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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ve školním roce 2018-2019 

 

Základní škola a 

Mateřská škola  

Vitice, okres Kolín p.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Č.j. 98/2019 

 
Zpráva se týká prioritně činnosti Základní školy 
 
Motto: 
Pro učitele a rodiče:  
"Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem."  
Pro školu: 
"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."  
(z děl Jana Amose Komenského)  
 
Tento dokument vypracovala  Mgr. Renata Pacalová, ředitelka školy, dne 30. 9. 2019.  
Je vyhotoven ve dvou originálních stejnopisech, přičemž jeden je uložen u ředitelky školy, druhý je 
předán Obecnímu úřadu obce Vitice.  
 
Zpráva byla předložena ke schválení Školské radě dne 22.10.2019 
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1. Základní údaje, kontakty: 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Vitice, okres Kolín 

příspěvková organizace 

Vitice 15                                         

281 06  Vitice                                                                                                    

IČ: 71002774 

e-mail: zs.vitice@centrum.cz 

tf: 321 674 665, mobil 733 738 666 

ID: akrmh5j 

Webové stránky: www.zsms-vitice.cz (administrátor: ředitelka školy,od 1.9.2018) 

 

Zřizovatel: Obec Vitice, Vitice 95, okres Kolín, 281 06 

IČO: 00235890, č.t.: 321 674 681 

Obec s rozšířenou působností: Český Brod 

 

RED IZO: 600045676 

Součásti školy: MŠ - Vitice 104,  IZO : 007512520, kapacita 1 třída, 28 dětí 

                           ZŠ -  Vitice   15,  IZO: 002174251, kapacita 60 žáků 

                           ŠD -  Vitice  15,  IZO : 113300158, kapacita 25 žáků 

                            ŠJ  -  Vitice  102, IZO : 002702576, 120 obědů 

Škola vzdělává v oboru vzdělávání: 79 – 01 – C/01 Základní škola 

___________________________________________________________________________ 

Ředitelka školy, statutární orgán školy:  

Mgr. Renata Pacalová, jmenovaná do funkce 1. 9. 2017, 733 73 666 

Zástupkyně ředitelky školy:  

Věra Maksová, zástupkyně pro záležitosti MŠ, 321 674 618 

Ekonomka školy: externí pracovnice Hana Majerová, 606 413 619, trvale ZŠ Č.Brod 

 

http://www.zsms-vitice.cz/
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Školská rada: 

Zástupci z řad zřizovatele: 

Helena Volšičková, Jaroslava Novotná 

Zástupci z řad rodičů: 

Adriana Sismilichová, Lenka Krausová 

Zástupci z řad pedagogů: 

Jiřina Tupcová – předsedkyně ŠR, Stanislava Mukařovská 

ŠR se schází 2x ročně – na jaře a na podzim – a nebo mimořádně, vyžaduje-li to situace 

 

Personál školy: 

Provozní zaměstnankyně: 

MŠ -  Jarmila Bergerová -  uklízečka, školnice, pradlena  - vzdělání vyučena 

ZŠ -  Věra Fliegerová – uklízečka                                      -                vyučena 

ŠJ -   Petra Straňáková – vedoucí školní jídelny, kuchařka -               vyučena 

- Věra Fliegerová – pomocná kuchařka                                        vyučena 

Ve školním roce se škola potýkala s absencí provozních sil – uklízeček. Jedna síla odešla na MD, 

druhá pracovala jen dočasně na DPP. Krátkou dobu, než se zajistily nové síly, musely úklid 

zajišťovat učitelky. 

Škola nemá školníka. Údržbu či opravy zajišťuje provozní zaměstnanec obce.  

 

Pedagogické pracovnice: 

MŠ – Věra Maksová  učitelka, zástupkyně ředitelky, vzdělání SŠ 

-  Jiřina Hovoková, učitelka                                  vzdělání SŠ 

 

ZŠ – Renata Pacalová, ředitelka, učitelka, výchovná poradkyně,    vzdělání VŠ 

- Alena Fantová, třídní učitelka, metodik prevence,                  vzdělání VŠ 

- Jiřina Tupcová, třídní učitelka, předsedkyně ŠR,                    vzdělání SŠ 

- Stanislava Mukařovská, vychovatelka, asistentka pedagoga   vzdělání SŠ 

 

Protože škola otevřela druhou třídu, nastoupila 1.9.2018 nová paní učitelka, aprobovaná pro 

první stupeň ZŠ – třídní učitelka I. třídy. 
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Charakteristika školy jako celku 

 

Základní škola je málotřídní pro žáky 1. až 5. ročníku. Kapacita školy je 60 žáků. V budově základní 

školy jsou 3 třídy, tělocvična a zázemí (šatny, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, technická místnost). 

Budova má dva vchody, z nichž jeden je bezbariérový.  

V roce 2018 byla budova školy zateplena a opatřena novou fasádou. Chodba školy je prosvětlena 

světlovody a vytápění tělocvičny zajišťují tepelná čerpadla.  

