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1. Základní údaje o škole 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Telnice,  
okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Adresa školy Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice 

IČ 75022621 

Bankovní spojení 180924488/0300 

  

Telefon 544 224 360, 602 500 749 

E-mail skola@zstelnice.cz 

Adresa internetové stránky www.zstelnice.cz 

  

Název zřizovatele, adresa Obec Telnice, Růžová 243, 664 59 Telnice 

Ředitel školy Mgr. Petr Gabrhel 

  

Charakteristika školy  Základní škola Telnice je plně organizovanou základní 
školou s prvním stupněm a mateřskou školou se třemi 
odděleními. Součástí školy jsou také dvě oddělení školní 
družiny a školní jídelna. 

Školní vzdělávací program ŠVP ZV - Učíme se spolu, č. j. 122/2013, I. – V. ročník 

Vedoucí učitelka mateřské školy Markéta Krejčiříková 

Vedoucí školní jídelny Jana Jurczková 

Složení školské rady předseda: Ing. Pavel Zapletal – zástupce za rodiče žáků 
František Kroutil a Ing. Josef Hrazdíra – zástupci 
zřizovatele školy 
Bohumila Mutlová – zástupce za rodiče žáků 
Mgr. Hana Umlášková – zástupce za učitele 
Markéta Krejčiříková – zástupce za mateřskou školu 

 
 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 75 

Základní škola 100 

Školní družina 50 

Školní jídelna MŠ a ZŠ 150 
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2. Základní škola  

Základní škola Telnice je plně organizovanou základní školou s prvním stupněm  
a mateřskou školou se třemi odděleními. Kapacita základní školy je 100 žáků. Součástí školy 
je také školní družina s kapacitou 50 žáků a školní jídelna s kapacitou 150 strávníků.  Většina 
žáků navštěvujících naši školu bydlí v Telnici.  
 
 

2.1. Personální zabezpečení činnosti školy 
Zaměstnanci fyzický počet přepočtený na plně zaměstnané 

Pedagogičtí prac. - celkem 10 8,42 

z toho:   

Učitelé 6 5,27 

a) kvalifikovaní 5 5 

b) nekvalifikovaní – studující 1 1 

   

Vychovatelé 3 1,60 

a) vysokoškolsky vzdělaní 2 0,71 

b) středoškolsky vzdělaní 1 0,89 

   

Asistenti pedagoga 3 1,55 

   

Nepedagogičtí pracovníci 1 1 

   

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ ZŠ 11 9,42 

 
 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

Nástupy a odchody Počet 

nástupy  1 

odchody 1 

  
 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu DVPP zejména formou 
individuálního studia odborné literatury a prostřednictvím vzdělávacích kurzů pořádaných 
různými vzdělávacími organizacemi podle zájmů a potřeb pedagogických pracovníků.  
Ředitel školy se účastnil a dokončil kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, 
které se zaměřovalo se získání znalostí v oblasti řízení školství. Studium bylo realizováno  
v souladu se zákonem č.563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých 
zákonů, vyhláškou č.317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Mgr. Renata Spáčilová se účastnila rozšiřujícího studia pro splnění kvalifikačních 
předpokladů, učitelství pro 1. stupeň ZŠ a úspěšně ho zakončila. 
 
 

2.3. Zápis k povinné školní docházce 
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2016/2017 proběhl 9. února 2016, zúčastnilo se ho 17 dětí.  
Ke školní docházce bylo přijato 14 dětí, které nastoupí ve školním roce 2016/2017 do první 
třídy.  U zbývajících dětí požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky. 
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2.4. Počty žáků a třídní učitelé 
 

Třída Počet žáků z toho 
chlapců/dívek 

žáci se spec. 
vzděl. potřeb. 

individuální 
vzděl. plán 

1. 
(Mgr. Leona Bímová) 

14 9/5 0 0 

2. 
(Mgr. Simona Hemalová) 

16 8/8 2 2 

3. 
(Mgr. Renata Spáčilová) 

16 10/6 3 2 

4. 
(Mgr. Yvona Slabá) 

13 8/5 1 1 

5. 
(Mgr. Martina Zapomělová) 

13 8/5 4 2 

Celkem 72 43/29 10 7 

 
Během školního roku došlo k přestupu dvou žáků z jiných základních škol do 2. a 3. ročníku. 
 
