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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 2019/2020 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. 

  

mailto:zs.snezne@seznam.cz
http://www.zssnezne.cz/
http://www.zssnezne.cz/
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Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo k základnímu vzdělávání 108 žáků, 

školní rok ukončilo 112 žáků. Škole byla udělena výjimka z počtu žáků, ale 

od 1.1.2019 se změnila kritéria pro výjimky, proto  již nemusela být. Počet 

žáků byl dostačující pro 7 tříd. 

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.  13 Mgr. Anna Šimonová 

II.třída 2. a 3. ročník 12+16 Mgr. Jana Boháčová 

III.třída 4. a 5. ročník   9+15 Mgr. Petra Fialová 

IV.třída 6. ročník  16 Mgr. Jaroslava Machalová 

V.třída 7. ročník  10 Bc. Kristýna Machová 

VI.třída 8. ročník    6 Mgr. Lenka Bartoňová 

VII.třída 9. ročník  11 Mgr. Tereza Kratochvílová 

Celkem  108  

 

Přehled tříd, ročníků a žáků – konec školního roku: 

 Ročník(y) Počet žáků Třídní učitel(ka) 
I.třída 1.  14 Mgr. Anna Šimonová 

II.třída 2. a 3. ročník 13+17 Mgr. Jana Boháčová 

III.třída 4. a 5. ročník   9+14 Mgr. Petra Fialová 

IV.třída 6. ročník  16 Mgr. Jaroslava Machalová 

V.třída 7. ročník  12 Bc. Kristýna Machová 

VI.třída 8. ročník    6 Mgr. Lenka Bartoňová 

VII.třída 9. ročník  11 Mgr. Tereza Kratochvílová 

Celkem  112  

 

Od 20. května 2020 nastoupila paní učitelka vyučující zeměpis a dějepis Mgr. 

Tereza Žáková na mateřskou dovolenou. 

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. 
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Činnost školní družiny 

 Provozní doba družiny byla stanovena vzhledem k místním 

podmínkám.  Ráno začíná provoz ŠD před příjezdem prvních autobusů – 

v 6.30 hodin a končí v 7.30 hodin. Odpolední provoz potom probíhá od 11.20 

do 16.00 hodin. 

 K pobytu ve školní družině bylo přihlášeno celkem 46 žáků. Pro velký 

počet přihlášených žáků bylo zřízeno druhé oddělení, které bylo v kmenové 

třídě 3. ročníku. Žáci trávili pobyt ve 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 celoročního projektu nazvaného Školní družina – jedna velká rodina 

jsme vymýšleli různé hry zaměřené na upevňování vztahů, vzájemnou pomoc 

a toleranci. V návaznosti na tyto aktivity jsme pak také vyráběli, kreslili a 

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

Nedílnou součástí byl také pohyb – ať už sportovní hry v tělocvičně, nebo 

pohyb na čerstvém vzduchu. 
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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 2019/2020 bylo vydáno celkem 21655 obědů pro 

vlastní strávníky, 2609 pro cizí strávníky. Doplňkové stravování (přesnídávky 

a svačiny) činilo 6600 vydaných porcí. 

 Během celého roku zpestřujeme jídelníček novými recepturami a 

zavádíme zdravější potraviny. 

 

 

 

 

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 
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Přiznaná podpůrná opatření 

V ZŠ a MŠ Sněžné bylo celkem během školního roku diagnostikováno 

31 zdravotně postižených dětí, všichni jsou žáky základní školy. 

 ZŠ – celkem 31 žáků 

Stupeň přiznaných podpůrných opatření   2 3 4 

Počet žáků 22 7 2 

Z toho s individuálním vzdělávacím plánem 15 7 2 

Podle ŠVP pro ZŠ speciální   1 

Počet hodin pedagogické intervence (douč.) 13   

 

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

členy jsou ředitelka školy, výchovná poradkyně, zástupce 1. stupně a 

metodička prevence, kteří provádějí se žáky reedukaci vývojových vad a 

koordinují doučování žáků. 
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c/ Personální zabezpečení činnosti školy 

Pracovní smlouvy: 

  Fyzické osoby 
  Pedagogové Nepedagogové 

  Učitelé Vychovatelé Asistenti 

pedagoga 

 

Celkem  16                        1                   4 8 

 MŠ   4    

 ZŠ 12          4  

 ŠD            1   

 ŠJ    4 

 Provoz.    4 

 

Po celý školní rok pracovali v základní škole čtyři asistentky pedagoga 

s celkovým úvazkem 2,75.   

