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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 115-4873820217/0100 

115-4874310227/0100 (školní jídelna) 

115-4874760287/0100 (FKSP) 

  

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. 140/2016, I. – V. ročník 

Vedoucí učitelka mateřské školy Bc. Veronika Slezáková 

Vedoucí školní jídelny Alena Florianová (od 1. září 2019 do 1. března 2020 

zastupována Miroslavou Pokornou). Od 2. března 2020 

byla vedoucí Miroslava Pokorná. 

Složení školské rady předseda: Mgr. Pavel Zapletal – zástupce za rodiče žáků 

Mgr. Jan Vybíral a František Kroutil – zástupci zřizovatele 

školy 

Barbora Žáková – zástupce za rodiče žáků 

Mgr. Hana Umlášková – zástupce za učitele 

Bc. Veronika Slezáková – zástupce za mateřskou školu 

 

 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 75 

Základní škola 100 

Školní družina 50 

Školní jídelna MŠ a ZŠ 200 
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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 200 strávníků.  Většina 

žáků navštěvujících školu bydlí v Telnici.  

 

 

2.1. Personální zabezpečení činnosti školy 

Zaměstnanci fyzický počet přepočtený na plně zaměstnané 

Pedagogičtí prac. - celkem 8 7,6622 

z toho:   

Učitelé 7 6,0909 

a) kvalifikovaní 6 6 

b) nekvalifikovaní – studující 1 0,0909 

   

Vychovatelé 2 1,5713 

a) vysokoškolsky vzdělaní 0 0 

b) středoškolsky vzdělaní 2 1,5713 

   

Asistenti pedagoga 0 0 

   

Nepedagogičtí pracovníci 2 1,125 

   

CELKEM ZAMĚSTNANCŮ ZŠ 10 8,7872 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

 

Nástupy a odchody Počet 

nástupy  0 

odchody 1 

  

 

2.2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo zejména formou individuálního studia 

odborné literatury a prostřednictvím vzdělávacích kurzů pořádaných různými vzdělávacími 

organizacemi podle zájmů pedagogických pracovníků a potřeb školy. Některé z kurzů  

se uskutečnily kvůli omezením souvisejícím s epidemií Covid 19 online. 

 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili těchto kurzů a školení:  

 Kurz první pomoci 

 Legislativní změny ve školství 

 Vyjmenovaná slova a slovní druhy 

 Setkání ředitelů – krizová komunikace 
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 Výuka informatiky na 1. stupni ZŠ 

 Konflikty – řešení modelových situace z praxe 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 CŽV – obor DPS vychovatelství 

 CŽV – obor Speciální pedagogika 

 

 

2.3. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 proběhl v úterý 9. dubna 2019, zúčastnilo  

se ho 23 dětí.  Ke školní docházce bylo přijato 20 dětí, ze kterých 20 nastoupilo do první třídy 

v ZŠ Telnice. U zbývajících dětí požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky. 

 

 

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)  
20 8/12 0 0 

2. 

(Mgr. Marta Zmrzlá) 
22 7/15 0 0 

3. 

(Mgr. Martina Zapomělová) 
20 14/6 1 0 

4. 

(Mgr. Hana Umlášková) 
15 8/7 1 0 

5. 

(Mgr. Yvona Slabá) 
15 9/6 0 0 

Celkem 92 46/46 2 0 

 

 

2.5. Výsledky vzdělávání žáků 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 1. pololetí 

Třída Počet žáků prospěli  

s vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr 

1. 20 20 0 0 1 

2. 21 21 0 0 1,04 

3. 20 20 0 0 1,13 

4. 15 11 4 0 1,33 

5. 15 10 5 0 1,41 

Celkem 91 82 9 0 1,182 
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Celkové hodnocení a klasifikace žáků 2. pololetí 

Třída Počet žáků prospěli  

s vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměr 

1. 20 20 0 0 1 

2. 22 22 0 0 1,04 

3. 19 19 0 0 1,12 

4. 15 13 2 0 1,21 

5. 15 11 4 0 1,40 

Celkem 91 85 6 0 1,154 

 

 

2.6. Výsledky přijímacích řízení na osmiletá gymnázia  

Žáci se hlásili na tato osmiletá gymnázia: Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, Městské víceleté 

gymnázium Klobouky u Brna. 