Škola je otevřená nejen pro děti ze spádových obcí. Dobré autobusové spojení je s Kouřimí, s Českým 

Brodem a obcemi na trase. 

  

  

 

  

Mateřská škola má kapacitu 28 žáků a je určena pouze pro děti z výše uvedených spádových obcí. V 

budově mateřské školy jsou dvě třídy a zázemí (WC, šatna, kuchyňka, prádelna, kancelář, technická 

místnost). 
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Školní jídelna je vybavena novu kuchyní. Děti ze ZŠ se stravují v malé jídelně, dětem z MŠ jsou obědy 

a svačinky dodávány do školky. Školní kuchyně vaří obědy i pro veřejnost. 

Škola má tři budovy - je koncipovaná jako tzv. pavilónová - MŠ, ZŠ a hospodářský pavilon. 

K areálu patří  zahrada MŠ, pozemek je oplocený. 

Součástí hospodářské budovy jsou soukromé byty. Budovy MŠ a HP byly v roce 2014 zatepleny, 

opatřeny novou fasádou a okny.(dotace EU, Fond soudržnosti spolufinancovaný obcí). 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Co se podařilo ve školním roce 2018/19   
 

• materiálně technické vybavení : 

 
Základní škola:  tělocvična           -    vytápění a klimatizace  tepelnými čerpadly 

- nové míče a pomůcky na cvičení 
- bezpečnostní folie na dveře tělocvičny 
- zakrytí spodní části stěn kobercovinou – bezpečnost 
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- vymalování – sportovní tématika 

                            školní družina     -   dovybavení nábytkem z masivu – stoly, židle 

- posílení jističe v elektrorozvodu – práce s počítači 
I. třída       -    repasovaná magnetická tabule s řádky 

šatna                  -   skříňky na košíčky pro převlékání na Tv 

- police do šatních lavic 

                             úklidová místnost – uspořádání nábytku, vymalování 

                             vchodové dveře   -  čisticí zóny 

 

 Mateřská škola:                            -    nová myčka a sušička – nákup 

- bezpečnostní kamera ke vchodu 
- nákup nových stavebnic, hraček a didaktických pomůcek   
- nové šatní skříňky    

 

Školní jídelna a kuchyně:            -     nová myčka 

- zakoupení nového jídelního porcelánu  
- nové stoly a židle  
-  o prázdninách rekonstrukce kuchyně a jídelny – nové 

obklady, podlahové krytiny, rozšíření plochy jídelny  

 (rekonstrukci jídelny financovala ze svého rozpočtu obec Vitice) 

 

Energie a služby:                          -   přechod k jinému poskytovateli el.energie – k E-on 

- přechod k jinému poskytovatelli internetu a telefonních 
linek –T-mobile –výhodnější tarif 

 

Podporovatelé školy:                     - navázání vztahu s firmou DM- elektro z Českého Brodu  

                                                         dary škole – reproduktory a mikrofon, balíčky k Mikuláši.. 

 

Společné sportoviště:        Obec Vitice zainvestovala stavbu Víceúčelového sportovního  

                                              hřiště pod areálem školy. 

 

 

 

 

2. Základní škola - výchovně vzdělávací proces: 

 
Vzdělávací koncepce školy je zaměřena na rozvoj žáků ve všech sférách lidství, ne pouze na 
racionalitu a hmotné hodnoty. Výuka a organizace výuky využívá polohy školy a vede žáky k 
vlastnímu samostatnému rozvoji s důrazem na soužití s přírodou a okolím, ve kterém žijeme.  
Výuka probíhá dle ŠVP Naše školička, vzdělávacího plánu pro základní školu – první stupeň. 
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ŠVP ZV „Naše školička“ č.j. 175/2007 s platností od 30. 8. 2007 zahrnuje výchovné a 
vzdělávací strategie v souladu s RVP, shrnuje klíčové kompetence. Obsahuje pravidla 
vzdělávání žáků se SVP a žáků nadaných v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění. Plán byl 
v letošním roce aktualizován. Do výukového plánu byla zahrnuta mimo jiné výuka plavání, která 
se stala od školního roku 2017/2018 povinnou pro první stupeň základních škol v rozsahu 
minimálně 40 hodin. Některé výstupy byly zjednodušeny. 
Do školního režimu bylo zahrnuto více pohybových aktivit. Žáci mají možnost využívat ve větší 
míře tělocvičnu a to nejen při hodinách Tv. Osvědčila se přestávková vybíjená, žáci soutěží o 
celoroční body, tělocvičnu využíváme např. i při hodinách českého jazyka, matematiky..hravé 
aktivity. 
Tempo pokroku ve výuce  závisí nejvíce na individuálních schopnostech žáka, ale i 
požadavcích rodičů. Dáváme šanci všem. Věnujeme  se intenzivně i žákům se SPU formou 
individuálních či skupinových náprav v podobě doporučené školským poradenským zařízením – 
PPP Český Brod. Ve školním roce 2018/2019 byla poskytována pedagogická podpora: 
 