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     

 ZŠ  2  15 

 ŠD                  1  10  

 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 98% 2% 

2. stupeň 83% 17% 

Průměrně 90,5% 9,5% 
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Vedoucí pracovníci školy 

Ředitelka školy:   Mgr. Jitka Preislerová 

Vých. poradkyně:   Mgr. Jaroslava Machalová 

Vedoucí učitelka MŠ:  Petra Klementová, Dis 

Vedoucí školní jídelny:  Anna Crháková 

 

 

Přehled o všech pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci Kvalifikace Úvazek Praxe 
1. Mgr. Jitka Preislerová VŠ (Nš – Tv) 1 36 let 

2. Mgr. Anna Šimonová VŠ (Nš – Vv) 1 38 let 

3. Mgr. Jana Boháčová VŠ (Učit. pro 1. st.) 1 25 let 

4. Mgr. Ladislava Buchtová VŠ (Soc. vědy, Aj) 1 24 let 

5. Mgr. Jitka Bláhová Učitelství pro 1. st.(NJ) 1  7 let 

6. Mgr. Petra Fialová Učitelství pro 1. st. 1 24 let 

7. Bc. Kristýna Machová VŠ (M -F) 0,59   2 roky 

8. Mgr. Lenka Bartoňová VŠ(Fr–Ukrajinština, AJ, ČJ) 0,86   9 let 

9. Mgr. Tereza Kratochvílová VŠ (M – Tv) 1   5 let 

10. Mgr. Tereza Žáková VŠ (D – Z) 0,50   6 let 

11. Mgr. Jaroslava Machalová VŠ (Ch - Př) 1 13 let 

12. Mgr.Renata Basovníková VŠ(ČJ – ŠJ) 0,63 10let 

13. Michaela Bukáčková SŠ (obor vych.) 1   9 let 

14. Petra Klementová, Dis. SpgŠ ( uč. MŠ) 1 18 let 

15. Sandra Peňázová SPgŠ ( uč. MŠ) 1   5 let 

16. Bc. Věra Hekelová VŠ(SpPg) 1   4 roky 

17. Ludmila Sáblíková SPŠS, kurz asist. pedagoga 0,50   4 roky 

18. Jaroslava Kaštánková SOŠ,  kurz asist. pedagoga 0,75    4 roky 

19. Kateřina Havrdová SPgŠ 0,75    9 let 

20. Věra Rybáková Kurz pro asist. pedagoga 0,75    1 rok 
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Nepedagogičtí pracovníci  Úvazek Započtená 

praxe 
THP 

finanční a mzdová účetní SEŠ 

 

Iveta Horváthová 

 

1 

 

26 let 

Provozní zaměstnanci    

uklízečka Iva Pavelková 0,85 24 let 

uklízečka Irena Kalášková 1 39 let 

Obsluha plyn. kotle Josef Klíma DPP 47 let 

 

 

Pracovnice školní jídelny 

 

   

vedoucí školní jídelny  

Anna Crháková 

 

0,75 

 

10 let 

hlavní kuchařka Iveta Peňásová 1 18 let 

kuchařka Eva Trávníčková 1 15 let 

kuchařka Zdena Krausová 0,63 16 let 

 

Prevencí sociálně patologických jevů byla pověřena Mgr. Lenka 

Bartoňová, metodikem environmentální výchovy Mgr. Jaroslava Machalová, 

správce ICT vykonával Ing. Ondřej Myška.  
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d/ Údaje o přijímacím řízení 

Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku 11 

žáků v 9. ročníku. Všichni žáci uspěli v přijímacím řízení na střední školy, 

které si vybrali podle svého zájmu a schopností. Většina absolventů si vybrala 

střední školy v našem kraji, tři si vybrali školy v Pardubickém kraji. 