Počet přihlášených žáků:  4 

Počet přijatých žáků:  3 

 

 

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.  

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, škola v přírodě na Českomoravské vrchovině – Kuklík) 

 kultury (Cesta světla – program k 130. výročí postavení budovy školy, nácvik 

vystoupení k rozsvícení vánočního stromu, účast žáků na vítání občánků) 

 příroda (sázení stromků v obecním parku) 

 vztahy mezi žáky – preventivní program „Zpátky v čase“ organizovaný PPP zaměřený 

na klima třídy pro 4. a 5. ročník 

 místo kde žiji – vystoupení žáků při setkání seniorů, koledování žáků navštěvujících 

školní družinu u starosty, na poště a v místních obchodech 

2.7.2. Zájmové kroužky a kurzy 

Klub AJ při školní družině pro 1. a 2. třídu (Dorota Vybíralová) – účastnilo se 22 žáků 1. a 2. 

ročníku. Klub probíhal ve dvou skupinách (začátečníci a pokročilí), každá skupina jednu 

vyučovací hodinu týdně. Cílem bylo seznámit děti hravou formou se základy anglického 
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jazyka, především vytvořit slovní zásobu a připravit je na výuku jazyka ve třetím ročníku.  

 

Kroužek keramiky (Magda Zaoralová) – ve dvou skupinách účastnilo se 20 žáků prvního  

až pátého ročníku. Probíhalo ve spolupráci s Obcí Telnice, která poskytovala lektorce zázemí 

v budově Šatlavy, kam žáci docházeli. Probíhal v rozsahu 1,5 hodiny týdně a byl zpoplatněn 

částkou 1500 Kč/ pololetí. 

 

Doučování (Mgr. Lucie Horáková) – účastnilo se 11 žáků 2. – 5. ročníku. Ve spolupráci 

s vyučujícími bylo zaměřeno na procvičování učiva dle potřeb přihlášených žáků. Probíhalo 

v rozsahu 1 hodiny týdně. 

 

Těším se do školy (Mgr. Marta Zmrzlá) – jednalo se o přípravný kurz pro 14 budoucích žáků 

první třídy. Děti se zde seznamovaly s prostředím školy, řešily jednoduché úkoly, které  

je postupně seznamovaly s matematikou, českým jazykem, prvoukou, nechyběly ani písničky, 

básničky a pohybové aktivity. Kurz probíhal od listopadu 2019 do března 2020 v rozsahu 

jedné vyučovací hodiny týdně a byl pro děti zdarma. Minimální náklady uhradila ZŠ a MŠ 

Telnice. 

 

Doučování a klub AJ při školní družině nebyl zpoplatněn. Učitelům byla vyplácena odměna 

z projektu „Učíme se spolu II“ financovaným ze strukturálních fondů OP VVV, jehož cílem  

je zkvalitnit předškolní a základní vzdělávání, pomoci zejména žákům ohroženým školním 

neúspěchem se zvládnutím učiva. 

 

2.8. Česká školní inspekce – inspekční činnost 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla 7. dubna 2020 v ZŠ a MŠ Telnice inspekční činnost 

zaměřená na téma: Přechod školy na distanční vzdělávání během jarního uzavření základních 

škol. Byla vedena formou řízeného rozhovoru s předem danými otázkami. S jejími výsledky 

se veřejnost mohla seznámit na: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-

zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS Krátké shrnutí: „Do distančního 

vzdělávání se zapojuje naprostá většina žáků základních a středních škol, určité rozdíly 

existují v rozsahu a způsobu jejich zapojení. Hlavní příčinou absence on-line komunikace 

některých žáků je buď chybějící ICT vybavení, nebo nedostatečné připojení k internetu. 