I.třída -  1 žák s odlišným mateřským jazykem, 1 žák pracoval dle IVP 
II. třída -  2 žáci, 1 žákyně pracovala podle IVP 
 
Od dubna 2018 byla realizována jedna hodina českého jazyka týdně pro žáky cizince – máme 
celkem 3. Výuka mohla probíhat díky dotačnímu programu MŠMT „ Čeština pro cizince“ a bude 
trvat do konce ledna 2020. 
Žákům šikovným se snažíme zvyšovat motivaci k učení, rozšiřujeme učivo a dáváme prostor 
k realizaci. V rámci povinné hodinové dotace jsme rozdělili výuku angličtiny na dvě oddělení, 
aby byly hodiny efektivnější. 
Učíme samostatnosti, slušnosti, vstřícnosti k ostatním, výuku se snažíme co nejvíce přiblížit 
reálnému životu, vedeme žáky ke vzájemné komunikaci a pomoci. 

Je pro nás důležitá vlídná důslednost a pozitivní náročnost. 
Chceme přispět k tomu, aby malou venkovskou školu rodiče a veřejnost vnímali jako přívětivou, 
aby oceňovali klid a bezpečí, které se jejich dětem v prvních letech školní docházky v takové 
škole dostane. Aby věkovou nesourodost třídy chápali spíš jako výhodu pro další život dítěte. 
 

Výukový plán:  

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník Celkem 
Disponibil. 
hodiny 

  1. 2. 3. 4. 5.    
jazyk a jazyková komunikace český jazyk 8 9 8 8 8   6 

 anglický jazyk   3 3 3    
matematika a její aplikace matematika 5 6 5 5 5   6 
informační technologie informatika    1 1   1 
člověk a jeho svět prvouka 2 2 3      
 přírodověda    2 2    

 vlastivěda    1 1   1 
umění a kultura hudební výchova 1 1 1 1 1    
 výtvarná výchova 1 1 1 2 2    
člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 2 2    
člověk a svět práce pracovní činnost 1 1 1 1 1    
          
celková povinná dotace  20 22 24 26 26 118  14 
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Výsledky vzdělávání:         
           

třída počet žáků 
 

vyznamenání prospělo omluvené hod. 
zameškané h. 

/žák pololetí prospěch 
I. 14 14 0 576 41,14 první 1,071 

  14 14 0 547 39,07 druhé 1,063 
II. 15 10 5 834 55,6 první 1,284 

  14 11 3 578 48,16 druhé 1,263 
škola:  28 25 3 2535 46,15 obě 1,17 

 

 
Jedna žákyně 5 . ročníku byla hodnocena v naukových předmětech širším slovním hodnocením. 

 
 

 
Přehled o počtech žáků           ročník počet dívky chlapci   
         
I. třída     1. 8 2 6   
      2. 6 3 3   
    celkem   14 5 9   
         
II. třída     3. 5 2 3   
      4. 7 2 5   
      5. 2 2     
    celkem   14 6 8   
         
Dohromady: 28 žáků,+ 1 žák v zahraničí( 3. r.), 1 žákyně od listopadu 2018 do března 2019 (3.r.) 

 
   

 
Žáci podle místa bydliště 2018/19: 

 
obec počet žáků 

Vitice  6  
Hřiby  13  

Dobré Pole  4  
Chotýš  1  

Tuchoraz x  2  
Kouřim x  1  

Rostoklaty x  1  
     
                       celkem  28  

X – není spádová obec 
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Přestup žáků na druhý stupeň ZŠ: 
Na konci školního roku jsme se rozloučili celkem se třemi žákyněmi: 
1 žákyně přestoupila na ZŠ Okružní, Kouřim do 6. ročníku 
1 žákyně přestoupila na ZŠ Světice do 6. ročníku 
1 žákyně přestoupila na ZŠ Tehov do 2. ročníku – stěhování rodiny ze Hřib do Tehova 
 

 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/20:  
K zápisu, který se konal 10. 4. 2019, se dostavilo 7 dětí.  
Byl povolen 1 odklad povinné školní docházky – dítě z naší MŠ. 
6 dětí bylo zapsáno – 3 dívky, 3 chlapci – z toho 2 děti nejsou ze spádových obcí. 
Z naší MŠ odešlo 8 dětí do ZŠ v Kouřimi! Pokud by tyto děti nastoupily u nás, mohlo se jednat  
o otevření druhé třídy. 
Rodiče uvádějí různé důvody, nejčastěji přítomnost staršího sourozence v tamní škole. 
Je to však důkaz, že přetrvává nedůvěra ve školu.  
 