 

2.5. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Třída Počet žáků prospěli  
s vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr 

1. 14 14 0 0 1 

2. 16 16 0 0 1,14 

3. 16 13 3 0 1,31 

4. 13 8 5 0 1,33 

5. 13 8 5 0 1,42 

Celkem 72 59 13 0 1,24 

 
 

2.6. Výsledky přijímacích řízení na osmiletá gymnázia  
 
Žáci se hlásili na tato osmiletá gymnázia: Biskupské gymnázium Brno, Gymnázium Šlapanice, 
Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna. 
Počet přihlášených žáků:  8 
Počet přijatých žáků:  5 
 
 

2.7. Prevence sociálně patologických jevů 
 
Ve škole pracuje metodik prevence sociálně patologických jevů, který sleduje tuto 
problematiku, účastní se odborných seminářů a na základě získaných poznatků a zkušeností 
aktualizuje minimální preventivní program a v případě potřeby navrhuje možnosti řešení. 
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2.7.1. Minimální preventivní program 

 

Minimální preventivní program byl na škole aplikován v hodinách prvouky a přírodovědy  
ve všech ročnících formou výchovy ke zdravému životnímu stylu, navozením příznivého 
klimatu ve třídách a seznámením žáků s nepříznivými vlivy návykových látek.  
Důležitou součástí byla i podpora školních i mimoškolních aktivit žáků v těchto oblastech:  

 sportu (školní liga házené, sportovně turistický víkend v Krkonoších) 

 přírody (výukový program Dravci, ekologická olympiáda) 

 kultury (nácvik vystoupení k rozsvícení vánočního stromu, nácvik hodových  
a ostatkových tanců)  

a spolupráce s organizacemi a jednotlivci, které výše zmiňované aktivity pro žáky připravují.   
 

2.7.2. Zájmové kroužky a kurzy 

   
Angličtina pro 1. a 2. třídu (Mgr. Leona Bímová) – účastnilo se 17 žáků 1. a 2. ročníku. 
Kroužek probíhal ve dvou skupinách (začátečníci a pokročilí).  Cílem bylo seznámit děti 
hravou formou se základy anglického jazyka, především vytvořit slovní zásobu a připravit je 
na výuku jazyka ve třetím ročníku.  
 
Ruční práce (Mgr. Leona Bímová) – účastnilo se 21 dívek z 1. - 5. ročníku. V kroužku se dívky 
seznámily se základy ručních prací – šití, vyšívání, háčkování, drhání a další. Kroužek probíhal 
ve dvou skupinách v rozsahu 2 vyučovacích hodin.  
  
Dyslektický kroužek (Mgr. Hana Kašparová) – účastnilo se ho 8 žáků 2. – 5. ročníku. Většině 
z nich byla účast doporučena některým z poradenských pracovišť (PPP, SPC). Žákům byla 
věnována individuální péče dle doporučení z PPP či SPC. Kroužek probíhal v rozsahu  
1 vyučovací hodiny týdně. 
 
Logopedický kroužek (Mgr. Hana Kašparová) – účastnilo se ho 8 žáků 1. – 4. ročníku. Žákům 
byla věnována individuální péče dle jejich logopedických problémů. Kroužek probíhal 
v rozsahu 20 minut/ žák/ týden. 
 
Kroužky byly zpoplatněny částkou 100,- Kč/měsíc/žák.  Z tohoto příspěvku byla vyplácena 
odměna vedoucím kroužků a pořizovány pomůcky a materiál, se kterými žáci pracovali. 
 
Těším se do školy (Mgr. Simona Hemalová) – jednalo se o přípravný kurz pro 14 dětí z MŠ – 
budoucích žáků první třídy. Děti se zde setkávaly s budoucí paní učitelkou, seznamovaly 
s prostředím školy, řešily jednoduché úkoly, které je postupně seznamovaly s matematikou, 
psaním, písmenky, prvoukou, nechyběly ani písničky, básničky a pohybové aktivity. Kurz 
probíhal od 27. dubna do 25. května 2016 v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně a byl pro 
děti zdarma. 
 