Významným faktorem pak je také nízká motivace některých žáků ke vzdělávání nebo nižší 

podpora ze strany jejich rodičů, kteří samozřejmě musí řešit i řadu jiných pracovních  

či osobních záležitostí.“ 

 

 

 

 

 

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SS
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3. Aktivity školy 

Školní rok 2019/2020 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září 2019 na školním dvoře  

za přítomnosti nově nastupujících prvňáčků a ostatních žáků, rodičů, pedagogického sboru  

a zástupců obce Telnice (starosty Františka Kroutila a místostarosty Jana Dudáka).  

Během školního roku proběhly následující aktivity: 

 

Název akce Popis 

Dopravní výchova 

11. září 2019 

Žáci 4. ročníku absolvovali teoretickou část 

dopravní výchovy v ZŠ Telnice. 

 

Dopravní výchova 

27. září 2019 

Žáci 4. ročníku absolvovali praktickou část 

dopravní výchovy na dopravním hřišti v Brně. 

 

Cesta světla 

18. října 2019 

 

Program k 130. výročí postavení budovy školy 

spojený s venkovní výstavou historických 

fotografií budovy školy a ohňostrojem. 

 

Školní liga házené 

listopad 2019 - červen 2020 

 

Proběhly pouze dva turnaje mezi družstvy ZŠ 

Telnice, ZŠ Měnín, ZŠ Újezd  

u Brna a ZŠ Sokolnice. Jarní turnaje byly 

z důvodu uzavření ZŠ zrušeny. 

 

Zasaď svůj strom 

8. listopadu 2019 

Sázení stromků žáků 1. ročníku. Sázení  

se účastnili i žáci druhého ročníku, kteří 

pomáhali svým mladším kamarádům. 

Pokračovali v rozšiřování parku v nádražní 

čtvrti. Akce probíhá ve spolupráci a za podpory 

Obce Telnice. 

 

Oslava 30. výročí 17. listopadu 

15. listopadu 2019 

Návštěva retro muzea v Modřicích žáky všech 

ročníků. Důchodci z Klubu aktivních seniorů 

připravili pro žáky soutěž týkající se historie. 

 

Zpátky v čase 

18. listopadu 2019 

Preventivní program organizovaný PPP 
zaměřený na klima třídy pro 4. a 5. ročník. 
 

Tvoření adventních věnců 

29. listopadu 2019 

Odpolední tvoření věnců ve školní družině 

určené pro všechny zájemce z žáků základní 

školy. 

 

Rozsvícení vánočního stromu a výstava 

adventních věnců 

1. prosince 2019 

Kulturní pásmo žáků všech ročníků připravené 

k rozsvícení vánočního stromu na kostelním 

nádvoří. Stalo se již nedílnou součástí začátku 
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adventní doby v naší obci, kterého se 

pravidelně účastní zástupce obce. Výstava 

adventních věnců vyrobených žáky školy 

v přízemí základní školy. 

 

Návštěva Diecézního muzea v Brně 

6. a 9. prosince 2019 

 

Výukový program Advent pro žáky 3. a 4. 

ročníku. 

Divadelní představení v Žatčanech 

13. prosince 2019 

Předvánoční divadelní představení mladých 

ochotníků Sůl nad zlato. Žáci naší školy ocenili 

vynikající výkon svých kamarádů bouřlivým 

potleskem. Zúčastnili se žáci všech ročníků. 

 

Škola v přírodě – Kuklík 2020 

13. – 18. ledna 2020 

Součástí poznávání přírody je každoroční účast 

dětí na škole v přírodě, které se letos zúčastnili 

žáci 1., 2. a 3. ročníku. Vyjeli do krásného 

prostředí Českomoravské vysočiny. Kromě 

několika hodin výuky denně si děti užívaly zimní 

radovánky. Na webových stránkách školy mohli 

rodiče sledovat, jak se jejich dětem celý týden 

daří a jejich pokroky.  

