
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace 

 
  

ŘEDITELKA ŠKOLY:  MGR. BLANKA GAIZUROVÁ 
 
E-mail:     info@specskolabites.cz 
Web:    www.specskolabites.cz 
Telefon:    566 789 552 
 
 
 

mailto:info@specskolabites.cz
http://www.specskolabites.cz/


 

1 
 

 

Obsah 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2020/2021 ............................................................................ 2 

a) základní údaje o škole .......................................................................................................................... 2 

b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu .................................................................... 7 

se zápisem ve školském rejstříku ............................................................................................................. 7 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy .................................................................... 8 

d) údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce, přestup žáků z jiných škol a 

následné přijetí do školy ..........................................................................................................................10 

e) údaje o výsledcích vzdělávání .............................................................................................................12 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů ......................................................................................15 

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ......................................................................16 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti .............................................................................17 

j) základní údaje o hospodaření školy 2020 ............................................................................................ 36 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů .................................................. 38 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ........................................ 38 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ............... 38 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání .................................................................................................................41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



2 
 

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2020/2021 

a) základní údaje o škole 
Název:    Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková   
    organizace 

Sídlo:     Tišnovská 116 

    595 01 Velká Bíteš 

Zřizovatel:   Město Velká Bíteš 

    Masarykovo nám. 87 

    595 01 Velká Bíteš 

Údaje o vedení školy: 

ředitelka:         Mgr. Blanka Gaizurová 

výchovný poradce, učitelka pověřená zastupováním:  Mgr. Irena Batelková 

školní metodik prevence:       Mgr. Jarmila Tyllová 

účetní:                     Romana Fleková 

administrativní pracovník:      Zdeňka Milianová 

adresa pro dálkový přístup:       

e-mail:         info@specskolabites.cz 

webové stránky školy:      www.specskolabites.cz 

Školská rada:  

Zástupci školské rady:  Mgr. Irena Batelková   Mgr. Irena Batelková 

    Ing. Libor Buchta   Ing. Petr Sedláček, Ph.D. 

    Helena Musilová   Mgr. Šárka Dohnalová 

Charakteristika školy:  

Právní subjektivitu má škola od 1. 7. 2000 a s účinností od 1. 1. 2004 je zařazena do sítě škol. 
K 1. 3. 2006 došlo ke změně názvu školy z původního – Speciální školy, Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvková organizace na nový název – Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace. Další změna názvu k 1. 9. 2018 – Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 
příspěvková organizace 

IZO ředitelství: 650067754. 

Zřizovatelem je město Velká Bíteš, s platností od 1. 1. 2004. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme byli nadále plně organizovanou školou. 

Výuka probíhala: 3    třídy ZŠ – obor vzdělávání 79-01-C/01 

3    třídy ZŠ speciální – obor vzdělávání 79-01-B/01 
1 třída přípravný stupeň ZŠ speciální 
1 třída SŠ – obor Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 
3     oddělení školní družiny. 

mailto:info@specskolabites.cz
http://www.specskolabites.cz/
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Zaměření školy 

Školu navštěvovali žáci s lehkým, středním až těžkým mentálním postižením, děti s kombinovanými 
vadami (mentální postižení současně s tělesným postižením), autismem, Downovým syndromem, 
se zrakovým postižením. 

V posledním období se škola více zaměřila na vzdělávání dětí s autismem. V přípravném stupni ZŠ 
speciální a v ZŠ vznikly třídy zaměřené na práci s autistickými žáky.   

Výuka je organizována klasicky, vyučovací hodina má 45 min, po vyučovací hodině je zařazena 
přestávka v délce 5 min. Po druhé vyučovací hodině je zařazena velká přestávka v délce 20 min. 
Činnosti jsou členěny dle soustředěnosti žáků, často jsou zařazovány i krátké relaxační chvilky. 
Přestávky jsou využívány k aktivnímu odpočinku žáků, dle zájmů – na zahradě, v relaxačních 
koutcích. Ve výuce se prolínají různé metody a formy práce – individuální, skupinová práce, 
tematická a činnostní výuka, formy alternativní komunikace apod. 

Vzdělávají se u nás žáci z Velké Bíteše a z 16 dalších obcí z okresů   

          Žďár nad Sázavou 

          Třebíč 

          Brno – venkov 

Kraje: Jihomoravský, Kraj Vysočina 

Zájmové a další vzdělávání 

Kroužky: Žáci měli možnost vyplnit svůj čas v kroužku keramickém, hudebním a kreativním. 

Kroužky byly nově zřízeny v rámci doplňkové činnosti školy a byly tím pádem určeny pro všechny 

přihlášené žáky školy. Dále v zájmových činnostech dle projektu pro ZŠ a školní družiny „Rozvoj 

vzdělávání“ (Šablony II.) financované MŠMT a EU – jednalo se o Doučování, Klub zábavné logiky 

a deskových her, Čtenářský klub, Čtenářský klub školní družiny. Pro SŠ byla zahájena realizace 

projektu „Vzdělávání pro život“ (Šablony II.) financované MŠMT a EU – realizováno bylo zájmové 

vzdělávání – Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem. Opakovaně byl zařazen kroužek 

„Sportuj ve škole“ financovaný Asociací školních sportovních klubů ČR. Bohužel zájmová činnost 

byla negativně ovlivněna pandemií COVID–19 a s ní souvisejícími nařízeními vlády a ministerstva 

zdravotnictví, popř. ministerstva školství.  

Omezení a uzavření školy v průběhu školního roku 2020/2021 

Dne 2. 11. 2020 byly z důvodu protiepidemiologických opatření Ministerstva zdravotnictví 

uzavřeny školy, včetně škol speciálních. Od tohoto dne přešla škola na distanční způsob výuky. 

