo v okres. kole/ 

Soutěž ve šplhu výběr 2/ 3. místo v okres. kole/ 

Svojsíkův závod výběr 1 / 1.místo v okres. kole/ 

Požární ochrana očima dětí – 

literární 

výběr 1 / 3. místo v krajském kole/ 

 

 

 

Účast v projektech 

Název projektu Tematika Ročník(y) Organizátor 

Čistá Vysočina ekologie 1. - 9. roč.  Kraj Vysočina 

Dopravní soutěž dopravní výchova 7. - 8. roč. Besip 

Záložka do knihy 

spojuje 

Uak, Čas, Čj 4. roč. Knihovna J. Mahena 

Brno 

EU- moderní formy 

výuky 

šablony II ZŠ a MŠ MŠMT 

EU- IKAP Učíme se ze 

života pro život 

napříč vzděl. před. 2. stupeň Kraj Vysočina 

EU- Ovoce do škol zdravá výživa 1. - 9. roč. MŠMT 

EU – Mléko do škol zdravá výživa 1. - 9. roč. MŠMT 

Poznej Vysočinu znalost regionu 2. stupeň Kraj Vysočina 

První pomoc do škol zdravověda 8. roč. Kraj Vysočina 

Matematický Klokan matematika 2. - 9. roč. Mezinárodní projekt 

Požární ochrana očima 

dětí 

ochrana člověka jednotlivci IZS ČR 

Květinový den VkZ 9. roč. Liga proti rakovině 

Světluška VkZ 1. - 9. roč. Nadační fond Českého 

rozhlasu 

KROKUS D, VkO 2. stupeň Holocaust Education 

Trust Ireland 

Plavání TV 3. - 4. roč. MŠMT (příspěvek na 

dopravu) 
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Obědy pro děti stravování vybraní žáci Women for Women 

Výročí vzniku 

republiky 

historie a současnost 1. - 9. roč. T. Žáková 

Den vody ekologie 1. - 9. roč. J. Machalová 

Já vynálezce ekologie, ČaSP 5. roč. L. Buchtová 

 

 

Interní život školy 

Zájmové útvary 

o Fotbal 

o Florbal 

o Netradiční míčové hry 

o Aerobic 

o Taneční kroužek 

o Aj pro předškoláky 

o Street Dance 

o Háčkování 

o Jazýčkohraní 

o Dovedné ruce 

o Čtenářský klub 

o Klub zábavné logiky 

 

 

Sportovní, kulturní akce – uspořádání nebo účast na nich 

Název akce Ročník(y) 
Lampionový průvod, ve spolupráci s ŠR pro veřejnost 
Halloween, jednodenní projekt 5.roč. 
Rozsvícení stromečku, zpívání koled v parku celá ZŠ 
Vánoční besídka pro dětský domov Rovečné 1.-2. roč. 
Podzimní cvičení v přírodě 1.-9. roč. 
Jarní cvičení v přírodě 1.-9. roč. 
Atletický čtyřboj ve Svratce vybraní žáci 
Atletický čtyřboj ve Svratce vybraní žáci 

Turnaj ve florbale v Jimramově vybraní žáci 

Šplh, okrskové a okresní kolo, Žďár nad Sázavou vybraní žáci 1. stupně 

Vynášení smrtky 2.roč. 

Cyklistický výlet po okolí 7.-8. roč 

Vánoční turnaj v přehazované 2.stupeň 

Vybíjená, Žďár nad Sázavou 5. roč. 

Lyžuj lesy, Nové Město na Moravě vybraní žáci 
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Plavání, Nové Město na Moravě 3.-4. roč., výuka v rámci ŠVP 

Sálová kopaná ve Svratce vybraní žáci 

  

  

Vzdělávací akce pro žáky  

Název akce Tematika Ročník(y) 

Čertí obchůzka udržování tradic 1.-9. roč. 

Vánoční dílny udržování tradic, pracovní výchova 1.-9. roč. 

PORTIMO prevence šikany, kybešikany, 

záškoláctví, intolerance, rasismu a 

agrese 

4.-9. roč. 

 

Návštěva knihovny ve Sněžném, 

v Novém Městě na Moravě a ve Žďáru 

nad Sázavou 

čtenářská gramotnost 1.-5. roč. 