 

Kloboucká pětka 

5. února 2020  

Vědomostní soutěž pro žáky 5. ročníku, které  

se zúčastnili žáci hlásící se na víceleté 

gymnázium do Klobouků u Brna. 

 

Třídní kola recitační soutěže 

9. – 20. března 2020 

Recitační soutěž žáků jednotlivých tříd byla 

pouze zahájena, ale z důvodu uzavření škol 

nebyla dokončena ani vyhodnocena. 

 

Další plánované akce se kvůli uzavření škol dne 11. března 2020 neuskutečnily nebo byly 
odloženy. Jednalo se o tyto aktivity:  

 27. 3. 2020       Školní kolo recitační soutěže 

 2. 4. 2020       Preventivní program - 4. ročník 

 4. 4. 2020       Brigáda v ZŠ a MŠ  

 16. 4. 2020       Dopravní výchova - 4. ročník 

 23. 4. 2020       Dopravní výchova - 4. ročník 

 10. 5. 2020       Den matek 

 10. - 12. 6. 2020  Škola v přírodě Macocha - 4. a 5. ročník 
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4. Školní družina  

Počet oddělení Počet žáků  Počet vychovatelů Přepočtený na plně 

zaměstnané 

1. 22 1 0,7142 

2. 22 1 0,8571 

Celkem 44 2 1,5713 

 

Provoz školní družiny byl zajištěn ve dvou odděleních. V prvním oddělení se o žáky 2. až 4. 

ročníku starala vychovatelka Johana Rožnovská. Jeho provoz byl od 12.35 hodin do 15.35 

hodin. Ve druhém oddělení pro žáky 1. až 3. ročníku byla vychovatelkou Šárka Bursáková, 

provoz od 11.40 do 16.30 hodin. V provozu byla též ranní družina od 6.30 do 7.45 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 proběhlo již tradiční vyrábění adventních věnců, které byly následně 

vystaveny v přízemí budovy základní školy. Každý žák školní družiny si odnesl domů 

vlastnoručně vyrobený věnec. 

 

V jarních měsících (březen – květen 2020) měl ve spolupráci s Obcí Telnice opět probíhat 

projekt „Děti poznávají Telnici“. Žáci navštěvující školní družinu se setkávají s řemeslníky, 

představiteli zájmových spolků a organizací, které provozují svoji činnost v Telnici, aby  

se seznámili s jejich činností, a někdy si mohou odnést také vlastnoručně vyrobenou 

drobnost symbolizující určité řemeslo. Vzhledem k uzavření škol byla realizace projektu 

posunuta na podzimní měsíce. 

 

Vychovatelé školní družiny se účastnili všech akcí pořádaných školou a podíleli se aktivně  

i na jejich přípravách. 
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5. Prezentace školy a spolupráce s veřejností 

Pro prezentaci školy byly nadále nejvíce využívány webové stránky, obecní rozhlas  

a pravidelné hovorové hodiny se zákonnými zástupci žáků. Kromě výše zmiňovaného žáci 

reprezentovali školu při vítání občánků, kulturním vystoupením při předvánočním setkání 

důchodců, přípravou novoročních přáníček rozdávaných obyvatelům Telnice při Tříkrálové 

sbírce a dalšími aktivitami. 

 

Tak jako v předchozích letech probíhala i v tomto školním roce kooperace s okolními 

základními školami v Sokolnicích, Měníně a Újezdu u Brna (školní liga házené, divadelní 

představení a další).  

 

Pokračovalo setkávání ředitelů z okolních škol (Sokolnice, Újezd u Brna, Prace, Žatčany, 

Otnice, Měnín, Těšany, Borkovany, Boleradice, Nikolčice), při kterém docházelo k výměně 

zkušeností mezi nimi.  