 
 
 

3. Prevence sociálně patologických jevů 
Ve školním roce 2018/2019 škola neřešila žádné závažné přestupky vůči školnímu řádu. 
Vyskytly se krátkodobě verbálně útočné projevy vůči jedné žákyni ve II. třídě. Situace byla hned  
vyhodnocena a rozklíčována v třídnických hodinách.  
Vše bylo náležitě vysvětleno uměřeně věku žáků . Do konce roku jsme už podobné projevy nezazna – 
menali. Celoročně usilujeme o férové vztahy mezi žáky. Trváme vždy na tom, aby i malý ústrk byl  
napraven. Vyžaduje to důslednost a trpělivost.  Ve škole máme žáky cizince s odlišným mateřským 
 jazykem. Jejich působení ve škole ostatní žáky obohacuje – bourá jazykové i kulturní bariéry.  
 S žáky pravidelně besedujeme o nebezpečí kyberšikany, o nástrahách používání sociálních sítí,  
Důrazně upozorňujeme i rodiče na třídních schůzkách. Rodičům byla doporučena k přečtení  
publikace „Dítě v síti“ z nakladatelství Mladá fronta, 2019, kde jsou reálné postřehy rady i slovník  
pojmů používaných dětmi. 
Ve školním roce nebyl řešen žádný problém se záškoláctvím, všechna absence byla rodiči řádně 
 omlouvána.  
 
 

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
V průběhu roku  ředitelka školy absolvovala studium pro ředitele škol – Školský management, který  
ukončila v červnu 2019 závěrečnou zkouškou. 
Pedagogické pracovnice školy absolvovaly několik vzdělávacích seminářů v rámci DVPP. 
Všechny pracovnice školy absolvovaly školení BOZP, PO a školení První pomoci. 
 
 
 

5. Údaje o aktivitách školy na veřejnosti 
 
Základním informačním médiem jsou webové stránky školy – www.zsms-vitice.cz . 
Obsahují základní a aktuální informace o dění ve škole. Kromě toho využíváme – zejména pro rodiče  
dětí z MŠ –  mailovou komunikaci – hromadné zasílání zpráv. 
Škola se prezentuje v periodiku Podlipansko, spolupracuje s MAS Podlipansko, Pošembeří a s pracovní  
skupinou Českobrodsko – PS pro rovné příležitosti ve vzdělání (pí ředitelka). 

http://www.zsms-vitice.cz/
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Navazujeme kontakty s okolními školami – Bylany, Přistoupim, Kouřim. 
I v letošním školním roce se konalo jedno zasedání zastupitelstva obce ve škole a bylo zaměřeno  
na potřeby  a problémy školy. Tato praxe se velmi osvědčila – zastupitelé viděli na místě co se podařilo 
 a co je ještě potřeba vylepšit. 
Skupina rodičů – přátelé školy – i v tomto roce zorganizovala sběr papíru a to na podzim a na jaře.  
Utržená částka byla rozdělena mezi MŠ a ZŠ a využita na nákup dalšího vybavení školy.  
Nejlepší  sběrači byli vyhodnoceni na konci školního roku a získali od sponzorů ceny. 
Sponzorem v této aktivitě  se stalo  Zahradnictví Jandl Dobré Pole, Skanzen Kouřim a Veolia, a.s.  
Budeme rádi, když se sběr papíru stane prospěšnou tradicí. 
V tomto školním roce se poprvé rozsvěcel vánoční strom u školy a rozsvěcení bylo spojeno s adventním 
vystoupením dětí MŠ a ZŠ. Přátelé školy připravili před školou i malý jarmark, kde se prodávaly 
výrobky vytvořené na akci Adventní tvoření. 
Škola navázala spolupráci s městskou knihovnou v Českém Brodě, kam pravidelně jezdíme  
na jejich tématické pořady tvořené právě pro prvostupňové děti. 
 
  

 
 

6. Akce pořádané ve školním roce 2018/2019: 
 

• Od září 2018 do ledna 2019 pravidelně jednou týdně lekce plavání v bazénu 
v Čelákovicích 

Září – divadlo koloběžka ve škole 

Říjen – projektový týden „ Máme rádi zvířata“  
– ukázka dravců, přednáška ochránců přírody z obory Žleby 
- dopoledne se psem – „ Pes bezpečně“ 
- divadlo Gong Praha 
- beseda se sledge hokejistou Z. Šafránkem 

Listopad – celodenní výlet do pekla Čertovina a do Pohádkového podlesí 

( akce společně s předškoláky z MŠ) 
- pedagogická rada, třídní schůzky 
- adventní rozsvícení vánočního stromu a vystoupení dětí z MŠ i ZŠ 

                      Prosinec – komponovaný pořad v knihovně v Českém Brodě 

                              - Výstava ocelových soch a předvánoční Praha – výlet 

                              - mikulášská nadílka ve škole 

                              - sférické kino – 3D promítání v tělocvičně 

                              - vánoční besídka ve třídách 

                       Leden – schůzka s rodiči předškoláků v MŠ 

                                     - Pedagogická rada a individuální třídní schůzky s rodiči 

                                     - Černé divadlo – představení v divadle Broadway v Praze 

                       Únor  - zdravotnické školení v Kozojedech – všichni zaměstnanci 

-  - komponovaný pořad v knihovně v Českém Brodě 

                       Březen – karneval a maškarní rej ve škole 

- Zastupitelstvo obce ve škole 
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                       Duben – zápis dětí do první třídy 