K obnovení prezenční výuky došlo 18. 11. 2020. 

K dalšímu uzavření školy došlo dne 1. 3. 2021. Výuka probíhala opětovně distanční formou. 

Žákům byly poskytovány pravidelně ve všech třídách kromě distanční formy výuky i konzultační 

hodiny. K opětovnému obnovení prezenční výuky došlo od 12. 4. 2021.   

V meziobdobí bylo vzdělávání realizováno v souladu s metodickými pokyny MŠMT. V naší 

organizaci byla výuka realizována i v zájmovém vzdělávání – školní družina, v homogenních 

skupinách. 
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Stravování a pitný režim 

Stravování bylo zajištěno ve školní jídelně v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579. Žáci do jídelny dochází 

pod dozorem svých učitelů, asistentů pedagoga. 

Škola se zapojila do projektu  

„Ovoce do škol“, kdy žákům    1.–5. ročníku jsou zdarma jednou týdně 
podávány zeleninové a ovocné šťávy nebo ovoce či zelenina. Distribuci 
zajišťuje firma Laktea. 

„Mléko do škol“ mléko zdarma pro všechny žáky 2x měsíčně. 

 

 

Další služby: žákům školy je zajišťováno psychologicko-pedagogické vyšetření dle požadavků učitelů 
a rodičů. 

Spolupracujeme s institucemi – SPC, PPP, pediatry, psychiatrií, Sociálním odborem MěÚ Velké 
Meziříčí, Policií ČR. 

Pokračovali jsme ve velmi dobré spolupráci s organizacemi v regionu Velká Bíteš (Senior klub Velká 
Bíteš, mateřské školy, Domov bez zámku Velká Bíteš), ale i mimo region (Lipka Brno, Chaloupky 
o.p.s).  

 

 

 

 Projekt Zdravá škola             

 

Naše škola je od roku 2001 zařazena do Škol podporujících zdraví. Na jaře 
2021 jsme znovu obhajovali účast na tomto projektu a získali jsme certifikát s přislíbením účasti na 
další 3 roky. V rámci obhajoby certifikace byla provedena evaluace organizace. Dotazníkového 
šetření Indi9 se zúčastnili pedagogové, rodiče, žáci. Toto šetření se uskutečnilo elektronickou 
formou a bylo vyhodnoceno Státním zdravotnickým ústavem Praha a stalo se významnou formou 
evaluace školy. 

V rámci projektu probíhalo ve školním roce mnoho akcí ve škole i pro veřejnost. Hlavním cílem 
je vytvoření pohodového prostředí pro žáky i učitele a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu.   
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Organizace školy dle zahajovacích výkazů ke 30. 9. 2020: 

 třídy kapacita počet žáků  

ZŠ dle §16 odst. 9 
(z toho 1 třída 
autistická) 

3 26 23 

ZŠ speciální 3 20 20 

Školní družina 3 30 30 

Přípravný stupeň 1 neurčeno 4 

SŠ – Jednoletá škola 
Praktická 

1 8 7 

 

Zařazení ZŠ dle § 16 odst. 9 do ročníků 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

žáků 0 5 3 3 4 1 4 3 0 

 

Zařazení žáků ZŠ speciální do tříd 

ročník přípravný 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

žáků 4 1 3 1 3 1 0 1 3 0 7 

 

Zařazení žáků SŠ Jednoletá škola praktická 

ročník 1. 

žáků 7 

 

 

Celkem žáků září 2020: 54 

Noví žáci – příchod v průběhu školního roku: 

• Únor 2021 – 1 žák do 2. roč. ZŠ dle §16 odst. 9 
 
Žáci odchod v průběhu školního roku 

• Říjen 2020 – 1 žák z 2. roč. ZŠ dle §16 odst. 9 

 

Celkem žáků ke konci školního roku: 54 
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Spojení ročníků v jednotlivých třídách:  

I. třída ZŠ speciální – díl I., II.    ročníky: 1., 2., 4., 5. 

II. třída ZŠ speciální – díl I., II.     ročníky: 3., 4., 8., 10. 

III. třída ZŠ – speciální – díl II.   ročníky: 7., 8., 9., 10 
IV. třída ZŠ dle §16, odst. 9 – autistická  ročníky: 2., 3., 4., 5. 
V. třída ZŠ dle §16, odst.9, – pro žáky s LMP  ročníky: 2., 4., 5. 

VI. třída ZŠ dle §16, odst.9, - pro žáky s LMP ročníky: 6., 7., 8. 

       VII. třída – Přípravný stupeň ZŠ speciální   

 I.A třída – SŠ – Jednoletá škola praktická ročník 1. 

 

Školní družina: zapsaných 30 žáků, oddělení I., II., III. 
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b) přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu 

se zápisem ve školském rejstříku 

 

79-01-B/01 Základní škola speciální 

79-01-C/01  Základní škola 

78-62-C/01  Praktická škola jednoletá 

Školní družina 

 

 

Školní vzdělávací programy: 

− Individuálně vzdělávací plány, které zpracovávají speciální pedagogové na základě 
psychologického vyšetření, doporučí SPC, na žádost a se souhlasem rodičů. 

Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu 

• Zpracovaného dle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální, 

Díl I. a Díl II. s motivačním názvem „Učíme se spolu“ 

• Školní vzdělávací program pro přípravný stupeň ZŠ speciální s motivačním názvem 
„Poznáváme svět“ 

• Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle Rámcového 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání včetně minimálních výstupů s motivačním 
názvem „Poznání životem mě provází“ 

• Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání – Praktická škola jednoletá „Vzdělávání 
pro život“ 

• Školní vzdělávací program pro školní družinu 
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c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

− ředitelka školy:    Mgr. Blanka Gaizurová 

 

− pedagogičtí pracovníci:   Mgr. Irena Batelková 

     Mgr. Zdeňka Dřímalová 

     Mgr. Jitka Dvořáková 

     Mgr.  Ludmila Kučerová 

     Mgr. Jarmila Tyllová 

     Mgr. Kateřina Rosecká 

     Bc.   Dana Vrbová        

     Mgr. Věra Šustáčková      

     Mgr. Klára Voborná 

     Mgr. Michaela Voborná 

     Mgr. Eva Ulmanová 

     Mgr. Dana Strašáková 

     Bc. Alena Kalinová 

     Mgr. Jitka Kalinová 

     Mgr. Marta Pacholíková 

     Mgr. Lenka Oberreiterová 

   

− vychovatelky školní družiny:  Mgr. Eva Ulmanová 

Mgr. Michaela Voborná 

     Bc.  Dana Vrbová 

     Bc. Alena Kalinová 

     Pavla Blahovcová, DiS. 

     Jana Zachovalová 

  

− asistentky pedagoga:  Pavla Blahovcová, DiS. 

Čermáková Jitka 

     Bc. Alena Kalinová 

     Jitka Kouřilová 

     Jana Zachovalová 

     Miroslava Jochová 
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     Hana Hykšová 

     Štěpánka Dočekalová 

     Jarmila Hlavínková 

     Žaneta Šimečková 

     Jandourková Iva 

     Bc. Gruberová Petra 

     Petra Válková, DiS 

 

- účetní:    Romana Fleková 

- administrativní pracovník:  Zdeňka Milianová 

- uklízečka:     Eva Neklapilová 

- školník:    Antonín Morava, Miroslav Floch, Miloš Požár 

 

 

Kvalifikace pedagogického sboru 

magisterské vysokoškolské vzdělání spec. ped:     14 

Bakalářské vysokoškolské vzdělání zaměřené na spec. ped.   2 

Magisterské vysokoškolské jiný obor      0 

Studující speciální pedagogika magisterský obor    1   

Kvalifikovaní asistenti pedagoga      12  
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d) údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce, přestup 

žáků z jiných škol a následné přijetí do školy 
 

− celkem nově zařazení žáci:   

K povinné školní docházce na základě „Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku, Rozhodnutí 
o přestupu“, „Rozhodnutí o zařazení do jiného vzdělávacího programu“  

 

Přijímací řízení SŠ – Praktická škola Jednoletá – březen 2021 

Přihlášeno do SŠ Přijato Nepřijato 

4 4 0 

 

Přijímací řízení do první třídy duben 2020 

ZŠ odklad nepřijato ZŠS  odklad nepřijato přípravný 
stupeň ZŠS 

nepřijato 

2 0 0 5 3 0 1 0 

 

Nově zařazení žáci do SŠ 

datum chlapci dívky 

1. 9. 2019 0 0 

 

Nově zařazení žáci do základní školy zřízené dle §16 odst. 9 

datum chlapci dívky ročník 

únor 2021 1 0 2 

 

Nově zařazení žáci do ZŠ speciální 

datum chlapci dívky ročník 

1. 9. 2020 1 0 1 

 

Nově zařazení žáci ze ZŠ 

datum chlapci dívky ročník 

únor 2021 1 0 2 
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Nově zařazení žáci z MŠ 

datum chlapci dívky ročník 

1. 9. 2020 1 0 Přípravný stupeň ZŠ 

 

Změna vzdělávacího programu 

datum chlapci dívky ročník 

 0 0 0 

 

Dodatečný odklad školní docházky  

datum chlapci dívky obor 

 0 0  

 

Odchod žáků v průběhu školního roku:  

datum chlapci dívky ročník 0bor 

říjen 2020 1 0 2 ZŠ dle §16 odst. 9 

  

 

Přijímací řízení do OU, PrŠ a SOU, SOŠ 

Škola věnovala ve školním roce velkou pozornost profesní přípravě žáků a jejich výběru učilišť. 
Spolupracovali jsme s úřadem práce, náboráři učilišť a rodiči žáků.  

Počet vycházejících žáků: 3 

  

počet střední škola obor sídlo SŠ okres 

3 
Základní škola a Praktická škola 
Velká Bíteš, přísp. org. 

Praktická škola jednoletá Velká Bíteš ZR 
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e) údaje o výsledcích vzdělávání 
Prospěch žáků SŠ – Praktická škola jednoletá 

Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Odchod 
v průběhu 
školního roku 

7 0 7 0 0 
 

Závěrečné zkoušky – obor vzdělávání Praktická škola jednoletá 78-62-C/01, obor, v němž 
se dosahuje středního vzdělání. 

Zaměření: všeobecné 

Praktická zkouška z odborných předmětů se konala 14. 6. 2021 

Teoretická zkouška z odborných předmětů se konala 15. 6. 2021 

Členové zkušební komise: 

Předsedkyně zkušební komise jmenovaná Krajem Vysočina: Mgr. Jitka Petrlová 

Místopředsedkyně zkušební komise: Mgr. Kateřina Rosecká 

Třídní učitel: Mgr. Věra Šustáčková 

Počet žáků 
oprávněných 
konat zkoušky 

Praktickou 
část konali 

Teoretickou 
část konali 

Opravné 
zkoušky 

Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli Neprospěli 

3 3 3 0 0 3 0 

  

Prospěch žáků: základní škola zřízená dle §16 odst. 9 – stav II. pololetí  

ročník počet žáků Prospělo s 
 vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

1. 0 0 0 0 

2. 5 4 1 0 

3. 3 1 1 1 (opakování ze zdravotních 
důvodů a COVID–19) 