2.8. Česká školní inspekce – inspekční činnost 
 

V letošním školním roce neproběhlo v ZŠ Telnice žádné místní inspekční šetření, ale proběhlo 
několik šetření „on-line“ za pomocí systému InspIS DATA. 
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3. Školní družina  

 

Počet oddělení Počet žáků  Počet vychovatelů Přepočtený na plně 
zaměstnané 

1. 25 2 0,71 

2. 25 1 0,89 

Celkem 50 3 1,6 
 

Provoz školní družiny byl zajištěn ve dvou odděleních. V prvním oddělení se o žáky 3. až 5. 
ročníku starali vychovatelé Mgr. Hana Umlášková a Mgr. Petr Gabrhel. Jeho provoz byl  
od 12.35 hodin do 15.35 hodin.  Ve druhém oddělení pro žáky 1. a 2. ročníku byla 
vychovatelkou Šárka Bursáková, provoz od 11.40 do 16.30 hodin. V provozu byla též ranní 
družina od 6.30 do 7.30 hodin. 
 
Program a náplň práce dětí ve školní družině byla přizpůsobena jejich zájmům a potřebám. 
Každodenní pobyt dětí venku probíhal na hřišti, školním dvoře nebo ve sportovní hale.  
 
Před Adventem proběhla páteční odpolední aktivita – vyrábění adventních věnců, která  
se v tomto školním roce velice vydařila. Každý přítomný žák navštěvující školní družinu  
si odnášel originální adventní věnec. 
 
Svými výrobky a obrázky se děti podílely na zápisu předškoláků do první třídy, na Dni matek  
a výzdobě školy. Účastnily se též vystoupení ke Dni matek, vítání občánků, setkání důchodců. 
Před Vánocemi byly koledovat na obecním úřadě a po vesnici. 
 
Vychovatelé školní družiny se účastnili všech akcí pořádaných školou a podíleli se aktivně  
i na jejich přípravách. 
 

4. Aktivity školy  

 
Školní rok 2015/2016 byl slavnostně zahájen v úterý 1. září 2015 na školním dvoře za účasti 
starosty obce Františka Kroutila, místostarostky Pavly Chovancové. Žáky pozdravil také „Karel 
IV.“ - Ing. Jaroslav Klaška (poslanec parlamentu ČR) a pozval je na návštěvu Prahy.  
Téma oslavy 700. výročí narození Karla IV. se prolínalo nejen ve vyučování, ale i v některých 
níže zmíněných aktivitách. 
 

Během školního roku proběhly následující aktivity: 

Název akce Popis 

Dopravní výchova 
15. října 2015 

Příprava žáků jako mladých cyklistů ve 
spolupráci s Besipem. Každoroční akce se 
účastní žáci 4. ročníku, kteří po absolvování 
teoretické i praktické části obdrží průkaz 
mladého cyklisty. 

Zasaď svůj strom 
3. listopadu 2015 

Sázení stromků žáků 1. ročníku. Sázení se 
účastnili i žáci vyšších ročníků a pomáhali svým 
mladším kamarádům. Postupně obnovujeme 
alej ovocných stromů u silnice z Telnice do 
Otmarova. Akce probíhá ve spolupráci a za 
podpory Obce Telnice. 
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Rozsvícení vánočního stromu 
29. listopadu 2015 

Kulturní pásmo žáků všech ročníků připravené 
k rozsvícení vánočního stromu na kostelním 
nádvoří. Stalo se již nedílnou součástí začátku 
adventní doby v naší obci, kterého se 
pravidelně účastní zástupce obce. 

Tvůrčí dílna spisovatelky a ilustrátorky 
Lucie Seifertové 
3. prosince 2015 

Praktické a zábavné povídání se spisovatelkou  
a ilustrátorkou Lucií Seifertovou, při které 
žákům ukázala a vysvětlila, jak vzniká 
prostorová knížka (leporelo). Každý z žáků si 
poté mohl vyrobit svůj vlastní prostorový 
obrázek. Zúčastnili se žáci 3. – 5. ročníku. 