                                     -  pedagogická rada a třídní schůzky 

                                    - výlet do Kouřimi, návštěva ZŠ M. Šolleho, výlet po okolí 

                                    - Den země v Praze na Vyšehradě – environmentální výchova 

                                    - celodenní společný výlet s předškoláky z MŠ – ZOO Jihlava 

                        Květen – celodenní výlet do Botanické zahrady v Praze – líhnutí motýlů 

- Komponovaný pořad v knihovně v Českém Brodě 
- Den dětí ve škole – 31.5. 

                       Červen -  přednáška Záchranář - první pomoc pro děti 

- klasické Kašpárkovo divadlo ve škole 
- dvoudenní puťák, pěší túra do Kostelce n. Č.l., kuželky… 
- vyhodnocení školního roku 
- začátek rekonstrukce jídelny 25.6. 2019 

 
 

 

7. Kontroly ve škole  

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – kontrola požární ochrany objektu. 
(30.1.2019) – bez závad 

 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje – kontrola dodržování hygienických 
předpisů při práci s potravinami, požadavků na stravovací služby, zásad dodržování 
provozní hygieny. Kontrola zjistila nedostatky stavu vybavení kuchyně – popraskané 
obklady, nevyhovující stav podlahy v kuchyni i přípravně zeleniny a zhodnotila je jako 
neodpovídající Vyhlášce č. 137/20004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací 
služby.( 2.4.2019) 

Na základě protokolu doporučila kontrola nedostatky odstranit.  

Škola spolu s vedením obce se proto rozhodla v létě realizovat rekonstrukci nejen kuchyně, 
ale i jídelny.  

 

Vyřizování stížností a žádosti o informace – škola neřešila. 

 

 

8.  Hospodaření školy   
 
Škola hospodařila s rozpočtem 800 000 Kč na kalendářní rok 2018 jako příspěvkem od 
zřizovatele. Rozpočet byl čerpán s rozpočtovou kázní dle rozpisu v jednotlivých 
účtech. 
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9. Školní družina  -    zpracovala vychovatelka ŠD pí S. Mukařovská             

 

  Charakteristika 

Do školní družiny docházelo v průměru po celý školní rok 25 dětí z 1.  - 5.ročníku ZŠ a MŠ 

Vitice. 

Provozní doba družiny byla denně od 6.30 do 7.30 hodin v MŠ a odpolední provoz od 11:40 do 

16:00 hodin v ZŠ. Pobyt v družině byl zdarma. 

Oddělení školní družiny se nachází ve školní budově a vede ho vychovatelka Stanislava 

Mukařovská, která má odbornou kvalifikaci a pedagogickou praxi. 

Ve školní družině je herna, kde je nábytek a prostorné úložné boxy z pevného materiálu, v 

kterých jsou uložené stavebnice, hračky a hry. K odpočinku slouží válenda,sedací vaky, 

koberec. 

Školní družina slouží i jako učebna výpočetní techniky, neboť jsou zde umístěny tři počítače a 6 

monitorů. Během dopoledne se prostor v družině využívá i jako učebna. V dózách děti mají 

uloženy psací a výtvarné potřeby k různým výtvarným, pracovním, didaktickým a odpočinkovým 

činnostem. 

Z finančních prostředků školy byly zakoupeny potřeby pro výtvarné a pracovní činnosti ŠD, 

nové dva stoly ve tvaru šestiúhelníka a 6 židlí, závěsná skříňka, kde je umístěna velká televize 

Samsung, která je propojena s novým počítačem a tak děti mají možnost sledovat různé 

Rozpočet na rok 2018, ZŠ a MŠ Vitice,  části školy
účet ZŠ MŠ ŠJ celkem 2018

r. 2017 s. 2017 r. 2018 r. 2017 s. 2017 r.2018 r.2017 s.2017 r. 2018

spotřeba materiálu 501 27 200 57 498 60 000 22 300 50 199 60 000 267 400 267 297 250 000 370 000

energie, voda 502 145 000 153 413 150 000 95 500 99 000 100 000 119 000 97 972 100 000 350 000

opravy, údržba 511 59 000 40 957 60 000 83 500 14 881 20 000 84 600 5 897 20 000 100 000

cestovné 512 1 300 1 895 2 000 1 600 1 072 1 600 300 372 400 4 000

ostatní služby 518 121 000 57 982 60 000 72 900 59 363 65 000 4 600 65 351 65 000 190 000

mzdové náklady 521 0 26 547 26 000 7 150 7 150 9 000 11 000 13 158 14 000 49 000

zák. sociální náklady 527 600 3 716 4 500 0 116 3 000 1 620 2 515 3 500 11 000

DDHM 558 5 000 43 997 44 000 5 000 74 990 65 000 0 0 10 000 119 000

pojištění 524 0 9 098 9 000 0 116 1 500 3 930 4 095 3 500 14 000

platy, odvody, ONIV 1 850 000 1 960 086 2 000 000 1 280 000 1 304 000 1 350 000 420 000 423 000 450 000 3 800 000 ZŠ a ŠD