4. 3 0 3 0 

5. 4 2 2 0 

6. 1 0 1 0 

7. 4 0 4 0 

8. 3 1 2 0 

9. 0 0 0 0 
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Prospěch žáků: základní škola speciální stav II. pololetí 

třída Počet žáků prospělo neprospělo 

1. 1 1 0 

2. 3 2 1 (opakování ze zdravotních 
důvodů a COVID–19) 

3. 1 1 0 

4. 3 3 0 

5. 1 1 0 

6. 0 0 0 

7. 1 1 0 

8. 3 3 0 

9. 0 0 0 

10. 7 3 4 (opakování ze zdravotních 
důvodů a COVID–19) 

 

Přípravný stupeň ZŠ speciální 

Počet žáků Osvědčení o absolvování Odchod žáka v průběhu 
roku 

4 4 0 

 

Poznámka: Žáci základní školy speciální jsou hodnoceni slovně.  
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Chování žáků:  

 

Pochvaly: 

Celkem: 0 

 

Výchovná opatření: 

celkem: 0 

Výchovná opatření byla udělena pouze v ZŠ:  

Důtka TU: 0 

Důtka ŘŠ: 0 

 

Zameškané hodiny žáků 

třída počet 
zameškaných 
hodin 

průměr na žáka počet neomluvených hodin 

I.  533 76,1 0 

II. 911 130,1 0 

III. 1483 247 0 

IV. 792 113,1 0 

V. 829 103,6 0 

VI.  739 92,38 0 

VII.  270 67,5 0 

celkem 5447 118,2 0 

SŠ – 1.A 838 119,7 0 
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f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
Cílem primární prevence je vytvářet v naší škole příznivé prostředí, vést děti ke zdravému životnímu 

stylu, předcházet nebezpečí kouření, užívání alkoholických nápojů, zneužívání léků a seznamovat 

se s nebezpečím drog. 

Primární prevence je zařazována do plánů výuky na celý rok. 

Žáci jsou v jednotlivých předmětech informováni o návykových látkách a o jejich vlivu na zdraví. 

Jsou také průběžně seznamováni se všemi sociálně – patologickými jevy (přiměřeně k věku dětí). 

Využívány jsou materiály školy z oblasti primární prevence a další různé metody (předávání 

informací, projektové vyučování, skupinové práce, diskuse s žáky, sociální hry, hraní rolí, obhajoba 

určitého názoru, trénování způsobu odmítnutí atd.) 

Modelové situace pomáhají dětem vžít se do tíživých problémů a vyprovokovat je k vlastním 

řešením a názorům. 

Primární prevencí jsou veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům, které 

jsou spojeny se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad na žáky a zamezit 

jejich dalšímu šíření. Prevence SPJ u dětí a mládeže zahrnuje informovanost o všech oblastech 

těchto jevů. 

Nové informace jsou žákům prezentovány na nástěnce. K prevenci přispívá i mnoho jednorázových 

akcí konaných v průběhu školního roku (viz. v plánu prevence). 

Školní metodik prevence vede veškerou dokumentaci týkající se SPJ v naší škole. 

Sleduje témata týkající se soc. pat. jevů, která prolínají různými výukovými předměty, eviduje zápisy 

z jednání a pohovory s žáky, dokumentuje probírané oblasti soc. pat. jevů se žáky (viz. 

dokumentace metodika prevence). 
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
Počet pedagogických pracovníků: 17    Počet provozních zaměstnanců: 4 

Název vzdělávací akce Počet zúčastněných 

Datové schránky 2 

Doplňková činnost příspěvkových organizací, on-line 1 

Webinář, Plnění povinného podílu za rok 2020, on-line 1 

FKSP a fondy dalších příspěvkových organizací  1 

Zákoník práce v praxi ředitelů škol a školských zařízení 1 

Managment řízení školy 1 

Timemanagment a delegování v práci vedoucích pracovníků 1 

Vedení týmu a hodnocení zaměstnanců 1 

Změna financování regionálního školství a související problémy  1 

Vzdělávání změřené na oblast pedagogickou 

Název vzdělávací akce Počet zúčastněných 

Posouzení vývoje čtení a psaní na I. stupni ZŠ 1 

Vzrůstající agresivita a agresivní chování 3 

Současná literatura pro děti ve věku prvního stupně 1 

Zvládání náročného chování u dětí s PAS  1 

Alternativní a podpůrné metody komunikace s PAS 1 

Specifika výchovy a vzdělávání u dětí a žáků s PAS 1 

Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností  1 

Aktivity nejen pro online výuku angličtiny 1 

Nástavbový kurz Bazální stimulace 11 

Autismus 1 
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Akce školy zejména ty určené pro veřejnost velmi významně ovlivnily nařízení MŠMT a MZ ohledně 
prevence epidemie onemocnění COVID–19. Organizace nepořádala akce určené pro veřejnost tak, 
jak byla zvyklá (Vánoční besídka, Den otevřených dveří, Den otevřené přírodní zahrady…). Škola 
v této době realizovala pouze akce v homogenních skupinách – třídách.  

 
Školská rada se v tomto školním roce sešla jedenkrát na počátku školního roku, další setkání 
z důvodu prevence šíření nemoci COVID – 19 nebylo uskutečněno. 
 
Probíhající akce máme zdokumentovány v kronice školy. 
 
 
Soutěže 

Soutěže v rámci školy: 

Soutěže s environmentální tematikou na téma odpadové hospodářství, ochrana přírody. 

