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Na základě § 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), 
a § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška o výročních 
zprávách“), vydává ředitelka Základní školy a mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín 
(dále „škola“) „Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Mutěnice za školní rok 2018/2019“.  
 

1. Základní údaje o škole 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín 

Adresa školy Brněnská 777, 696 11 Mutěnice 

IČ 68688512 

Bankovní spojení 135931590/0300 

DIČ CZ 68688512 

  

Telefon/fax 518399841/518399843 

E-mail reditel@zsmutenice.cz, hospodarka@zsmutenice.cz 

Adresa internetové stránky www.zsmutenice.cz 

Datová schránka tzzpei5 

Právní forma Příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obec Mutěnice 

Součásti školy ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD, ŠK 

IZO ředitelství  048847127 

Vedoucí pracovníci 

 

 

 

 

 

Hospodářští pracovníci 

Mgr. Marie Kujová ředitelka ZŠ a MŠ Mutěnice  

Mgr. Hana Lenertová              zástupce ředitelky ZŠ 

Mgr. Vladimír Stupavský 
zástupce ředitelky ŠK, ŠD, pro-

voz 

Věra Hanáčková zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Jana Zálešáková vedoucí stravování 

Marta Jetelinová  hospodářka 

Jiří Pavka školník 



Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, 

základní školy, školní jídelny, školního klubu, školní družiny. 

a) Příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje 
předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, 
ve znění pozdějších předpisů. 

b) Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje 
základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

c) Příspěvková organizace jako školní jídelna a školní jí-
delna - výdejna poskytuje školní stravování; její činnost 
se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

d) Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s usta-
novením § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, poskytovat závodní stra-
vování. 

e) Příspěvková organizace jako školní klub poskytuje zá-
jmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

f) Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje 
zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 115 

Základní škola 600 

Školní družina   60 

Školní jídelna ZŠ  500 

 

 

 



1.3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019 

 
Počet 

tříd/skup. 
Počet 
žáků 

Počet dí-
vek 

Počet 
chlapců 

Počet žáků na 
třídu/skupinu 

Přípravná třída 1 15 5 10 15 

I. stupeň 10 182 96 86 18,2 

II. stupeň 5 103 52 51 20,6 

Zahraniční žáci X 5 3 2 x 

Školní družina 2 60 34 26 30 

Školní klub 1 22 10 12 22 

Mateřská škola 4 celý den 99 37 62 
3/25 

1/24 

 1 půlden 15 4 11 15 

Školní jídelna X 279 x x x 

Kroužky 7 141 65 76 20,1 

1.4 Charakteristika školy 

ZŠ a MŠ Mutěnice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol a jako 

příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny, škol-

ního klubu a školní družiny. Je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky a v sou-

časnosti má přípravnou třídu, 10 tříd na prvním stupni a 5 tříd na druhém stupni. V letošním 

školním roce ji navštěvuje 300 žáků. 

Mateřská škola sídlí v samostatné budově, pouze polodenní oddělení je umístěno v budově 

Školního klubu. Kapacita MŠ 115 dětí a je dlouhodobě naplněna v 5 odděleních. Součástí MŠ 

je školní jídelna – výdejna. Pro pobyt dětí venku slouží přiléhající velká zahrada s pískovišti, 

průlezkami a zahradním altánem. Integrace základní a mateřské školy přináší řadu předností, 

které se snažíme maximálně využívat. Pořádáme řadu společných akcí, při nichž se prohlu-

buje spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně a navazuje přátelství mezi dětmi různých věkových 

kategorií. Známé školní prostředí usnadňuje dětem z MŠ jejich vstup do 1. třídy.  

Školní družina se 2 odděleními a 60 dětmi je kapacitně naplněna, slouží k výchově a vzdělá-

vání, ale především k rekreační a sportovní činnosti žáků v době mimo vyučování. Provoz dru-

žiny je každý pracovní den ráno od 6,30 do 7,45 a po vyučování od 11.40 do 16.30 hodin.  

Ve Školním klubu je přihlášeno 141 žáků, kteří pracují v různých zájmových kroužcích Činnost 

školní družiny a školního klubu je propojena s životem školy a s činnostmi tříd, vychovatelky 

spolupracují s třídními učitelkami a zapojují se do třídních akcí pro žáky a jejich rodiče – např. 

projekty, besídky, dílny, divadlo, kino, školní výlety a exkurze. 

Budovu využívá ke své činnosti také ZUŠ Dolní Bojanovice pro výuku hry na klavír a dechové 

nástroje a dále Veselá věda z.ú. s kroužky vědeckých pokusů pro děti. 