Náklady celkem 2 355 189 2 415 500 1 610 887 1 675 100 879 657 916 400 5 007 000

pronájem prostor 603 0 300 1000 0 0 0 0 400 500 1500

čerpání RF 648 0 22 191 90 000 0 15 836 30 000 0 0 0 120 000

dotace obec 672 360 000 360 000 360 000 200 560 200 560 200 560 239 450 239 440 239 440 800 000

školné 609 0 0 0 93 000 82 896 95 000 0 0 0 95 000

stravné cizí 601 0 0 0 0 0 0 62000 84 116 90 000 90 000

stravné 602 0 0 0 0 0 0 234 000 200 144 220 000 220 000

platy,odvody,ONIV 1 850 000 1 960 086 2 000 000 1 280 000 1 304 000 1 350 000 420 000 423 000 450 000 3 800 000 ZŠ a ŠD

Výnosy celkem 2 342 577 2 451 000 1 603 292 1 675 560 947 100 999 940 5 126 500

Vypracovala: Renata Pacalová, ředitelka školy
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přírodovědné pořady k týdenním tématům, fotografie ze života školní družiny a různých školních 

výletů a poslouchat písničky. 

 Děti měly radost z nových sedacích vaků, barevných kostek k sezení, krásné deky s polštářky. 

Ve školní družině jsou k dispozici hračky pro chlapce i děvčata, časopisy, knihy, stolní hry, 

stavebnice, různá zvířátka, kočárek s panenkami, auta a sportovní potřeby. 

Školní družina využívá i dalších prostor ve škole např. učebny, tělocvičnu a chodbu. Děti také 

velmi rády navštěvují místní víceúčelové hřiště s přilehlou travnatou plochou.  

 

Výchovná a vzdělávací činnost 

Družina v daném školním roce pracovala dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a dle vypracovaného 

ročního a měsíčního plánu školní družiny. Výchovně vzdělávací činnost se skládala z činností 

odpočinkových a rekreačních, zájmových a z přípravy na vyučování. 

Cílem výchovné práce byla snaha vést žáky k smysluplnému a radostnému využití 

volnočasových aktivit. Sledovat jejich zájmy a prohlubovat je o různé činnosti vedoucí k jejich 

rozvoji. Děti byly vedeny tak, aby dodržovaly základní pravidla společenského soužití uvnitř 

kolektivu, ale i mimo něj. Pomáhat mladším a slabším a umět nabídnout pomocnou ruku. 

Dodržování pravidel slušného chování. Nepodvádět, nepředvádět se, neponižovat a 

nezesměšňovat druhé. Umět uznat chybu a omluvit se.  

Žáci též byli vychováváni úctě k hodnotám, k starým a nemocným a ostatním lidem a jejich 

práci, k vzájemné ohleduplnosti. Vážit si a respektovat všechny dospělé kolem sebe, kteří se 

podílejí na jejich výchově.  

Děti byly vedeny k pořádku, čistotě a úklidu pracovních a hracích prostor. 

Žáci se velmi ochotně zapojovali do nácviků při různých soutěžích, závodech a vystoupeních. 

Děti byly poučovány o dodržování hygieny, pitného režimu a o dodržování pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví. 

Aktivity školní družiny 

Akce školní družiny probíhají nejen v rámci školní družiny, ale také ve spolupráci s ostatními 

žáky ze základní školy Vitice. 

Některé činnosti, které byly v tomto školním roce uskutečněny: 

• Vycházky do okolí Vitic, Hřib -  pozorování přírody, určování květin a stromů, zvířátek. 

Naslouchání a vnímání. 

• Předčítání, prohlubování znalostí (rozhovory s dětmi), řízená diskuze – knihy – 

                                                                     Houbové království 

                                                                      Na houpačce s Mariánem a Luciánem 

                                                                      

                                                                      Bible – biblické příběhy (ADVENT) 

                                                                      Vánoční příběhy od Astrid Lindgrenové 
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                                                                      Já Baryk 

                                                                      Viktor a záhadná teta Bobina 

                                                                      Filipova dobrodružství 

                                                                      Kronika města Kocourkova 

                                                                      Inspektor Fousek na stopě 

                                                                      Skřítek NILS 

                                                                      Jim Sekáč – syn pana Zubatého 

• Zpívání dětských písniček.  

• Zdravý životní styl – povídáme si o vitamínech, minerálech, zdravých potravinách. Jak 

pečujeme o své tělo? Jak správně čistit zuby?  

• První pomoc – diskuze o různých poraněních, ošetření a důležitá telefonní čísla.  

• Tělocvična – cvičení s náčiním (švihadla, kroužky atd.), míčové hry. 