Beseda s nevidomým studentem 
10. prosince 2015 

Kamil Fajmon – student VOŠ sociálně právní 
v Brně si připravil pro žáky 4. a 5. ročníků 
hodinové pásmo, ve kterém jim velmi názorně 
přiblížil svět nevidomých. Velkému zájmu se 
těšila soutěž ve čtení Braillova písma a také 
jeho čtyřnohý pomocník, který byl celou dobu 
přítomen.  

Divadelní představení v Žatčanech 
18. prosince 2015 

Jako již tradičně jsme vyjeli do Žatčan na 
předvánoční divadelní představení místních 
mladých ochotníků Princezny a loupežníci aneb 
zmatky kolem Katky. Žáci naší školy ocenili 
vynikající výkon svých kamarádů bouřlivým 
potleskem. Zúčastnili se žáci všech ročníků. 

Škola v přírodě – Kuklík 2016 
12. – 22. ledna 2016 

Součástí poznávání přírody je každoroční účast 
dětí na škole v přírodě, které se letos zúčastnili 
žáci všech ročníků ve dvou po sobě 
následujících turnusech a vyjeli do krásného 
prostředí Českomoravské vysočiny. Děti si 
užívaly zimní radovánky, přestože nebylo 
mnoho sněhu. Na webových stránkách školy 
mohli rodiče sledovat, jak se jejich dětem celý 
týden daří.  

Kloboucká pětka 
24. února 2016  

Žáci 5. ročníku se zúčastnili soutěže "Kloboucká 
pětka", kterou pořádalo Gymnázium Klobouky  
u Brna. V soutěži pořádané k 700. výročí 
narození českého krále Karla IV. se třída 
umístila na vynikajícím 2. místě 

Dravci 
1. dubna 2016 

Žáci všech ročníků se zúčastnili výukového 
programu o dravcích. Měli možnost 
prohlédnout si z blízka dravé ptáky a seznámit 
se s nimi. Po krátkém výkladu následovaly 
ukázky volného letu a lovu dravých ptáků. Pro 
děti byla připravena i vědomostní soutěž  
o pexesa a kalendář s dravci. Akce se 
uskutečnila ve spolupráci se Základní školou 
Sokolnice. 

Hele lidi 
12. dubna 2016 

Vzdělávací program pro žáky 1. – 3. ročníku  
o světě nevidomých a neslyšících. Zábavnou 
formou děti zkoušely orientaci v prostoru bez 
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zrakové opory nebo vlastní smysly, které 
nevidícímu člověku nahrazují zrak.  
Záměrem projektu bylo netradiční představení 
handicapu a odbourání zažitých předsudků. 

Výlet do Prahy 
9. – 11. května 2016 

Žáci 5. ročníku přijali pozvání „Karla IV“  
(Ing. Jaroslava Kašky) do Prahy, a kromě ZOO, 
pamětihodností, o kterých se učili, navštívili 
také prostory Poslanecké sněmovny ČR a 
Senátu.  

Den Matek 
15. května 2016 

Vystoupení žáků všech ročníků na Orlovně  
ke Dni matek. Akce proběhla ve spolupráci 
s Orlem Telnice, který dal k dispozici sál, zajistil 
ozvučení a moderování. 

Ekologická olympiáda 
17. května 2016 

Proběhla v ZŠ Újezd u Brna a zúčastnili se jí po 
předchozím školním kole vybraní žáci z 2. – 5. 
ročníku. Družstvo děvčat z 5. ročníku se umístilo 
na 3. místě.  

Školní liga házené 
19. května 2016 
 

Probíhala během celého školního roku zápasy 
mezi družstvy ZŠ Telnice, ZŠ Měnín, ZŠ Újezd  
u Brna a ZŠ Sokolnice. V kategorii 1. – 3. třída  
se umístili „Borci z Telnice“ na 2. místě, 
v kategorii 4. – 5. třída se umístilo družstvo 
„Tennessee Telnice“ na 3. místě. 