Rozmístění absolventů 

Počet Střední škola Obor Sídlo SŠ Okres 

1 VOŠ a SPgŠ Pedagogické 

lyceum 

Litomyšl SY 

1 VOŠ a SPŠ Ekonomika a 

podnikání 

Žďár nad 

Sázavou 

ZR 

1 VOŠ a SPgŠ  Předškolní 

pedagogika 

Litomyšl SY 

1 SPŠE Obor 

telekomunikace 

Pardubice PU 

1 SOŠ Obor lesní 

mechanizátor 

Nové Město na 

Moravě 

ZR 

1 VOŠ a SPŠ Obor obráběč kovů Žďár nad 

Sázavou 

ZR 

1 VOŠ a SPŠ Obor mechanik, 

elektrotechnik 

Jihlava JI 

1 VOŠ a SPŠ Obor mechanik, 

elektrotechnik  

Žďár nad 

Sázavou 

ZR 

1 VOŠ a SPŠ Obor ekonomika a 

podnikání 

Žďár nad 

Sázavou 

ZR 

1 Gymnázium Všeobecný Nové Město na 

Moravě 

ZR 

1 Manažerská 

akademie 

Obor 

veřejnoprávní 

činnost 

Jihlava ZR 

 

 

K zápisu do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021 se 

dostavilo se svými rodiči celkem 22 žáků. Rozhodnutím ředitelky školy bylo 

k povinné školní docházce přijato 21 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 

Roční

k 

Počet 

žáků 

Prospělo  s 

vyznamenání

m 

Prospěl

o 

Neprospěl

o 

Zameškané 

hodiny 

Průměr 

na žáka 

1.   13        12     1      0        425      30,36 

2.   12        12     0      0        299     23 

3.   16        16     0      0        359      21,12 

4.     9         7     2      0        270      30 

5.   15         9     6      0        573      38,20 

6.   16         4   12      0        519      32,44 

7.   10         1     8      1        919      76,58 

8.     6         4     2      0        218                  36,33 

9.   11         5     6      0        416      37,82 

Celke

m 

108       70                         37      1      3998      37,01 

 

 

2. pololetí 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání

m 

Prospěl

o 

Neprospěl

o 

Zameškané 

hodiny 

Průměr 

na žáka 

1.  14         12      2      0      258   18,43 

2.  13         12      0      1      316   24,31 

3.  17         16      1      0      379   22,94 

4.    9         7      2      0    116   12,89 

5.  14         11      3      0      175    12,50 

6.   16          8      8      0      276    17,25 

7.  12          3      8      1      313    26,08 

+ 68 

neoml. 

8.    6          5      1      0      63    10,50 

9.  11          6      5      0     373    33,91 

Celke

m 

112         80    30        2   2269    20,25 
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Chování žáků: 

Chování některých žáků ve škole nebylo příliš zodpovědné. V prvním 

pololetí bylo uděleno pouze dvě napomenutí třídního učitele za časté 

zapomínání pomůcek a domácích úkolů.  

V druhém pololetí byla dvakrát udělena důtka třídního učitele za 

nevhodné chování ke spolužákům a jedna trojka z chování za velké množství 

neomluvených hodin.   

Zároveň byla udělena jedna pochvala třídního učitele za reprezentaci 

školy a za příkladnou práci, píli a aktivitu. 
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f/ Prevence sociálně patologických jevů 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali ve spolupráci se 

společností Portimo, která realizuje zážitkové preventivní programy.  

Uskutečnila se 3 setkání po 3 hodinách pro 4.- 6. ročník. 

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/dn

y 

     1 Studium PdFMU – prevence 

primárně patologických jevů 

Brno 72h., 12 

dnů 

     1 eTwinnig začátečníci, pokročilí Jihlava 8 + 8 

     1 Webinář k ZZ Erasmus+  3 + 2 

     1   Webinář – Jak učit v době 

koronaviru? 