Vzdělávací program realizovaný školou – Cesta chleba 

Vzdělávací program – Koloběh života – netopýři 

Akce v rámci regionu: 

Soutěž Požární ochrana očima dětí – okresní a krajské kolo 

Seznam akcí školního roku 2020/2021 
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Cesta chleba 11. 9. 2020 

Druhý zářijový pátek jsme ve škole věnovali chlebu a jeho výrobě. Většina z nás jí chléb téměř každý 

den. K dostání jsou dnes v obchodech různé druhy a každý si tak může vybrat svůj oblíbený. 

Často však ani nepřemýšlíme nad tím, co všechno je třeba udělat pro to, abychom si mohli dát 

ke snídani voňavý chléb s kůrčičkou. 

Rozhodli jsme se, že tedy začneme pěkně od zrníčka a připomeneme si, jakou dlouho cestu musí 

chléb urazit, než k nám dorazí upečený. Poznávali jsme různé druhy obilí, ukazovali jsme si 

zemědělské stroje, zkoušeli jsme si jízdu s dřevěným kombajnem, zpívali jsme písničky o mlynářích, 

říkali básničky o pekařích a mleli jsme obilí.  

Každá třída si připravila nějaký úkol k tomuto tématu a svoje výtvory jsme poté vyvěsili v galerii 

"Na plotě", abychom se podívali, čemu se naši spolužáci věnovali. Viděli jsme tak krásné obrázky, 

zajímavé pracovní listy a různé skládačky. Když jsme měli vše připravené, vrhli jsme se na přípravu 

chlebového těsta, ze kterého jsme poté vyváleli hady. Ty jsme namotali na klacíky a opekli nad 

ohněm. Všichni jsme si tak mohli pochutnat na tom, co jsme si vyrobili. Nechybělo ani posezení 

u ohýnku s kytarou a ochutnávka domácích kváskových chlebů paní učitelky Kalinové a Blahovcové. 

Nakonec nám po svačině vykouklo i sluníčko a den na zahradě jsme si moc užili. 
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Přednáška o netopýrech 

V rámci cyklu "Koloběh života" se v naší škole uskutečnilo pásmo přednášek o savcích, kteří 

dokážou létat. Řeč je o netopýrech. Děti se seznámily se základními informacemi o tomto druhu 

letounů a také měly možnost osahat si dřevěnou budku vyrobenou pro netopýry, tzv. 

netopýrovníky, které bychom takto chtěli nalákat na školní zahradu. Nejen netopýrovník, ale 

i budku pro veverky, ježky a motýli nám na zakázku předpřipravila firma DřevoStyl ze Slavkova 

u Brna. Žáci 1. A je poté celé sestavili, sešroubovali a natřeli, aby všem tvorečkům domečky déle 

sloužily. 
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Instalace nových hudebních prvků na školní zahradu 

 

Na školní zahradě přibylo během 

začínajícího podzimu několik novinek. 

Jsou to hudební prvky, které je možno 

využívat při hře na jiné hudební 

nástroje, k relaxaci, či jen tak 

pro potěchu uší a duše. Prvním z nich 

je velký kmen se svisle zavěšenou 

trubkou z nerezu, kterou rozezníme 

pomocí dřevěné paličky. Vzniklý zvuk 

nám připomíná zvoničku, proto jsme 

místo u tohoto objektu nazvali 

"U zvoničky".  

 

 

Druhý prvek je složen z několika drobnějších kovových trubek zavěšených vodorovně a hraje 

se na ně velkým zbroušeným hřebíkem. Zvuk připomíná zvonkohru, či léčivý nástroj zvaný jako 

rotující vlny. Zatím posledním hudebním kouskem je "buben" vytvořený ze starého hrnce 

a dřevěných nožek.  
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Mikuláš v podání našich žáků 

V tomto roce nás bohužel nemohl navštívit Mikuláš s andělem a čertem. Každá třída oslavila tento 

den po svém. Někteří tvořili výrobky na téma Mikuláš, jiní přišli v obleku a udělali si vlastní 

Mikulášskou besídku.  
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Vánoce ve škole 

Vánoce jsou pro většinu z nás jedno z nejkrásnějších období v roce. Čekání na ně si žáci 

našich tříd zkracovali vyráběním vánočních dekorací, pečením cukroví, a dokonce i vánočky. Jiní 

se pustili do strojení stromečku či výroby betlému. 

 V rámci tříd se také konaly vánoční besídky, kdy jsme si mohli vyzkoušet některé 

z vánočních zvyků, předat dárky svým kamarádům a popřát krásné vánoční svátky.  
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Ptačí hodinka 8.–10. ledna 

Letošní sčítání ptáčků (nejen na krmítkách) - tzv. Ptačí hodinka proběhlo ve dnech 8.–10. 

ledna. Také žáci našich tříd vyrazili do přírody nebo na školní zahradu. Pozorovali jsme ptactvo 

a doplnili dobroty do krmítek. Jednoduchá krmítka jsme taky sami vyrobili. V některých třídách 

se ptáčci usadili na celý týden. Žáci si o nich povídali, prohlíželi různé knihy, poslouchali ptačí hlasy 

nebo si ptáčky namalovali či vyrobili a vyzdobili tak svoje třídy.  
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Založení spolku na podporu naší školy 

Z iniciativy rodičů naší žákyně vznikl spolek s názvem „Škola do života, z. s.“. Spolek byl 

zapsán Krajským soudem v Brně dne 12. 1. 2021. Jedná se o neziskovou organizaci. Cílem spolku 

je získání účinné pomoci a podpory pro naši organizaci v rámci její rekonstrukce a také pomocí 

dílčích projektů vytvořit lepší podmínky pro vzdělávání našich dětí.  
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Distanční výuka 