Výlet do ZOO Vyškov a dinoparku 
27. května 2016 

Žáci 1. a 2. ročníku se vydali na výlet do 
druhohor za dinosaury v životní velikosti a 
navštívili také zoologickou zahradu ve Vyškově. 

Sportovní den 
3. června 2016 

Sportovní den s páťáky – ala středověk. Žáci 5. 
ročníku za vydatné podpory své třídní učitelky  
a asistentky pedagoga připravili pro své 
kamarády z ostatních tříd různá sportovní  
a vědomostní klání v areálu Sokola Telnice. 
Všemi soutěžemi se prolínalo téma – Karel IV.   

Drobné výlety a exkurze 
22. – 28. června 2016 

Probíhaly v týdnu před ukončením školního 
roku v rámci všech ročníků (Sokolnická obora, 
Žatčany - baseball, Adamov, rybník Balaton, 
Hvězdárna a planetárium Brno, ZŠ Újezd u Brna 
– exkurze žáků 5. ročníku do prostředí „nové“ 
školy). 

Chorvatští házenkáři v Telnici 
25. – 27. června 2016 

Ve spolupráci s oddílem miniházené jsme 
přivítali v Telnici mladé házenkáře z Chorvatské 
Rijeky, kteří zde strávili tři pohodové dny. 

Motokros s Markem Sukupem 
29. června 2016 

Ve spolupráci s Obcí Telnice se uskutečnilo 
setkání s motokrosovým jezdcem Markem 
Sukupem, který nyní žije v nádraží čtvrti. Děti  
se zábavnou formou seznámily se zákulisím 
motokrosového sportu a také si zasoutěžily  
na toto téma. 

Táborák aneb rozloučení s páťáky 
29. června 2016 

Rozlučkový večer pro žáky všech ročníků 
spojený s přespáváním žáků 5. ročníku ve škole. 
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5. Prezentace školy a spolupráce s jinými subjekty 

 
Škola v letošním školním roce věnovala velkou pozornost prezentaci školy na webových 
stránkách, které prošly díky jejich webmasterovi grafickou i obsahovou proměnou. Staly  
se nejdostupnějším a nejaktuálnějším zdrojem informací o škole. Byly inovovány zařazením 
nových složek a odkazů, rozděleny na sekci pro základní a mateřskou školu.  
Došlo ke sjednocení emailových adres učitelů základní školy, které používají pro komunikaci 
s veřejností (nejvíce se zákonnými zástupci žáků). 
V rámci zkvalitnění komunikace s veřejností a zlevnění provozu byla ve spolupráci se 
zřizovatelem – Obcí Telnice a odbornou firmou instalována nová virtuální telefonní ústředna, 
která umožňuje komfortnější ovládání a propojení mezi základní školou, mateřskou školou, 
školní jídelnou a obecním úřadem. 
Tak jako v předchozích letech pokračovala spolupráce s okolními základními školami 
v Sokolnicích, Měníně a Újezdu u Brna (školní liga házené, ekologická olympiáda, výukové 
program Dravci a další). Pokračovala tradičně dobrá spolupráce s místními sportovními 
organizacemi Orel jednota Telnice a TJ Sokol Telnice. Základní i mateřská škola využívá jejich 
areály při výuce tělesné výchovy i při dalších výchovně-vzdělávacích aktivitách a současně 
podporuje účast dětí při sportovních aktivitách (miniházená, florbal, futsal a další) 
pořádaných těmito organizacemi. 
V tomto roce proběhla 2. června 2016 společná akce s firmou Skanska – Podej ruku, při které 
pracovníci této společnosti věnovali jeden den práce zdarma naší škole. V rámci tohoto 
projektu byly udělány přípravné práce pro rozvod internetu v mateřské škole, byla vyklizena 
půda základní školy, posekány zahrady základní i mateřské školy, natřen zahradní domeček  
a další drobné práce. 
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6. Mateřská škola  