 8 

     1 OUP Jihlava – angličtina - games Jihlava 4 

 Interaktivní tabule Sněžné 5 

     1 Seminář HV pro 1. stupeň Žďár nad 

Sázavou 

4 

     2 Síťování – čtenářská gramotnost Sněžné 40h., 

10dnů 

     1 Webinář – Týmy ve školním 

prostředí  

 8 

     1 Výchovný poradce – setkání 

kariérových poradců základních 

škol regionu 

Žďár nad 

Sázavou 

12h., 2 

dny 
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h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Účast v okresních kolech olympiád 

Předmět Ročník Počet žáků 

Český jazyk 9. 1 žákyně 5. místo 

 

 

 

Účast v projektech 

Název projektu Tematika Ročník(y) Organizátor 

Záložka do knihy 

spojuje 

Uak, Čas, Čj 4. +5. 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 

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) 

Síťování škol Čtenářská 

gramotnost 

celá škola L. Bartoňová, J. 

Bláhová 

Erasmus Days napříč vzděl. 

před. 

celá škola L. Buchtová 

E Twinnig Label „Letś Sing!“ 2. stupeň L. Bartoňová 
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Účast v ostatních soutěžích 

Soutěž Skupina Počet žáků/umístění 

Atletický turnaj Svratka výběr 4 krát 1. místo, 1 krát 

2. místo, 3krát 3. 

místo, 2 krát 4. místo 

Soutěž ve šplhu výběr  2. a 3. místo v okres. 

kole,  

Lyžuj lesy výběr 1 krát 1. místo, 1 krát 

2. místo, 3krát 3. 

místo 

 

 

 

Interní život školy 

Zájmové útvary 

o Taneční kroužek 

o Aj pro předškoláky 

o Street Dance 

o Háčkování 

o Čtenářský klub 

o Klub zábavné logiky 
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Sportovní, kulturní akce – uspořádání nebo účast na nich 

Název akce Ročník(y) 

Lampionový průvod, ve spolupráci 

s ŠR 

pro veřejnost 

Erasmus Days celá ZŠ 

Rozsvícení stromečku, zpívání koled 

v parku 

celá ZŠ 

Zpívání koled v Domě 

s pečovatelskou službou 

1.-2. roč. 

Podzimní cvičení v přírodě 1.-9. roč. 

 Divadlo Drak 1.-3. roč. 

Atletický čtyřboj ve Svratce vybraní žáci 

Divadlo Polárka - Brno 3.-5. roč. 

Turnaj ve florbale v Jimramově vybraní žáci 

Šplh, okrskové a okresní kolo, Žďár 

nad Sázavou 

vybraní žáci 1. stupně 

Adaptační kurz 6. roč. 

Dýňový svět 1.-4. roč. 

Návštěva dílny modrotisku v Olešnici 1.-3. roč. 

Sázení stromů celá ZŠ 

Turnaj v ringu 2. stupeň 

Beseda k volbě povolání 8.+9. roč. 

Bruslení – zimní stadion Polička 1.-3. roč. 

Bruslení – zimní stadion Žďár nad 

Sázavou 

5., 4. roč. 

Lyžuj lesy, Nové Město na Moravě vybraní žáci 

Plavání, Nové Město na Moravě 3.-4. roč., výuka v rámci ŠVP 

Přírodní učebna Šamíkovice 3.,4., 5. roč. 
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Vzdělávací akce pro žáky  

Název akce Tematika Ročník(y

) 

Čertí obchůzka udržování tradic 1.-9. roč. 

Zetor show volba povolání 8.-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 4.,5.,8.,9. 

roč. 

Motani cestování, ČaS 4.-5. roč. 

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

Ekologická konference globální oteplování 9.roč. 

CBM Polička  sklářství 1.-3. roč. 

Autorské čtení, Jan Crlík čtenářská gramotnost 6.-9. roč. 

Beseda – poznej přírodu- liška ochrana přírody 1.-9. roč. 

Cvičení papoušci cestování 4.-9. roč. 

Divadelní představení Hana 

Brno 

historie 8. roč. 

Vzdělávací pořady v anglickém 

jazyce BiGy Žďár nad Sázavou 

anglický jazyk 4.-5.roč. 

Maturitu zvládneme hravě kroužek Gy-NMNM 9.roč. 

Etiketa pravidla slušného chování celá škola 

Divadlo Gymn. ZR „Sněhurka a 

7 podezřelých“ 

anglický jazyk 4. – 5.roč. 

Konverzační soutěž v AJ anglický jazyk 4. – 5.roč. 