Ke škole patří také školní jídelna, kde se vaří pro 279 žáků školy, 115 dětí mateřské školy, 

navíc se vaří i obědy pro cizí strávníky, a to v rámci doplňkové činnosti.  

Pedagogický sbor je stabilizovaný, vykazuje kvalitní vzdělávací výsledky, pracuje v přátelské 

atmosféře a uplatňuje otevřenost školy. Pedagogičtí pracovníci jsou členy metodického      

sdružení, předmětových komisí a pedagogické rady, tři pedagogové jsou členy školské rady. 



Pedagogičtí pracovníci zvyšují svou pedagogickou odbornost a také kvalifikační způsobilost. 

Prioritními oblastmi jsou pedagogika a psychologie, osobnostní a sociální výchova, etická vý-

chova, moderní vyučovací metody, informační gramotnost, minimální preventivní program, 

společné vzdělávání.  

1.5 Materiálně technické vybavení školy 

Technický stav budovy školy, školky a klubu  odpovídají příslušným požadavkům a normám, 

pouze budova tělocvičny postavena v roce 1987 musí být v nejbližší době zrekonstruována, 

neboť  její kanalizace je v havarijním stavu. Tři budovy školy jsou spojeny krčkem – hlavní 

budova, tělocvična a Školní klub se školní družinou. Vedle Školního klubu je samostatná bu-

dova mateřské školy se zahradou. V areálu školy se nachází víceúčelové venkovní hřiště, 

které je využíváno školou i veřejností. 

V hlavní budově školy jsou všechny třídy prvního a druhého stupně a odborné učebny (chemie, 

fyziky, PC, VV, HV, jazyková učebna, projekční sál). Všechny kmenové třídy jsou vybaveny 

interaktivními tabulemi. 

Vstupní halu, kde jsou kanceláře vedení školy, dotváří Galerie na chodbě, jejíž výzdoba nejen 

esteticky působí, ale svou funkcí výstavní síně současně také vychovává. Součástí vstupu 

školy je knihovna, které mohou žáci využívat po celý den. V budově školního klubu jsou dvě 

třídy školní družiny a místnosti pro odborné činnosti (keramická dílna, dílny pro práci se dře-

vem a kovem). 

Našim cílem je optimalizovat podmínky ke vzdělávání tak, aby se naše škola prezentovala 

specifickými výhodami, které ji činí konkurenceschopnou. Snažíme se neustále zlepšovat ma-

teriální podmínky, bezpečnost, hygienické podmínky a také velmi důležitou estetickou stránku 

prostředí. 

V této oblasti rozvoje nás podporuje zřizovatel, ale snažíme se také sami získávat finanční 

prostředky. Projekty ESF, které jsme od roku 2010 získali,  se staly jednoznačně příležitostí  

rozvoje naší školy. 

2. Školská rada 

2.1 Údaje o školské radě 

V roce 2005 zahájila svou činnost školská rada. Spolupráce je na dobré úrovni. Jednání jsou 

v souladu s § 168 školského zákona (561/2004 Sb.)   

V roce 2019 byli zvoleni: 

Zástupci zřizovatele Zástupci nezletilých žáků Zástupci pg. pracovníků 

Martin Králík - předseda Milan Dvoracký Mgr. Hana Lenertová 

Zdeňka Puškelová Ing. Blanka Přidalová Mgr. Jitka Olexová 

Mgr. Jan Hanáček Ivana Davidová Mgr. Gabriela Komínková 

3. Klub rodičů 

Při škole pracuje Klub rodičů. Schází se dle potřeby. Spolupracuje se školou na pořádání škol-

ních akcí a zajišťuje předávání informací mezi rodiči a školou. 



4. Vzdělávání 

4.1 Vzdělávací programy - Škola pro všechny, č. j. ZŠaMŠMUT/175/2017 

Školní vzdělávací program (ŠVP) je školský dokument, který v souladu se školským zákonem 

zpracovává podle RVP ZV každá škola realizující základní vzdělávání. ŠVP vychází z konkrét-

ních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné podmínky a mož-

nosti školy. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve kterém bude vzdě-

lávání probíhat.  