Motani- Hawaj a Maiami cestování, ČaS 4.-5. roč. 

Vůně medu ekologie, ČaS 3. roč. 

ÚP Žďár nad Sázavou příprava na budoucí povolání 8. roč. 

Fyzikálně-chemické pokusy F, CH, ČaS 1.-9. roč. 

Velikonoční výzdoba parku udržování tradic 1.-9. roč. 

Ekologická konference globální oteplování 9.roč. 

Ekologický seminář-čištění oceánů ekologie 8.-9. roč. 

 

Autorské čtení, Jan Opatřil čtenářská gramotnost 1.-2. roč. 

Beseda s PČR šikana, kyberšikana 6.-9.roč. 

Zdravá pětka zdravá výživa 1.-9. roč.  

Dravci a sokolníci ochrana přírody 1.-9. roč. 

Beseda o Izraeli cestování 4.-9. roč. 

Prevence dětských úrazů ČaS, zdravověda 3.roč. 

Hudební pořad R. Zenkla UaK 1.-9.roč. 

Židovské muzeum Brno Dějepis 8.-9. roč. 

Divadelní představení Reduta Brno  6.-9. roč. 

Lovci pokladů ekologie 4.-5.roč. 

Vzdělávací pořady v anglickém jazyce 

BiGy Žďár nad Sázavou 

anglický jazyk 5.roč. 

Mineralogická burza Tišnov geologie 9.roč. 

Maturitu zvládneme hravě kroužek Gy-NMNM 9.roč. 

Pernštejni-30. letá válka D, ČaS 1.-9. roč. 

Ponožkový den  1.-9. roč. 

  

 

 

 

 Výlety a exkurze 

Název akce Ročník(y) 

Brno – Kasematy 4.-6. roč 
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Brno -  MZM 7.-9.roč. 

Brno – Planetárium 3.-5.roč 

Brtnice 1.-3. roč. 

Veveří 4.-6. roč. 

Žďár nad Sázavou – zámek 7.roč. 

Dukovany 6.-9. roč. 

Polnička 2.roč. 

Muzeum Polička 1. stupeň 

Polička – hradby 1.-3. roč. 

 

  

i/ Základní údaje o hospodaření školy 

Škola hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, které se dělí 

na mzdové prostředky včetně odvodů, dále OON (ostatní náklady) a ONIV 

(ostatní neinvestiční výdaje). Dalším zdrojem financí jsou příspěvky na provoz 

školy, které poskytuje zřizovatel školy – Městys Sněžné ze svého rozpočtu. Díky 

zapojení se do mezinárodních projektů hospodaříme taky s prostředky 

poskytnutými Evropskou unií a Krajem Vysočina. 

Veškeré dary i dotace jsou zaúčtovány pod příslušnými účelovými znaky, 

aby byla zajištěna jejich přehlednost. 

 

j/ Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních  

projektů 

Projekty z programu OP-VVV jsou hrazeny z 85% z ESF a z 15% 

z rozpočtu ČR. Některé projekty jsme získali jako škola sami, byli jsme jejich 

příjemci, jiné využíváme jako partnerská škola jiného příjemce. Školního roku 

2018/2019 se týkají 4 projekty, 3 získala škola sama a u 1 jsme partnery Kraje 

Vysočina. 

 

 

 

Šablony II. ZŠ Sněžné – Moderní formy výuky ZŠ a MŠ Sněžné 



15 
 

Tento projekt je z 85% financovaný ze sociálního fondu EU a z 15% ze 

státního rozpočtu ČR. Má registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/009313 

Podpora společného vzdělávání ZŠ a MŠ Sněžné. Šablony II. Dotace 

1 173 762,- Kč 

 

Šablony byly využity na: 

pomoc žákům se vzdělávacími problémy – 4 pedagogičtí pracovníci 

čtenářský klub – 3 pedagogičtí pracovníci 

klub zábavné logiky – 2 pedagogičtí pracovníci 

asistenta školní družiny 

asistenta MŠ (nepodařilo se nám ho zajistit) 

kariérového poradce 

projektový den ve školní družině 

sdílení zkušeností v jiné MŠ  

 

Erasmus + 

Tento projekt naší školy je zaměřený na podporu rozvoje čtenářské 

gramotnosti v anglickém jazyce prostřednictvím pravidelné práce s anglickými 

knihami. Součástí projektu je vzdělávací kurz pro učitele anglického jazyka 

v Anglii, nákup vhodných knih pro žáky na 1. stupni, vytváření pracovních listů 

a dalších metodických materiálů, které budou poskytnuty dalším pedagogům 

v naší i jiné škole. V tomto projektu lze využít metodu CLIL, což znamená výuku 

nejazykových předmětů v cizím jazyce. 