 

Nadále byla udržována velice těsná spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou 

Brno – jako poradním orgánem při práci s žáky, kteří mají diagnostikovaná některá 

z podpůrných opatření. 

 

Zůstaly zachovány dobré vztahy s místními sportovními organizacemi Orel jednota Telnice  

a TJ Sokol Telnice. Základní i mateřská škola využívala jejich areály při výuce tělesné výchovy  

i při dalších výchovně-vzdělávacích aktivitách a současně podporovala účast dětí  

při sportovních aktivitách (miniházená, florbal, futsal a další) pořádaných těmito 

organizacemi. 

 

Pokračovala velmi dobrá spolupráce se zákonnými zástupci žáků, která v minulých letech 

kromě hovorových hodin spočívala v pravidelných brigádách v areálu mateřské i základní 

školy a jejich účastní i na dalších aktivitách (pasování prvňáčků, divadelní představení žáků 

druhého ročníku, rozsvícení vánočního stromu, výstava adventních věnců a další). Některé 

z pravidelných aktivit se kvůli protiepidemickým opatřením neuskutečnily. 

 

Na vysoké úrovni zůstala součinnost školy a zřizovatele Obce Telnice, která se podílela  

na organizaci některých aktivit (zahájení a ukončení školního roku, oslava výročí 130 let  

postavení budovy současné základní školy, projekt Zasaď svůj strom, recitační soutěž)  

a to jak formou drobného materiálního zajištění, tak i dodáním odměn pro žáky. Nadále také 

zajišťovala drobné opravy v areálech školy. 
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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: Bc. Veronika Slezáková 

 

e) Kontakt:   Telefon: 

Medvídci       544 224 130 

Myšičky   544 255 083 

Tygříci    515 534 952 

    web:    www.zstelnice.cz 

e-mail:    materska.skola@zstelnice.cz 

     

f) Provoz školy:  6:30 – 16:30 hodin 

 

g) Provoz tříd:   Myšičky  6:30 – 16:00 hodin 

    Medvídci  7:30 – 16:30 hodin 

    Tygříci   7:00 – 16:00 hodin 

 

h) Kapacita školy:  75 dětí 

 

Školní rok 2019/2020 Počet tříd Celkový 

počet dětí 

Prům. počet dětí 

na jednu třídu 

Prům. počet 

dětí na učitele 

pouze třídy standardní 3 72 24 12 

 

Věkové složení dětí Počet dětí 

do 3 let (narozené 1. 9. 2017 a později) 0 

3letí (narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017) 10 

4letí (narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) 20 

5letí (narozené 1. 9. 2014– 31. 8. 2015) 20 

6letí a starší (nar. do 31. 8. 2014 a dříve) 22 

Celkem 72 

      

http://www.zstelnice.cz/
mailto:materska.skola@zstelnice.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 zájmů, zážitků, schopností a možností 

dětí a učitelek. 

 Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání má název „S kamarády poznávám 

svět“. Byl vytvořen na období let 2017 – 2020 v souladu s požadavky rámcového 

programu. Společně s dětmi plánujeme hry a činnosti, rozvíjíme děti komplexně ve všech 

oblastech vývoje. Zaměřujeme se na kvalitní postavení vzdělávací nabídky. Pracujeme na 

vzájemné a harmonické spolupráci s rodiči. Důraz je kladen na kvalitnější vzdělávání 

předškolních dětí. Ve vzdělávací nabídce převládají částečně řízené činnosti. Často 

využíváme metodu prožitkového a situačního učení. Více zapojujeme do vzdělávací 

nabídky práci ve skupinách, abychom dostatečně rozvíjeli kooperační dovednosti dětí.  

Většina našich třídních vzdělávacích programů je inspirovaná programem Začít spolu,  

a proto je vzdělávací nabídka probíhá v tzv. „hracích koutcích“.  