  

 

 

 Výlety a exkurze 

Název akce Ročník(y) 

Brno – výstaviště 

poklad Inků 

6.-9. roč. 

Brno – výstava 

„Totalita“ 

6.-9.roč. 

Muzeum Polička 1. stupeň 
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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 

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. Projekt byl k 31.8.2020 ukončen a navazovat bude nový 

projekt Šablony III. 
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Šablony byly v tomto školním roce 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  

kariérového poradce 

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 byl 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. 

Na 1. stupni pracoval dramatický kroužek, který nacvičoval představení 

v anglickém jazyce a úspěšně reprezentoval školu, např. na BiGy Žďár nad 

Sázavou. 
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I KAP Učíme se ze života pro život 

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 v letošním roce 22 tabletů pro 

práci žáků. 

 

 

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.  

Také v letošním školním roce pokračoval projekt Mléko do škol, kdy je 

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

jogurt, sýr).  

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. 

Tento projekt bude pokračovat i ve školním roce 2020/2021. 

 



23 
 

k/ Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

V letošním roce  jedna paní učitelka úspěšně ukončila vzdělávací obor 

český jazyk a literatura a následně započala kvalifikační studium potřebné pro 

výkon funkce metodik prevence 

 

 

 

 

 

l/ Opravy a modernizace školy 

Po několika letech byl schválen a realizován projekt na rekonstrukci 

elektrorozvodů, vody a kanalizace ve škole. Tato akce byla financována za 

přispění MMR, předpokládané náklady činily 6 880 004,- Kč, z dotace bylo 

hrazeno 1 926 017,- Kč.  

Současně jsme nechali opravit  podlahu v jídelně, vybudovat nové WC 

pro učitelky v MŠ a ve 3.NP ve škole, položit novou dlažbu na toaletách, 

opravit místnost se škrabkou na brambory v suterénu. Byl také nainstalován 

nový domovní zabezpečovací systém a tzv. domácí vrátný. To vše v celkové 

částce 987 942,25 Kč. Celou rekonstrukci zrealizovala firma Happy stavby 

Žďár nad Sázavou v období letních prázdnin.  

Školní družinu jsme vybavili novými stoly a židlemi, protože stávající 

byly už zcela nevhodné z hygienických a bezpečnostních důvodů. Novým 

stavitelným nábytkem byly vybaveny také dvě učebny. 

Byla nainstalována nová tabule a pořízeny dva dataprojektory 

s promítacím plátnem.       

           Zpracovala: Mgr. Jitka Preislerová 
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Přílohy: 

Učební plány 

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

Výroční zpráva mateřské školy 

Fotografie – rekonstrukce, současný stav 
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Přehled prospěchu 1.ročníku              1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Anna Šimonová                   Počet žáků: 14 (6 dívek a 8 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 918  

 V – prospěl s vyznamenáním 13 

P - prospěl    1 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    425    30,357 

neomluvené      0          0 

 

 

 
Přehled prospěchu 1.ročníku               2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Anna Šimonová                    Počet žáků: 14 (6 dívek a 8 chlapců)                   

 

 

Celkový průměrný prospěch          1,1224  

 V – prospěl s vyznamenáním 12 

P - prospěl    2 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    258    18,429 

neomluvené      0          0 
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 Přehled prospěchu 2.ročníku              1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jana Boháčová                  Počet žáků: 13 (9 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 2527  

 V – prospěl s vyznamenáním  12 

P - prospěl    1 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    299    23,00 

neomluvené      0          0 

 

 

Přehled prospěchu 2.ročníku                  2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jana Boháčová                   Počet žáků: 13 (9 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 2308  

 V – prospěl s vyznamenáním  12 

P - prospěl    0 

5 - neprospěl    1 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    316    24,308 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 3.ročníku                1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jana Boháčová              Počet žáků: 17 (13 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 1103  

 V – prospěl s vyznamenáním  17 

P - prospěl    0 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    359    21,118 

neomluvené      0          0 

 

 

  

Přehled prospěchu 3.ročníku                2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jana Boháčová               Počet žáků: 17 (13 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 1471  

 V – prospěl s vyznamenáním  16 

P - prospěl    1 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    379    22,294 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 4.ročníku                1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Petra Fialová                     Počet žáků: 9 (5 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 4167  