• Víceúčelové hřiště ve Viticích – fotbal, vybíjená a různé zábavné hry. 

• PC– zábavné počítání – soutěže a online cvičeni – různá doplňování dle ročníků, 

písničky. 

• Televize Samsung – propojení s PC – sledování naučných pořadů, písniček a pohádek. 

Prohlubování znalostí, radost z hudby. Prospěšné rozvíjení dětí. 

• Výtvarné, pracovní a hudební činnosti dle ročního období. Podpora nápaditosti. Rozvoj 

dovedností. Motivace a odstranění nervozity a trémy při vystupování. Různé pochvaly. 

• Prohlubování znalostí o místě bydliště, regionu. 

• Návštěva Obecního úřadu a 

• Paralympionik Zdeněk Šafránek. 

• Slavnostní rozsvícení vánočního stromu dne 30.11.2018 ve Viticích – vystoupení, 

písničky, recitace a divadlo. 

• Vánoční besídka, rozloučení se starým rokem, hostina. 

• Maškarní rej dne 1.3.2019. 

• Výlet do Jihlavy dne 30.4.2019 – „Návštěva ZOO“. 

• Dětský den dne 31.5.2019 – různé soutěže. 

• Školní výlet od 20. do 21.6.2019 – turistika,  SKAUTOVNA - Kostelec nad Černými lesy.  

• Rozloučení s 5. ročníkem dne 25.6.2019. 

• Slavnostní ukončení školního roku v ŠD dne 26.6.2019. 

 V družině byla po celý školní rok 2018/2019 přátelská atmosféra. Občas ji narušovali starší 

chlapci svoji hyperaktivitou a neschopností ovládnout své emoce. Případné malé potíže byly 

ihned řešeny přímo s rodiči, když si žáky vyzvedávali. Prvňáčci a druháčci byli přítulní a 

využívali každého volného okamžiku k osobnímu kontaktu. Děvčata byla velmi tvořivá a měla 

krásné nápady. Nejraději jsme vyráběli z různých materiálů, kreslili, vystřihovali, lepili, 

aranžovali a upravovali nástěnky. Rádi jsme soutěžili při veselých hrách, cvičili s hudbou, zpívali 

a tančili. Při relaxaci po dobrém obědě jsme rádi četli a diskutovali. A tak jsme si nenásilnou a 

zábavnou formou prohlubovali znalosti. Následně někteří pracovali na PC ve výukových 

programech – matematika hrou, kde si zopakovali již probrané učivo. Některým žákům jsem se 

při přípravě výuky nebo doučování věnovala individuálně.  



16 

 

Kluci nejraději hráli venku na novém hřišti fotbal, do kterého mě taky zapojovali. Děvčata si 

stavěla domečky nebo hrála různé hry. 

 

 

 
 
  

10. Mateřská škola -  zpracovala V. Maksová, zástupkyně ředitelky  

 

 

Adresa školy  

Vitice 104, 281 06 Vitice, telefon 321 674 618, E-mail ms.vitice@tiscali.cz 

 

Personální údaje 

Kolektiv mateřské školy je stabilizovaný. Pracují zde dvě pedagogické pracovnice. Obě mají 

středoškolské vzdělání – pracovní poměr na dobu neurčitou. 

Činnosti ve škole jsou velice dobře realizovatelné, neboť působení obou pedagogických 

pracovnic je cílené a jednotné. 

Provozní zaměstnanci – 1 školnice – 0,75 úvazku – nástup nové školnice, ukončení 

prac.poměru 

Zaměstnanci školní jídelny – kuchařka a vedoucí školní jídelny 1,4 úvazku 

 

 

Další vzdělávání pracovníků 

 

Škola ukončila projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004499 ,, Šablony pro ZŠ a MŠ Vitice“ v 

jehož rámci se pedagogické pracovnice vzdělávaly. Zaměřují se na prohlubování svých znalostí 

a získávání nových poznatků v oblasti práce s předškolními dětmi. Např. Inkluze, Matematická 

gramotnost, Čtenářská gramotnost, Osobnostně sociální rozvoj, Specifika práce pedagoga s 

2letými dětmi.  

Pro samostudium odebíráme Raabe a Informatorium. 

 

Vedoucí školní jídelny se také účastnila semináře zaměřeného na hygienické minimum. 

 

Ekonomické podmínky 

 

Finanční prostředky z KÚ byly čerpány dle určení. 

Z rozpočtu zřizovatele byl pokrýván základní provoz školy a nutné opravy. 

mailto:ms.vitice@tiscali.cz
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Ve školním roce 2018/2019 bylo schváleno školné ve výši 550 Kč. 

 

 

Materiálně technické podmínky 

 

Ve třídě pravidelně doplňujeme a obměňujeme učební pomůcky a hračky. Většina byla 

pořízena z projektu CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_022/0004499 ,, Šablony pro ZŠ a MŠ Vitice“. 