 Při venkovních aktivitách využíváme školní zahradu, přetlakovou halu, dětská a sportovní 

hřiště, vycházky po obci a do polí. 

 V průběhu školního roku probíhaly v mateřské škole tyto kroužky: Příprava na školu pod 

vedením paní učitelky Simony Poláčkové (kooperace rodič – dítě – MŠ). 

 Každá z učitelek odevzdávala plán dalšího vzdělávání pedagogů na první i druhé pololetí 

školního roku. Plán obsahuje vždy naplánovaná školení na různá témata a povinnou 

četbu odborné literatury.  Z důvodu koronavirové pandemie byly plány pozměněny  

a učitelky absolvovaly některé kurzy online.  

 Organizace dne v MŠ: 

6.30 - 8.30 příchod dětí do MŠ 

6.30 - 9.00 spontánní a pohybové aktivity dle třídního vzdělávacího plánu 

9.00 - 9.30 hygiena a svačina 

9.30 - 11.30 řízené aktivity a pobyt venku 

11.30 - 12.30 oběd, odchod dětí domů po obědě 

12.30 - 14.30 odpočinek, hygiena, klidové aktivity dětí dle zájmu 

14.30 - 14.45 odpolední svačina 

14.45 - 16.30 spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou,                                  

                         postupný odchod dětí z MŠ 

 

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny   

a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány 

psychohygienické podmínky vzdělávání. Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim. 

 

Dosažené výsledky ve vzdělávání 

 Děti si zvykly na systém vzdělávání v centrech aktivit, naučily se kooperovat  

ve skupině, domlouvat se na kompromisech, respektovat se navzájem. Staly  

se samostatnějšími. Naučily se řešit konflikty a rozpory mezi sebou navzájem. 

 Příprava předškoláků: Děti se naučily plnit si své povinnosti, pracovat s časovým 

harmonogramem, který si samy vytvářely. Naučily se kooperovat, naučily se správnému 
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úchopu tužky, nůžek, příborů, rozvinuly si jemnou i hrubou motoriku. Všechny 

dovednosti a znalosti dětí jsou v souladu s klíčovými kompetencemi z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Po celý rok jsme úspěšně pracovaly  

se založenými portfolii dětí a pracovaly jsme na dalších diagnostických materiálech. 

 V době koronavirové pandemie jsme se snažili poskytnout především rodičům dětí, které 

u nás v MŠ plní poslední rok povinné předškolní docházky, dostatečnou podporu  

pro vzdělávání na dálku formou konzultací a přípravě různých pracovních listů a úkolů 

pro předškolní děti. 

 

Péče o integrované děti 

Ve školním roce 2019/2020 neprobíhala ve třídách žádná integrace. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Mateřská škola vybírá od rodičů úplatu za předškolní vzdělávání.  

Základní výše úplaty byla 400,- Kč/měsíc. 

 

6.3.  Činnosti v průběhu školního roku 

Akce mateřské školy, které proběhly ve školním roce 2019/2020. 

Září 

 10. 9.  AKCE S RODIČI - Malování na chodníky 

 

Říjen 

 8. 10.  PŘEDŠKOLÁCI - výlet Brno BRICK BY BRICK  

 24. 10. Divadlo Ševčík - Malá medvědí pohádka 

 

Listopad 

 6. 11.  Divadlo Hrubec - Princezna na hrášku 

 20. 11. Projekt Zdraví dětem - Jak jel Zdravík do ZOO (Medvídci a Myšičky) 

 21. 11. Projekt Zdraví dětem - Jak jel Zdravík do ZOO (Tygříci) 

 

Prosinec 

 5. 12.  Mikulášská nadílka 

 13. 12. Divadelní představení v Žatčanech - Sůl nad zlato 

 16. 12. Slyšte, Slyšte…koledy 

 17. 12. AKCE S RODIČI - Vánoční posezení s rodiči, nadílka v mateřské škole 

 