Březen byl opět ve znamení distanční výuky. Škola byla uzavřena a výuka ve většině tříd 

probíhala prostřednictvím počítačů. Naše škola ale nezůstala tak úplně prázdná, jak se mohlo 

na první pohled zdát. Pro některé žáky, zejména pro naše nejmenší děti z přípravného stupně, bylo 

vzdělávání za pomoci počítače obtížné. Proto tito žáčci využili individuálních konzultací pouze 

s jednou paní učitelkou ve své třídě a pracovali na zadaných úkolech. Díky tomu byl pro ně návrat 

do naší školy mnohem jednodušší. Individuálních konzultací využili podle potřeby i žáci z ostatních 

tříd a tím si zpestřili distanční vzdělávání. Bylo skvělé, že nám alespoň toto omezené setkávání bylo 

umožněno.  
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Přehlídka recitace 18. 3. 2021 

Jak už se stalo na naší škole zvykem, v jarních měsících přichází ke slovu poezie. Všímáme 

si více básní, jejich veršů a rýmů. Letošní přehlídce recitace předcházelo pečlivé nacvičování 

nejprve ve škole a potom během uzavření škol i doma. Při on-line hodinách byli vybráni zástupci, 

kteří mohli předvést svoji báseň na společné přehlídce recitace. Tento den se v určenou hodinu 

mohli přes školní aplikaci Teams připojit on-line všichni žáci i učitelé. Paní ředitelka přivítala děti, 

rodiče i učitelky a všem recitujícím popřála hodně štěstí.  

Žáci recitovali ve dvou věkových kategoriích. Přítomní mohli slyšet básně nejen od klasických 

básníků jako jsou František Hrubín, Jaroslav Seifert či Karel Hynek Mácha, ale i od těch méně 

známých. Nejvíce básní jsme mohli slyšet od Miloše Kratochvíla. Jeho vtipné básničky si vybralo 

pět účinkujících.  

V každé kategorii se našel jeden soutěžící, kterému štěstí přálo a dokázal všem požadavkům 

na recitaci dostát nejlépe. V mladší kategorii krásně zarecitovala Ester Crhová a ve starší kategorii 

nejvíce zaujala Karolína Orságová. Pochvalu a drobný dárek si ovšem zasloužili všichni přednášející. 
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Velikonoce opět jinak 

Kvůli opatřením, která byla na jaře zavedena, probíhaly Velikonoce opět jen v domácím 

prostředí. Paní učitelky z družiny připravily pro žáky spoustu inspirací na domácí velikonoční 

tvoření. Děti zasílaly fotografie, jak spolu s rodiči pečou různé velikonoční dobroty a pomocí 

krásných výrobků zkrášlují své domovy. 
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Den Země 22. 4. 2021 

Dne 22. dubna jsme si připomněli Den Země, který se slaví již od roku 1970. Jeho cílem 

je ochrana životního prostředí a připomenutí, čím vším my sami můžeme naší planetě pomoci. Celý 

týdne jsme se proto s žáky věnovali aktivitám zaměřeným na environmentální vzdělávání, povídali 

jsme si, jak se chovat k přírodě, aby se nám tu společně žilo co nejlépe a abychom svojí aktivitou 

neškodili životnímu prostředí.  

Na toto téma jsme vyráběli výrobky ve školní družině a jako završení celého týdne jsme 

v rámci svých tříd vytvořili na školní zahradě obrazy z přírodnin.  
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Staň se hradním pánem – třídní projekt Jak na dějepis zábavně 

Během zimních měsíců vyrostl v VI. třídě středověký hrad. Ke vzniku projektu bylo inspirací 

učivo dějepisu 7. ročníku. Po vyhlášení projektu se strhla nadšená diskuse. Poté, co bylo navrhnuto, 

jak by měl hrad vypadat, se třída proměnila v místnost plnou projektantů, stavitelů, tesařů či 

natěračů. Nezapomnělo se ani na stavbyvedoucího.  K budování hradu byly použity různé materiály 

– staré noviny, polystyren, dřevo, krepový papír nebo kartony. Během práce, která třídě zabrala 

několik vyučovacích hodin pracovních činností, žáci spolupracovali, naslouchali názorům ostatních 

a společně hledali správná řešení nebo pracovní postupy.  
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Čarodějnice ve škole 30. 4. 2021 

Poslední dubový den je ve znamení pálení čarodějnic. Každá třída pojala tento den po svém. 
Některé třídy si vyprávěly o původu tohoto lidového zvyku, jiné třídy se pustily do vyrábění malých 
čarodějnic či do opékání špekáčků na školní zahradě. Také jsme v tento den mohli potkat pár 
čarodějnic, které se rozhodly navštívit naši školu.  
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Prodloužení certifikátu Bazální stimulace a nástavbový kurz 

Od jara roku 2017 je naše škola certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace. Tuto 

certifikaci jsme získali jako první školské pracoviště v Kraji Vysočina. Každé dva roky je třeba tuto 

certifikaci obnovit a nás tato událost čekala na konci letošního dubna. Škola musela projít 

odborným auditem, který tentokrát probíhal bezkontaktní formou. 

Naším úkolem bylo nachystat celou řadu ukázkových videí, na kterých bylo vidět praktické 

využití bazální stimulace u našich žáků. Důležitou roli zde hrálo zvolení vhodných metod 

a adekvátního přístupu vzhledem k diagnózám žáků a jejich postižení. Samozřejmostí je bezchybné 

a precizní provedení všech povinných i nástavbových technik.  