 
6.1. Základní charakteristika mateřské školy 

 
a) Název školy:  ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TELNICE 
    Masarykovo nám. 4, 664 59 Telnice,  

okres Brno – venkov, příspěvková organizace 
 
    pracoviště Mateřská škola Telnice 
    Palackého 402, 664 59 Telnice 
 
b) Zřizovatel:   obec Telnice 
    Růžová 243, 664 59 Telnice 
 
c) Jméno ředitele školy: Mgr. Petr Gabrhel 
 
d) Jméno vedoucí učitelky: Markéta Krejčiříková 
 
e) Kontakt:   Telefon: 

Medvídci       544 224 130 
Myšičky   544 255 083 
Tygříci    515 534 952 

 
    web: www.zstelnice.cz 

e-mail: mstelnice@seznam.cz 
     
f) Provoz školy:  6:30 – 16:30 hodin 
 
g) Provoz tříd:   Myšičky  7:30 – 16:30 hodin 
    Medvídci  7:00 – 16:00 hodin 
    Tygříci   6:30 – 16:00 hodin 
 
h) Kapacita školy:  75 dětí 
 

Školní rok 2015/2016 Počet tříd Celkový 
počet dětí 

Prům. počet dětí 
na jednu třídu 

Prům. počet 
dětí na učitele 

pouze třídy standardní 3 75 25 12,5 

 
Věkové složení dětí 

 Počet dětí 

do 3 let (narozené 1. 9. 2012 a později) 9 

3letí (narozené 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012) 23 

4letí (narozené 1. 9. 2010 – 31. 8. 2011) 23 

5letí (narozené 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010) 20 

6letí a starší (nar. do 31. 8. 2009 a dříve) 0 

Celkem 75 
       

http://www.zstelnice.cz/
mailto:mstelnice@seznam.cz
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6.2. Výchova a vzdělání 

 

 Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP), který 
vychází z RVP PV se specifickým zaměřením podle zájmu, zážitků, schopností a možností 
dětí a učitelek.  

 Dalším podkladem pro plánování byla analýza minulých let, záměry a podmínky MŠ. ŠVP 
má název „S kamarády šťastně, hravě, vesele poznávám svět“ – vytvořeného na období 
2014 – 2016 v souladu s požadavky rámcového programu. Společně s dětmi plánujeme 
hry a činnosti, vytváříme si tematické celky, naplňujeme klíčové kompetence. Tematické 
celky vychází ze zážitků a zkušeností dětí, z podmínek, ze zkušenosti z minulých let,  
z tradic a čtyř ročních období.  

 Při venkovních aktivitách využíváme školní zahradu, přetlakovou halu, dětská a sportovní 
hřiště, vycházky po obci a do polí. 

 Mateřská škola realizuje tyto zájmové kroužky: angličtinu, hudebně-pohybový kroužek  
a výtvarný kroužek. Pravidelně ve druhém pololetí jezdíme na předplavecký výcvik 
v plavecké škole v Blučině. 

 Každoročně probíhají edukativně stimulační skupiny, které jsou pozitivně hodnoceny 
rodiči. Nejméně jednou měsíčně je divadelní nebo hudební představení. 

 V jarních měsících organizujeme na pěší výlet do MŠ v Sokolnicích. 

 Pro děti, které odcházejí po prázdninách do 1. třídy, proběhlo „loučení s předškoláky“, 
kdy se děti nejprve vydaly hledat poklad, poté poseděly u táboráku a přespaly ve školce. 

 
Naše krédo: „Jsem človíček malý, ale šikovný – chci poznávat svět, ve kterém žiji.“ 
  
Dosažené výsledky ve vzdělávání 

- děti si zvykly na hry v hracích koutcích, vybírat si z nabídnutých činností, stávaly se 
samostatnější a sebevědomější 
- příprava předškoláků – děti se naučily pracovat ve skupinách i samostatně, 

pomáhaly si, naučily se správnému úchopu tužky, nůžek, příborů, skládaly puzzle, 
učily se básničky, písničky, pomáhat mladším kamarádům, využívaly tabulky Logiko s 
obrázky 

 
Péče o integrované děti 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhla ve třídách žádná integrace. 
 