Hračky jsou uloženy na místa lehce přístupná dětem s možností vlastního výběru. Naše děti 

mají možnost práce s různým výtvarným a pracovním materiálem, kterým je mateřská škola 

dostatečně vybavena. Děti mají dostatečné množství hraček i pro hry na písku. Zahrada je 

pravidelně udržována pracovníky obce. 

 

 

Vyřizování stížností, oznámení, podnětů 

 

V tomto období se nic neřešilo 

 

 

Průběh a výsledky vzdělávání 

 

Školní vzdělávací program ,, Díváme se kolem sebe“ byl aktualizován. 

Cíle, na které se škola zaměřila, byly splněny. Zaměřily jsme se na utváření vztahů dítěte k 

ostatním dětem a dospělým, posilování a kultivování jejich komunikace. 

Naše cíle jako např. Dítě nebojácné, připravené pro vstup do ZŠ jsme úspěšně splnily. 

 

 Třída je věkově smíšena s počtem 28 dětí. Organizace dne je zpracována tak, aby byly 

zajištěny hygienické a bezpečnostní požadavky na pobyt dětí v MŠ.  Aktivity jsou rovnoměrně 

rozloženy do celého dne s tím, že v odpoledních hodinách převažují klidnější činnosti. 

 Do týdenních plánů průběžně doplňujeme aktuální změny, reagujeme na nabídky, 

možnosti, vzniklé příležitosti a situace. 

 Správným a kritickým hodnocením vlastní práce získáváme nové zkušenosti v hledání 

využití nových metod a forem práce. Kolektivně vytváříme dlouhodobé cíle, které se dařilo 

splnit. 

 

 Naší silnou stránkou jsou zkušenosti jak vést děti k samostatnosti, osvojování návyků – 

hygiena, oblékání, udržování pořádku. 
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 Hledáme správný výběr prostředků k realizaci a činnostem, které by děti zaujaly a přitom 

je vedly ke správným výstupům a cílevědomému získávání kompetencí. 

 Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Na začátku roku byli rodiče seznámeni  s 

jejich právy a povinnostmi. Byli seznámeni s organizací školy, financemi, způsoby platby a 

dalšími informacemi ( Školní řád). V průběhu roku jsou také informováni jak osobně, tak 

prostřednictvím nástěnky v šatně. 

 

 I nadále se budeme snažit podporovat zdravý vývoj dětí, jejich psychickou zdatnost a 

odolnost, rozvíjet jejich intelekt, řeč, dovednosti v oblasti poznání a učení. Utvářet povědomí o 

základních poznatcích v enviromentální oblasti, poskytovat dětem vzor chování nejen v oblasti 

sociální a občanské, ale i být správným mluvním vzorem. 

 Naším cílem je i nadále zaměření na rozvoj řečových schopností, grafomotorických, 

předčtenářských i předmatematických dovedností. 

 

 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

Při hodnocení výsledků vzdělávání pravidelně sledujeme individuální pokroky dětí v průběhu 

celého roku. Výsledky konzultujeme na pedagogických radách. Pro zkvalitnění vzdělávání se 

snažíme využívat nové poznatky ze vzdělávacích akcí. Celková evaluace se provádí na konci 

školního roku. 

Spolupracujeme s PPP v Českém Brodě, který provádí Screening školní zralosti předškolních 

dětí a vždy na začátku školního roku provádíme depistáž s paní Duškovou. Byl proveden i 

screening zraku. O toto vyšetření projevilo zájem jen několik rodičů. 

Do základní školy odešlo 11 dětí.  

 

 

 

Prevence rizik a školní úrazy 

 

S pravidly bezpečnosti ve třídě i pobytu venku jsou děti průběžně seznamovány. V tomto 

školním roce nedošlo k žádnému vážnému zranění. Drobná poranění jsou zaznamenána v 

Knize úrazů. 
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Aktivity a akce školy 

 

V odpoledních hodinách 1 x v týdnu děti docházejí na výuku AJ do základní školy ( soukromé 

hodiny). 

Společně se základní školou jsme byli pozváni na advent – pásmo básniček a koled pořádané 

SDH Vitice. 

V základní škole společně sledujeme divadelní představení, navštívili jsme Čertovinu a  

Zoologickou zahradu v  Jihlavě ( předškolní děti). 

Z projektů  během roku - Učíme děti bruslit – Kolín, Dravci a zvířata kolem nás,  

Přednáška o šikaně I a II., Přednáška první pomoci  

 

 

Do dalších aktivit lze zařadit –  bramborový den, pálení čarodějnic, vynášení Morény, barevné 

dny, výrobu nepečeného cukroví, návštěvu čerta a Mikuláše, vánoční besídka, karneval, Den 

Země, přání maminkám na Den matek, Den dětí, tvoření s rodiči, výtvarné dny s lektorem, 

putování po okolí, rozloučení s předškoláky – spaní v MŠ. 

 

 
 
 
 
 
        Ve Viticích 30.9. 2019                                                  R. Pacalová, ř.š. 