V letošním roce absolvovala jedna paní učitelka dvoutýdenní jazykový 

kurz v anglickém Brightonu. Na 1. stupni pracoval dramatický kroužek, který 

nacvičoval představení v anglickém jazyce a úspěšně reprezentoval školu, např. 

na BiGy Žďár nad Sázavou. 

 

I KAP Učíme se ze života pro život 
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Tento dvouletý projekt, kde jsme partnerem Kraje Vysočina, vnikl v rámci 

výzvy Implementace krajských akčních plánů. Projekt probíhá od 1. 1. 2018 do 

31. 12. 2020. Alokace na realizaci je 84 160 700,- Kč. Naše škola obdrží na 

vybavení a ohodnocení zapojených učitelů do projektu částku 690 174,- Kč. 

Náplní projektu je: 

a) využití vybraných transferových nástrojů ze vzniklého portfolia do 

výuky k rozvoji kompetencí k podnikavosti, kreativitě, k rozvoji polytechnické 

výchovy, k rozvoji profesní kariéry žáků 

b) využití vybraných přenosových nástrojů z portfolia k rozvoji jazykových 

kompetencí a ICT kompetencí 

c) realizaci zájmových kroužků v oblasti polytechnické výchovy a rozvoje 

podnikavosti. 

V rámci tohoto projektu jsme mohli zakoupit měřící sady PASCO, stavebnice 

TEIFOC a LEGO MINDSTORMS a tablety. 

 

 

Ovoce do škol a Mléko do škol 

 Projekt EU Ovoce do škol, v rámci něhož je každý týden žákům 

poskytováno čerstvé ovoce, zelenina a ovocné nápoje. V rámci tohoto projektu 

má naše škola uzavřenou smlouvu s firmou Bovys, která se každoročně obnovuje. 

Na doložení toho, že jsme v projektu zapojeni, škola každoročně vyplňuje hlášení 

a archivuje dodací listy. 

V letošním školním roce byl tento projekt rozšířen o projekt Mléko do škol, 

kdy je žákům každý týden poskytováno mléko nebo jiné mléčné výrobky (např. 

jogurt, sýr).  

Tento projekt bude pokračovat i ve školním roce 2019/2020. 

 

 

k/ Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
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V letošním roce ukončila jedna paní učitelka kvalifikační studium pro 

výkon funkce výchovného poradce. Další paní učitelka si rozšiřuje vzdělávací 

obor o studium českého jazyka. 

 

l/ Opravy a modernizace školy 

Několik let se snažíme realizovat pouze to, co je nezbytně nutné pro 

bezchybný chod školy, ale její provoz (např. různé revize, aktualizace SW, apod.) 

a udržování budovy jsou stále více finančně náročnější. Byl podán projekt na 

rekonstrukci elektroinstalace, odpadů a vody a nyní čekáme, kdy se akce 

uskuteční a v jakém rozsahu.  

Pro posílení internetu byla ve školní budově nainstalována Mesh síť, která 

slouží k výrazně lepšímu a rychlejšímu šíření internetu ve škole.  

Učebnu výpočetní techniky jsme vybavili novými výškově stavitelnými 

židlemi, protože stávající byly už zcela nevhodné z hygienických a 

bezpečnostních důvodů. 

Byly zakoupeny dvě židle do ředitelny, staré již dosloužily. Dva notebooky 

pro nové učitele a dataprojektor do 1. třídy, který nahradil starý, již nefunkční. 