K podstatným kritériím auditu dále patří také evidence a vyhodnocení působení bazální 

stimulace a implementace konceptu bazální stimulace do vzdělávacího procesu. Dále pedagogové 

například vyplňovali dotazník ohledně implementace bazální stimulace do výuky, průběžně 

aktualizují informační nástěnku o bazální stimulaci a další. Součástí recertifikace školy byla také 

analýza, jež vycházela z dotazníků z předchozího i aktuálního auditu. Ukázalo se, že během let jsme 

se naučili s konceptem Bazální stimulace dobře pracovat, naši žáci na něj pozitivně reagují a je pro 

vzdělávání dětí s postižením velkým přínosem. 

 Ve dnech 12. a 13. června si pedagogové, kteří měli absolvovaný pouze základní kurz Bazální 

stimulace, doplnili své znalosti kurzem nástavbovým. Nyní máme tedy v naši organizaci více než 

90 % proškolených pedagogů. 
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Soutěž "Požární ochrana očima dětí" 

Žáci naší školy se zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí. Všechny děti si zkusily 
namalovat obrázek s touto tematikou a poté byly vybrány tři obrázky, které se odeslaly do soutěže. 
Velice nás potěšilo, že obrázky dětí zvítězily v okresním kole a postoupily i do krajského, kde také 
obsadily první místa. Výhercům přijeli začátkem června předat ceny přímo příslušníci hasičského 
záchranného sboru, z čehož měli žáci velikou radost. 
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Příměstský tábor Z pohádky do pohádky 12. – 16. 7. 2021 

Tyto prázdniny se u nás poprvé konal příměstský tábor s názvem Z pohádky do pohádky. 

Tábora se zúčastnilo deset žáků naší školy různých věkových kategorií. Jak již název napovídá, 

tábor se nesl v pohádkovém duchu. Každé ráno přišla návštěvníky tábora přivítat postava 

z pohádky, se kterou si poté danou pohádku přečetli, a pak je čekalo spoustu tematických úkolů. 

První den je provázela Zlatovláska, druhý den přišel Dlouhý s Širokým a Bystrozrakým, dále se vydali 

do Perníkové chaloupky, zachránili Sedmero krkavců a na plese si zatančili s Popelkou. Všichni 

účastníci včetně paní učitelek si tábor moc užili.  
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Podpora regionů – Pomáhej pohybem 

Naše organizace uspěla u společnosti NADACE ČEZ, která ji vybrala do svého projektu 

Podpora regionů – Pomáhej pohybem. Firma podporuje veřejně prospěšné projekty a aktuální 

společenské potřeby v celé České republice. Přihlásili jsme se s projektem, který měl za úkol přispět 

na plavání našich žáků, jež se od narození potýkají s různou mírou postižení. Plavání se uskutečňuje 

v plavecké škole pod dozorem zkušených lektorů, kterých je u žáků s postižením potřeba více 

a na plavání se tak zvyšují finanční náklady. 

 Přispět mohl každý, kdo si stáhl aplikaci EPP do svého chytrého telefonu a pomocí ní si 

zaznamenával své aktivity jako je např. chůze, běh či jízda na kole. Díky bodům nasbíraným 

při těchto aktivitách bylo možné podpořit projekt plavání pro naši školu. S velkou pomocí rodičů 

a přátel školy, kteří aktivně přispívali či sdíleli projekt pomocí sociálních sítí, se podařilo nasbírat 

potřebné body krátce po spuštění projektu v druhé polovině července. 
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j) základní údaje o hospodaření školy 2020 

 

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, 

příspěvková organizace
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2020

Výnosy neinvestiční 18 550 494 Kč

Přímé dotace na vzdělávání UZ 33353 17 042 972 Kč

Dotace mezikraj.rozd.v odměňování 170 476 Kč

Provozní dotace 985 013 Kč

Dotace- Zdraví 21 42 000 Kč

Dotace  OPVV - Šablony  173 276 Kč

Dotace Potravinová pomoc 11 420 Kč

Úplata za vzdělávání ve  ŠD 18 300 Kč

Věcné dary 21 881 Kč

Ostatní příjmy 7 590 Kč

Úroky z bankovního účtu 3 085 Kč

Čerpání fondů 52 958 Kč

transfery 403 7 493 Kč

Doplňková činnost 14 030 Kč

Náklady neinvestiční 18 547 692 Kč

Náklady na platy 12 646 042 Kč

Zákonné soc a zdrav. pojištění 4 175 165 Kč

Zákonné pojištění Kooperativa 45 516 Kč

Tvorba FKSP 249 322 Kč

Náklady na učebnice  a učeb. pomůcky 44 094 Kč

DVPP - náklady na vzdělávání 68 412 Kč

Opravy a udržování 5 980 Kč

 Energie 187 150 Kč

 Cestovné 3 989 Kč

 DDHM 396 930 Kč

 Odpisy 41 506 Kč

Realizace projektů 118 039 Kč

Doplňková činnost 13 500 Kč

* Ostatní provozní náklady 552 047 Kč

z toho

          * materiál 100 957 Kč

          * up grade, revize 133 271 Kč

          * pojištění 7 196 Kč

          * stravování zaměstnanců 35 788 Kč

          * údržba areálu, mzdová agenda 109 511 Kč

          * telekomunikace 16 791 Kč

          * nájem - kopírka 35 206 Kč

          * akce školy 3 200 Kč

          * ostatní služby 110 127 Kč

Výsledek hospodaření 2 802 Kč
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Informace o výsledcích kontrol 
 
 

1. Průběžná veřejnosprávní kontrola 
 
Průběžná veřejnosprávní kontrola proběhla 16. 12. 2020 na Odboru finančním MěÚ Velká Bíteš.  
Kontrola byla provedena za období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020. 
Informační zdroje pro kontrolu byly: 

• Účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha k 30. 9. 2020 

• Doklady k provedení kontroly doručené na MěÚ dne 13. 11. 2020 

• Protokol o schválení účetní závěrky 

• Seznam účetních dokladů k účtu 348/300 

• Směrnice ředitelky o majetku 

• Podpisové vzory 

• Směrnice ředitelky k naplnění zákona o finanční kontrole 

• Výpis z běžného účtu ze dne 12. 12. 2019 

• Dodatek č. 1 ke směrnici o inventarizaci majetku 
 

Předmětem kontroly bylo:  

• průběžné plnění zřizovatelem stanovených finančních a věcných ukazatelů  

za rok 2020 

• kontrola účetních výkazů – kontrola výkazu Rozvaha, kontrola výkazu Výkaz zisku a ztráty, 
v obou výkazech byly kontrolovány mezi výkazové vazby a dále kontrola výkazu Příloha 

• plnění doporučení z veřejnosprávní kontroly č. 3/2019 

 
Dle protokolu 3/2020 u předložených účetních výkazů nebyly kontrolou zjištěny žádné závady 

v bilanční kontinuitě, ve vazbách výkazových a mezi výkazy. Účetní jednotka naplnila doporučení 

z minulé veřejnosprávní kontroly. 

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Ve školním roce 2020/2021 nebyly realizovány žádné rozvojové programy. 

 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Ve školním roce 2020/2021 se do celoživotního vzdělávání zapojil jeden pedagogický pracovník, 

který si rozšiřoval odbornou kvalifikaci o obor Vychovatel. 

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů  
V průběhu školního roku 2020/2021 jsme zpracovali žádosti o přidělení dotace z grantů: 

Vyhlášených Krajem Vysočina 
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Koloběh života 

 Projekt „Zdraví z přírody“ byl předložen na základě zveřejněných Zásad Kraje   

      Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování propagace principů místní   

      Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina. Dotace na projekt činila 42.000 Kč.     

      Projekt probíhal v období leden 2020 až říjen 2020. 

 

Projekt Potravinová pomoc dětem v kraji Vysočina V. 

Projekt je určen na pomoc rodinám v hmotné nouzi. Díky tomuto projektu je možné financovat 

školní stravování dětí. Projekt probíhal v období 1. 9. 2020 až 30. 6. 2021. 

 

Vyhlášených MŠMT 

Rozvoj vzdělávání (Šablony II. pro ZŠ a ŠD) 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011679.  

Projekt měl být realizován v termínu únor 2019–leden 2021. Jelikož nám však situace, z důvodu 

covidových opatření, nedovolovala realizovat některé aktivity v rámci projektu, bylo nám 

vyhověno a termín konce realizace projektu byl prodloužen do června 2021. Celková přiznaná 

částka na projekt činí 544.362 Kč.  

 

Vzdělávání pro život (Šablony SŠ a VOŠ II.) 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013062.  

Projekt měl být realizován v termínu září 2019–srpen 2021. Ale i v tomto případě,  

z důvodu covidových opatření, nám situace nedovolovala realizovat některé aktivity v rámci 

projektu, bylo nám vyhověno a termín konce realizace projektu byl prodloužen do ledna 2022. 

Celková přiznaná částka na projekt činí 209.268 Kč. 

 

Projekt systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro 

ČR 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805, jehož nositelem je Ústav speciálněpedagogických studií 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

  



40 
 

Doplňková činnost 

Od 1. 10. 2020 provozuje naše škola tzv. doplňkovou činnost. Je to činnost, kterou příspěvková 

organizace provozuje mimo svou činnost hlavní. Ve své hlavní činnosti plní úkoly stanovené 

zřizovatelem a prostředky získané doplňkovou činností využívá ke zkvalitnění své hlavní činnosti. 

Naše příspěvková organizace má v živnostenském rejstříku u MěÚ Velké Meziříčí zapsány tyto 

obory: 

• Výroby školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, 

kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů 

• Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

• Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí 

 

V rámci doplňkové činnosti naše příspěvková organizace realizovala následné zájmové kroužky: 

• Individuální hra na hudební nástroj 

• Kreativní tvoření s prvky muzikoterapie 

• Hudební kroužek 

• Keramický kroužek 

Všechny výše uvedené kroužky jsou určeny pro děti, žáky a studenty s handicapem, kteří 

mají jen velmi omezené možnosti využívat běžně nabízené zájmové vzdělávání mimo 

školu.  

Zájmová činnost pro veřejnost 

• Kroužek šití pro začátečníky 

Všechna zájmová činnost byla velmi ovlivněna epidemií COVID – 19 a souvisejícími opatřeními 

vlády, MŠMT, MZ.  
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n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Při škole pracuje školská rada. Zástupcem školy je Mgr. Irena Batelková, zástupcem zřizovatele je 

Ing. Libor Buchta a za rodiče byla zvolena paní Helena Musilová. Z důvodu epidemie COVID bylo 

funkční období školské rady dle metodického pokynu MŠMT prodlouženo až do doby, kdy bylo 

možné uspořádat volby do školské rady. V červnu 2021 proběhla volba nové školské rady. 

Zástupcem za pedagogy a zároveň předsedkyní školské rady se stala Mgr. Irena Batelková, 

zástupcem zřizovatele se stala Mgr. Šárka Dohnalová, za rodiče byl zvolen Ing. Petr Sedláček, Ph.D. 

Odborová organizace v naší škole není. 
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Výroční zpráva o činnosti školy 

za rok 2020/2021 

 

 

Projednána pedagogickou radou dne 25. 8. 2021 

 

Projednána školskou radou dne   4. 10. 2021 

 

Předána k projednání zřizovateli dne  6. 10. 2021 

 

 

 

 

      ……………………… 

Mgr. Blanka Gaizurová  