 V – prospěl s vyznamenáním    7 

P - prospěl    2 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    270    30,00 

neomluvené      0          0 

 

 

 

  

Přehled prospěchu 4.ročníku                 2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Petra Fialová                      Počet žáků: 9 (5 dívek a 4 chlapci)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 4028  

 V – prospěl s vyznamenáním    7 

P - prospěl    2 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    116    12,889 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 5.ročníku               1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Petra Fialová                 Počet žáků: 15 (6 dívek a 9 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1, 5417  

 V – prospěl s vyznamenáním    9 

P - prospěl    6 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    573    38,20 

neomluvené      0          0 

 

 

 

  

Přehled prospěchu 5.ročníku                 2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Petra Fialová                   Počet žáků: 14 (6 dívek a 8 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,4643  

 V – prospěl s vyznamenáním    11 

P - prospěl     3 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené 175 12,500 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 6.ročníku                  1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Machalová      Počet žáků: 16 (7 dívek a 9 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,6106  

 V – prospěl s vyznamenáním    4 

P - prospěl   12  

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené 519    32,438 

neomluvené      0          0 

 

 

  

Přehled prospěchu 6.ročníku                2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Jaroslava Machalová     Počet žáků: 16 (7 dívek a 9 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,4856  

 V – prospěl s vyznamenáním    8 

P - prospěl    8  

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené    276    17,250 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 7.ročníku                1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Bc. Kristýna Machová            Počet žáků: 12 (4 dívky a 8 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          2,1386  

 V – prospěl s vyznamenáním    3 

P - prospěl    8  

5 - neprospěl    1 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené   919    76,583 

neomluvené      0          0 

 

 

  

Přehled prospěchu 7.ročníku                2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Bc. Kristýna Machová             Počet žáků: 12 (4 dívky a 8 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          2,1138  

 V – prospěl s vyznamenáním    3 

P - prospěl    8  

5 - neprospěl    1 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené 313 26,083 

neomluvené 68     68-1žák 
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Přehled prospěchu 8.ročníku                1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bartoňová               Počet žáků: 6 (5 dívek a 1 chlapec)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,4342  

 V – prospěl s vyznamenáním    4 

P - prospěl    2  

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené   218    36,333 

neomluvené      0          0 

 

 

  

Přehled prospěchu 8.ročníku                 2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Lenka Bartoňová               Počet žáků: 6 (5 dívek a 1 chlapec)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,4079  

 V – prospěl s vyznamenáním    5 

P - prospěl    1 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené   63 10,500 

neomluvené      0          0 
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Přehled prospěchu 9.ročníku          1.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Tereza Kratochvílová     Počet žáků: 11 (6 dívek a 5 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,5882  

 V – prospěl s vyznamenáním    5 

P - prospěl    6 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené   416    37,818 

neomluvené      0          0 

 

 

  

Přehled prospěchu 9.ročníku               2.pololetí školního roku 2019/2020 

  
Třídní učitelka: Mgr. Tereza Kratochvílová     Počet žáků: 11 (6 dívek a 5 chlapců)                   

 

Celkový průměrný prospěch          1,6209  

 V – prospěl s vyznamenáním    6 

P - prospěl    5 

5 - neprospěl    0 

N - nehodnocen    0 

 

Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

omluvené   373    33,909 

neomluvené      0          0 
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HODNOCENÍ  ČINNOSTI  MATEŘSKÉ  ŠKOLY 

ŠKOLNÍ  ROK  2019 - 2020 

 

   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 přízemí 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.  

   Třídu Sovičky (p. uč. Petra Klementová, DiS.) navštěvovalo celkem 16 dětí, 12 

předškoláků z toho jeden s odloženou školní docházkou  + 4 děti 4 – 5 let. Od 

února 2020 se snížil počet na 15 dětí z důvodu ukončení docházky jedné dívky.  

Třídu Žabiček (p. uč. Bc. Věra Hekelová, Dis, Sandra Peňázová a asistentka 

pedagoga Michaela Skalníka později Edita Mrázková) nejprve navštěvovalo 16 

dětí. Z toho 5 dětí při nástupu do MŠ neměly ještě 3 roky.  Adaptace proběhla 

rychle, děti byly brzy šikovné a samostatné. Od února 2020 se počet zvýšil na 17 

dětí z důvodu uvolnění jednoho místa z kapacity MŠ. Každá třída má svoji šatnu. 