       

           Zpracovala: Mgr. Jitka Preislerová 

 

Přílohy: 

Učební plány 

Přehledné údaje o vzdělávání žáků za 1. a 2. pololetí 

Výroční zpráva mateřské školy 
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. Učební plán 

I. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 
Vyučovací předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 

Min. 

dotace 

Z toho  

disp. 
Celkem 

součet  

za oblast 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 7 + 1 7+1 7+1 6+1 6+2  
 

33 
6 39 

52+1 

Anglický jazyk 
1+1 

 

3  

 
3 3 3 9 4 13 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika a její aplikace 4 4+1 4+1 4 4  20 2 22 

24 
Informační a 

komunikační tech. 

Informační a komunikační 

technologie 
0 0 0 1 1 1 1 2 

Člověk a jeho 

svět 
Člověk a jeho svět 2 2 2 3 3  12 0 12 12 

Člověk a svět 

práce 
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 0 5 5 

Umění a kultura 

Umění a kultura 2 2 2 3 3 12 0 12 

13 
Dramatická výchova 0 0 1 0 0 0 1 1 
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Člověk a zdraví Tělesná výchova 2  2  2 + 1 2+1 2 10 2 12 12 

 Celkem 20+1 23 25 25 25 102  118+1 118+1 

 Disponibilní hodiny 2 5 4 3 2  16   

Rozšiřující předměty jsou zařazovány podle  nabídky volitelných předmětů a podle možností školy. Jsou v učebním  plánu značeny červeně. 

II. stupeň 

Vzdělávací oblast Vyučované předměty 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 
Z toho  

dispon. 

Povinné 

+ dis. 
Celkem 

součet  

za oblast 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 4 +1 4+1 3 + 2 4 + 1 5 
 

15 + 5 
20 

33 +5 
Anglický jazyk 3 3 3 3 0 12 12 

Německý jazyk 0 0 3 3  6 6 

Matematika a její 

aplikace 
Matematika a její aplikace 4 4 4 + 1 3  + 2 3 

15 + 3 
18 15 + 3 

Informační a 

komunikační tech. 

Informační a komunikační 

technologie 
1 1  1 3 

1 + 3 
4 1 + 3 

Člověk a příroda 

Fyzika 1+1 2 2 1+1 2 6 + 2 8 

21 + 5 
Chemie 0 0 2 2 0 4 4 
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Přírodopis 1+1 2 2 1+1 2 6 + 2 8 

Zeměpis 2 1 1 + 1 1 1 5 + 1 6 

         

Seminář o regionu – vol. 1 1   2 2 2 2 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 1   0 2 2 

10 
Tělesná výchova 2 2 2 2 0 8 8 

Člověk a společnost 

Dějepis 2 2 2 2 0 8 8 

11 
Výchova k občanství  1 1 1 0 3 3 

Umění a kultura Umění a kultura (Hv+Vv) 3 3 2 2 0 10 10 10 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1  3 3 3 

 Celkem 29 29 32 32 18 104+ 18 122 122 

Rozšiřující  Disponibilní hodiny 4 3 5 6 18    
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HODNOCENÍ  ČINNOSTI  MATEŘSKÉ  ŠKOLY. 

ŠKOLNÍ  ROK  2018 - 2019. 

   Mateřská škola je součástí subjektu s názvem Základní škola a mateřská škola 

Sněžné. Mateřská škola je od září 2014 dvoutřídní mateřskou školou 

s celodenním provozem od 6.30 do 16.00 hodin. Do tříd jsou děti rozděleny 

podle věku na mladší Žabičky a starší Sovičky. Mateřská škola je jedinou 

mateřskou školou v obci. Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských 

škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. 

   Mateřská škola má tři pedagogické pracovnice a jednu asistentku pedagoga. 

   Mateřská škola je umístěna v budově základní školy, má svůj vlastní vchod. 

Vnitřní prostory tvoří dvě třídy, dvě šatny, sociální zařízení. Pravidelně využíváme 

tělocvičnu základní školy a přírodní zahradu u mateřské školy.  

   Mateřská škola má po rozdělení na dvě třídy poměrně malé prostory, hlavně 

chybí prostory úložné, ale snažíme se o takové uspořádání, aby vyhovovalo 

skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek a vybavení pro 

odpočinek odpovídají počtu dětí, lehátka a matrace jsou nové, ostatní nábytek 

je starý a tomu odpovídá estetický vzhled. Hygienické zařízení neodpovídalo 

počtu dětí, proto bylo instalováno další umyvadlo a WC. I přesto je mateřská 

škola na výjimku. 

    Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné, je průběžně 

obnovováno a doplňováno, máme dostatek výtvarného i pracovního materiálu. 

Máme k dispozici počítač a kopírku, zakoupili jsme do každé třídy multifunkční 
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přehrávač. Pravidelně doplňujeme dětskou i učitelskou knihovnu. Děti nemají ke 

všem hračkám volný přístup, což se nedaří změnit z důvodu nedostatku místa. 

    Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou 

přístupné rodičům i návštěvám. Snažili jsme se zlepšovat vzhled prostor 

mateřské školy pravidelnou obměnou výzdoby. 

   Pro rodiče máme informační nástěnku, využíváme webové stránky základní 

školy. 

   V tomto školním roce jsme pracovali podle ŠVP s názvem Duhová cesta za 

poznáním. Snažíme se o ucelené a vzájemně propojené, prolínající se, 

promyšlené a cílené předškolní vzdělávání ve spolupráci s rodinou a partnery, 

vytváření barevné škály činností ve všech oblastech předškolního vzdělávání. Při 

naplňování všech oblastí chceme dosahovat požadovaných kompetencí, to 

znamená rozvíjet každé dítě tak, aby bylo připraveno samostatně s vlastním 

aktivním přístupem, jako osobnost zvládat nároky, které ho v budoucnu 

nevyhnutelně čekají. V tomto školním roce pracovala třída žabiček podle TVP 

s názvem Království víly Jasmínky se zaměřením na přírodu. Třída soviček 

pracovala podle TVP s názvem Hrajeme si s abecedou, kdy se děti hravou formou 

seznamovaly s jednotlivými písmenky. Zaměřili jsme se na rozvoj a užívání všech 

smyslů, na osvojování si poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní, na 

rozvíjení sebevědomí a sebedůvěry, na spoluvytváření a dodržování pravidel 

společného soužití. Snažili jsme se uplatňovat integrovaný přístup – poskytovat 

dětem škálu různých aktivit v přirozených souvislostech, nabídnout dětem hlubší 

prožitek. Do hodnocení činností jsme zapojovali i starší děti, aby se učily vyjádřit 

své pocity a stanoviska.  

    Důraz byl kladen i na spolupráci s rodiči, byla snaha, aby ve vztazích mezi 

pedagogy a rodiči panovala důvěra, otevřenost, ochota spolupracovat. Rodiče 
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mají možnost podílet se na dění v MŠ, jsou pravidelně a dostatečně informováni. 

MŠ podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům odborné publikace a časopisy 

týkající se výchovy předškolních dětí. Rodiče měli možnost zúčastnit několika 

akcí. 

   Do mateřské školy bylo v tomto školním roce celkem zapsáno 32 dětí ve věku 

od 2 do 6 let. V mladší třídě Žabiček to bylo 16 dětí, ve starší třídě Soviček také 

16 dětí. Byly to děti místní i dojíždějící, děti předškolního věku i děti se špatnou 

výslovností. Na všechny tyto skupiny byl brán zřetel. 

 

 

   ŠKOLNÍ ROK  2018 – 2019: 

Akce, kterých se děti mateřské školy zúčastnily: 

 

Seznamování s anglickým jazykem 

Pravidelné návštěvy divadel – Šeherezáda, J. Hrubce, U dvou sluncí 

Předplavecký  výcvik 

Hudební pořad 

Čertovské dovádění 

Beseda s autorem knihy Janem Opatřilem 

Vánoční spirála 

Vánoční dílničky v mateřské škole 
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Vánoční nadílka od anděla 

Divadlo v angličtině O řepě 

Maškarní rej v naší školce 

Návštěva terapeutického psa 

Ukázka dravců 

Pořad Zdravá pětka 

Velikonoční besídka 

Výlet do centra Eden s programem Pohádkový příběh čaje 

Oslava MDD 

Výlet do přírody – Cesta za pokladem 

Návštěva divadla Ahojky s mimem Alešem 

Slavnostní vyřazení předškoláků – Pasování na školáky 
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