Leden 

 6. 1.  Planetárium Morava – program pro mateřské školy 

 7. 1. Přednáška pro rodiče - Školní zralost 

 14. 1.  ÚDIF (Úžasné Divadlo Fyziky) 

 

Únor 

 11. 2.  O Červené Karkulce (Musica Animae) 
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 25. 2.  Karneval (dopolední akce) 

 

Březen 

 3. 3. Divadlo KEJKLE - “O kůzlátkách” 

 

Z důvodu pandemie Covid 19 byly všechny další kulturní akce do konce školního roku 

2019/2020 zrušeny. 

 
 

6.4. Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí ředitele Počet 

Přijetí dítěte do MŠ na školní rok 2019/2020 25 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.) 4 

Počet nepřijatých dětí 10 

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 2019/2020 stav k 30. 6. 2020 

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 1 

VOŠ 1 

VŠ 5 

Jiné 1 

 

 Počet fyzických 

osob 

Přepočtený počet 

na plně zam. 

% z celkového počtu 

(z přepočten. učitelů) 

Kvalifik.pedagog.pracov. 8 6,7258 84 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0 0 

Celkem 8 6,7258 84 

 

2) Nepedagogičtí pracovníci 

Místo Počet Přepočet. na plně zaměst. 

Mateřská škola 2 1,75 

Školní jídelna 4 3 

  

 

Bc. Veronika Slezáková 

vedoucí učitelka MŠ 
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7. Materiální zabezpečení ZŠ, MŠ a ŠJ 

Materiální zabezpečení základní i mateřské školy je díky vstřícnému přístupu zřizovatele  

a hospodárnému využívání prostředků ze státního rozpočtu na velice dobré úrovni. 

V průběhu školního roku 2019/2020 byly ve spolupráci s Obcí Telnice zahájeny práce  

na projektu rekonstrukce topení ve staré budově mateřské školy. Byla vypracována 

technicko- ekonomická studie, na jejímž základě bylo zadáno zpracování projektové 

dokumentace. Samotná rekonstrukce topení by měla proběhnout v průběhu letních prázdnin 

v roce 2021. Z důvodu ekonomických dopadů pandemie Covid se neuskutečnila plánovaná 

přestavba vstupů do tříd ve staré budově mateřské školy. Nový termín realizace nebyl zatím 

stanoven. Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci střechy staré budovy mateřské školy 

– bohužel nebyla schválena. Kromě výše zmiňovaných činností byly uskutečněny také menší 

projekty – vycházející ze zpracované materiálně technické koncepce ZŠ a MŠ Telnice nebo 

z akutních potřeb organizace.  

 Dokončení opravy a nátěru plotu areálu mateřské školy na straně k bytovému domu. 

 Výsadba stromů v areálu základní školy. 

 Instalace nového herního prvku (vrbového iglú) na zahradě mateřské školy. 

 Vyklizení půdních prostor budovy základní školy. 

 Malování dvou tříd v 1. patře budovy základní školy a drobné opravy malby 

v přízemních třídách. 

 Rekonstrukce kanceláře vedoucí školní jídelny – oškrabání staré malby, úpravy 

elektroinstalace, vymalování, vybavení novým nábytkem. 

 Stavební úpravy místností ve sklepě mateřské školy, aby je bylo možné využívat pro 

zájmové vzdělávání. 

 Opravy fasády na školním dvoře a po obou stranách vchodu do budovy základní školy. 

 Byly zahájeny opravy omítek v kotelně základní školy. 

 

7.1. Hospodaření školy 

Za účetní období roku 2019 byl vytvořen zlepšený hospodářský výsledek 3 768,03,- Kč, který 

byl se souhlasem zastupitelstva obce Telnice převeden do rezervního fondu (usnesení č. 12 

ze dne 5. 3. 2020). 