Úplata za předškolní vzdělávání 
Mateřská škola vybírá od rodičů úplatu za předškolní vzdělávání.  
Základní výše úplaty byla 300,- Kč/měsíc, od ledna 2016 se úplata zvýšila na 350,-Kč/ měsíc. 
 

 
6.3.  Činnosti v průběhu školního roku 
 

 divadelní představení v MŠ 

 eko programy 

 návštěva místního hřbitova v období dušiček 

 mikulášská nadílka 

 mikulášské vystoupení dětí na Orlovně 

 vánoční nadílka v MŠ 

 prohlídky betlému v Orlovně Telnice 
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 vánoční koledování po vsi 

 masopustní karneval 

 plavecký výcvik v plavecké škole Blučina 

 Den matek 

 Den dětí 

 kontrola zraku optometristkou 

 školní výlet do Památníku písemnictví v Rajhradě 

 loučení se školkou 

 přespání předškoláků v MŠ 
 

 
6.4. Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí ředitele Počet 

Přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2016/2017 17 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.) 0 

Počet nepřijatých dětí 15 

Zájem rodičů o umístění dětí v naší mateřské škole přesahuje zatím kapacitní možnosti.  
 

 
6.5. Údaje o pracovnících školy 
 
1) Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 stav k 30. 6. 2016 
 

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 5 

VOŠ 1 

VŠ 0 

Jiné 0 

 

 Počet fyzických 
osob 

Přepočtený počet 
na plně zam. 

% z celkového počtu 
(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 6 6 100 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0 100 

Celkem 6 6 100 

 
2) Nepedagogičtí pracovníci 
 

Místo Počet Přepočet. na plně zaměst. 

Mateřská škola 2 1,75 

Školní jídelna 4 3 

 
V Telnici 31. 8. 2016   

Markéta Krejčiříková 
vedoucí učitelka MŠ 
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Závěr 

Základní a mateřská škola prošla během školního roku 2015/2016 důležitými změnami.  
 
Jako jednu z nejdůležitějších bych označil novou podobu webových stránek a sjednocení 
emailových adres učitelů v základní škole. Další neméně podstatnou změnou bylo zavedení 
virtuální telefonní ústředny (nových telefonních linek do jednotlivých oddělení mateřské 
školy a školní družiny), díky které se zejména zlepšila možnost komunikace se zákonnými 
zástupci dětí. Zprovoznění virtuální ústředny se neobešlo bez drobných komplikací, které 
byly odstraněny zavedením kabelového rozvodu internetu do všech oddělení mateřské školy. 
 
Do mateřské i základní školy byly pořízeny použité, ale kvalitní kopírovací stroje Develop. 
V mateřské škole jsme pokračovali v plánované obměně nábytku, byla vybavena poslední 
zbývající třída (Myšiček) novým nábytkem. 
 
Během tohoto školního roku bylo nutné řešit také havarijní stav kanalizace ve staré budově 
mateřské školy a nečekané utržení osvětlení ve školní kuchyni. Osvětlení bylo opraveno 
ihned a během letních prázdnin proběhla rekonstrukce kanalizace. Obě opravy finančně 
zajistil zřizovatel školy. 
 
Kromě rekonstrukce kanalizace a opravy osvětlení převzala v letošním školním roce Obec 
Telnice všechny náročnější údržbářské práce v budovách základní a mateřské školy. 
V průběhu jarních prázdnin byly nově obloženy dřevem stěny chodby v přízemí základní 
školy, během dalších měsíců byly prováděny další drobné opravy ve všech budovách  
a přilehlých prostorách. 
 
Údaje o hospodaření školy naleznete v příloze výroční zprávy. 
 
Děkuji všem, kteří se ve školním roce 2015/2016 nejrůznějším způsobem podíleli na dobrém  
fungování naší školy, pedagogickým i provozním zaměstnancům, školské radě, rodičům, 
školským poradenským zařízením a našemu zřizovateli, Obci Telnice. 
 
 
V Telnici dne 29. 9. 2016 
         Mgr. Petr Gabrhel 
         ředitel školy  
 
 
 
 
 
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 31. 10. 2016 
 