Společně využívají umývárnu. Během letních prázdnin (červenec – srpen 2020) 

proběhla rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace, vodovodního potrubí a odpadů. 

Stropy byly sníženy a osazeny novým osvětlením. V umývárně byl navýšen počet 

sociálních zařízení. Nyní je k dispozici 5 x WC, 3 x pisoár a 8 x umyvadlo.  Díky 

tomu se nám podařilo splnit hygienické předpisy a požadavky dle vyhlášky. Šatny 
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jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí, jsou zde nástěnky pro rodiče na 

průběžná sdělení o výchovně vzdělávací činnosti dětí a informace o akcích. Dále 

zde rodiče mimo jiné najdou i informace ze školní jídelny, ŠVP s názvem 

„Duhová cesta za poznáním“ a školní řád.  Rodiče dále informujeme pomocí 

internetu – webové stránky, sociální sítě, email.  

     Mateřská škola má 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, také nábytek u mladších dětí ve třídě Žabiček. Během 

prázdnin byla zakoupena nová skříň s úložnými kontejnery na stavebnice do třídy 

Soviček, aby byl umožněn dětem snadnější přístup při výběru. Na tento nábytek 

nám přispěla Obec Kuklík částkou 15000,- Kč. Dále byla pořízena smart TV pro 

zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.  

    Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je průměrné, je průběžně 

obnovováno a doplňováno, máme dostatek výtvarného i pracovního materiálu. 

Máme k dispozici počítač a kopírku a nyní nově TV.  Pravidelně doplňujeme 

dětskou i učitelskou knihovnu.  

   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 S Křemílkem a Vochomůrkou procestujem, jehož hlavním cílem bylo 

prosociální chování a environmentální výchova. Třída Soviček pracovala podle 

TVP s názvem „Čím budu, až vyrostu?“, změřený na seznámení s různými 



38 
 

profesemi, které nás provázeli celý rok.   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.  

    Během jarních prázdnin došlo k uzavření MŠ na základě pandemie Covid – 19.  

Od 13. 3. 2020 do 18. 9. 2020 byla používaná tzv. distanční výuka. Dětem byly 

zasílány materiály a úkoly, které mohly za pomoci rodičů plnit.  

   Spolupráce s rodiči je pro naší MŠ velice důležitá. Na začátku školního roku se 

uskutečnila informativní schůzka, na které rodiče byli seznámeni se školním 

řádem a jaké akce jsou v průběhu školního roku 2019/2020 plánované. V případě 

potřeby mohli rodiče přivádět a vyzvedávat děti dle svých potřeb s přihlédnutím 

k režimu a provozu MŠ. Pedagogové i rodiče se snažili o oboustranné jednání 

založené na důvěře a kladných vztazích. Společně vytvářeli klidné prostředí pro 

práci a péči o děti. Pedagogové pravidelně informovali rodiče o pokrocích svých 

dětí. Snažili se rodičům pomáhat, podle potřeby radit a doporučovat odbornou 

péči.  Rodiče měli také možnost zúčastnit několika akcí. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Akce, kterých se děti mateřské školy zúčastnily: 

 

Seznamování s anglickým jazykem 

Sportovní projekt ČOS „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

Pravidelné návštěvy divadla Šeherezáda 

Předplavecký  výcvik 

Hudební pořad „Máme rádi zvířata 2019“ 

Divadlo v kulturním domě Nové Město na Moravě „Jak si hrají tatínkové“ 

Podzimní výlet „Dýňový svět“ 

Setkání s rodiči „Halloween“ 

Fotografování s vánoční tématikou 

Výchovně vzdělávací program „Liška“ 

Čertovské dovádění 

Vánoční nadílka od anděla 

Maškarní rej v naší školce „Paní Zima“ 

Show s papoušky 

Slavnostní vyřazení předškoláků – Pasování na školáky 
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Fotografie z rekonstrukce 
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Fotografie po rekonstrukci 
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