Účetní uzávěrku za rok 2019 zpracovala Miroslava Šlampová – hospodářka a účetní. Více 

informací o hospodaření školy naleznete v účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2019  

a schválené zastupitelstvem obce Telnice (usnesení č. 11 ze dne 5. 3. 2020) – na vyžádání 

v ředitelně školy. 

 

 

7.2. Projekt „Učíme se spolu II“  

ZŠ i MŠ Telnice pokračovala v čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů OP VVV 

v projektu "Učíme se spolu II" (registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015601), který 

byl zahájen 1. září 2019. 

Cílem tohoto projektu je zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání. K dosažení 

cíle jsme zvolili realizaci následujících aktivit: Doučování pro děti, které potřebují více času  

na procvičení a zafixování si nového učiva, klub AJ při školní družině pro žáky základní školy, 
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služby speciálního pedagoga - logopeda pro předškoláky, absolvování vzdělávacích kurzů 

pro učitele ZŠ a MŠ. Dále je možné čerpat finanční prostředky na realizaci drobných projektů 

(Děti poznávají Telnici, Rozsvícení vánočního stromu a další). V souvislosti s pandemií Covid 

se zatím některé z aktivit nerealizovaly.  

 

Závěr 

První pololetí školního rok 2019/2020 probíhalo standardně, bylo charakterizováno běžným 

provozem základní i mateřské školy a řešením pouze drobných problémů, které činnost 

instituce přináší. Druhé pololetí bylo výrazným způsobem ovlivněno protiepidemickými 

opatřeními, uzavřením základní i mateřské školy, přechodem na distanční výuku. Náročné 

bylo taktéž znovuotevření při povinnosti plnit stanovená opatření. Mateřská škola byla 

znovuotevřena již 11. května 2020. 

Ve výchovně-vzdělávacím procesu byli pedagogové v souvislosti s přechodem na distanční 

výuku postaveni novým výzvám, jak vést výuku v online prostředí, jak zajišťovat sociální 

kontakt s žáky a dětmi, jak zvládnout množství probíraného učiva, jak nově spolupracovat 

s rodiči, jak hodnotit výsledky vzdělávání a mnohým dalším. Zvláště aktivní spolupráce rodičů 

a jejich důležitá role v průběhu distanční výuky byla pedagogy velice pozitivně hodnocena. 

Pro výuku v online prostředí byla využívána platforma „Whereby“, pro zadávání domácích 

úkolů a zpětnou vazbu webové stránky školy a emailové schránky učitelů, případně osobní 

doručení vypracovaných úkolů do poštovní schránky školy. Do doby prvního uvolnění 

karanténních opatření sloužila platforma také ke komunikaci mezi žáky navzájem ve chvílích, 

kdy neprobíhalo vyučování v žádné ze tříd. Po znovuotevření základní školy se k výuce  

se přihlásilo 72,5% žáků základní školy. Pro žáky, kteří nenastoupili zpět k pravidelné školní 

docházce, byla zachována nadále online výuka – okolo ½ hodiny denně. 

Na velmi dobré úrovni probíhala spolupráce školy a zřizovatele. Během jarního nouzového 

stavu a karantény byli dobrovolníci z řad žáků zapojeni do dopisování si se seniory, které  

se setkalo s pozitivním ohlasem. V průběhu letních prázdnin obec Telnice zaštiťovala 

finančně a personálně drobné opravy v areálech základní a mateřské školy. 

 

Děkuji všem, kteří se ve školním roce 2019/2020 nejrůznějším způsobem podíleli na dobrém 

fungování naší školy, pedagogickým i provozním zaměstnancům, školské radě, rodičům, 

školským poradenským zařízením a zřizovateli, Obci Telnice. 

 

V Telnici dne 30. 9. 2020 

          

 

 

Mgr. Petr Gabrhel 

ředitel školy  

 

 

Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 2. 11. 2020. 