ŠVP ZŠ a MŠ Mutěnice „Škola pro všechny“ 

 je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období základ-
ního vzdělávání, 

 zajišťuje rovnoprávný přístup k základnímu vzdělávání pro všechny žáky s povinností 
školní docházky a přihlíží k jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, 

 umožňuje realizaci diferencovaného a individualizovaného vyučování pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky mimořádně nadané, 

 vytváří předpoklady pro realizaci vzdělávacího obsahu s ohledem na věkové zvláštnosti 
žáků, a tím pro postupné utváření a rozvíjení klíčových kompetencí, 

 vede k naplňování cílů základního vzdělávání stanovením výchovných a vzdělávacích 
strategií na úrovni školy a k naplňování cílového zaměření vzdělávacích oblastí stano-
vením výchovných a vzdělávacích strategií na úrovni vyučovacích předmětů, 

 je zpracován tak, aby umožňoval učitelům rozvíjet tvořivý styl práce a neomezoval je při 
uplatnění případných časových i metodických odlišností, které vycházejí z konkrétních 
potřeb žáků a ze zkušeností učitelů s efektivními způsoby. 

Zaměření školy v ŠVP a zkušenosti z realizace 

 na 1. stupni výuka probíhá většinou formou činnostního učení 

 žáci se s povinnou výukou cizích jazyků seznamují od 3. ročníku (hodinová dotace jsou 
3 hodiny týdně). Druhý cizí jazyk – německý, nabízíme od 6. do 9. ročníku v dvouhodi-
nové dotaci 

 výuku práce na PC jsme zařadili již od 3. ročníku 

 výuka matematiky – metoda Hejného 

 pravidelná realizace projektového vyučování na 1. stupni (projektové dny – vytvořené 
učitelkami při čerpání  grantu EU) 

 péče o žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami – integrace 

 mimoškolní aktivity v rámci výuky – exkurze, kulturní programy, vzdělávací programy 

 školní družina – práce dle vlastního ŠVP 

 školní klub – zájmová činnost je zajišťována pracovníky školy 

Výsledky vzdělávání žáků dle cílů ŠVP 

Škola má vypracovaný systém hodnocení žáků v průběhu roku, který umožňuje hodnocení 

rozvoje všech kompetencí.  

Klasifikace v jednotlivých předmětech 

 pravidla pro klasifikaci jsou dána klasifikačním řádem 

 rodiče jsou informováni prostřednictvím Edookitu nebo deníčku 

 v případě slabého prospěchu jsou rodiče písemně informováni, zváni na pohovory 

Testování žáků 

 2. – 5. ročník – ročníkové pololetní a závěrečné srovnávací kontrolní práce z ČJL a M 



 II. stupeň – český jazyk – dvě písemné slohové práce a pololetní srovnávací práce 
v každém ročníku, závěrečná srovnávací práce v 6. – 8. ročníku 

 II. stupeň – matematika – 4 srovnávací čtvrtletní písemné práce v každém ročníku  

 5. a 9. ročník – celoplošné testování z českého jazyka, matematiky a anglického ja-
zyka 

Hodnocení žáka třídním učitelem 

 někteří učitelé si na konzultace zvou rodiče i s žákem 

 čtvrtletně vyhodnocuje učitel žáka na pedagogické radě a následně ve třídě 

 na konci školního roku ocenění nejlepších žáků 

Oceňování úspěšných žáků 

 za reprezentaci školy v různých soutěžích – např. sběr papíru, olympiády, pythagoriády, 
aktivní práce pro školu či třídu 

Evaluace prováděna žáky 

 hodnocení vlastní práce v hodinách 

5. Personální údaje 

5.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Věk muži Ženy Celkem 

21 – 30 let 0 5 5 

31 - 40 let 0 7 7 

41 - 50 let 1 20 21 

51 - 60 let 0 15 15 

61 a více let 2 3 5 

Celkem 3 50 53 

5.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání muži Ženy Celkem 

Základní 0 1 1 

Vyučen 1 12 13 

Úplné střední 0 1 1 

Úplné střední odborné 0 12 12 

Vyšší odborné 0 3 3 

Vysokoškolské 2 21 23 

Celkem 3 50 53 



5.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace  

Odborná kvalifikace 
splňuje kvalifi-

kaci 
nesplňuje 
kvalifikaci 

Celkem 

Učitel 1. stupně základní školy 10 0 10 

Učitel 2. stupně základní školy 10 0 10 

Učitelky MŠ 9 0 9 

Učitel náboženství 3 0 3 

Vychovatel 2 0 2 

Asistent pedagoga 7 0 7 

Celkem 41 0 41 

6. Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 

počet prvních 
tříd 

počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

počet odkladů 
pro  školní rok  

Z toho počet dětí přija-
tých do přípravné třídy 

2 38 11 11 

7. Výsledky vzdělávání 

7.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospěli s 
vyznamen. 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 
Nehodnoceno 

0. 15 X X X X X 

1. 39 39 0 0 0 0 

2. 35 35 0 0 0 0 

3. 
38+2 (zahr

. st.) 
32 5 1 0 2 zahr. st. 

4. 
31+1 

(zahr. st.) 
20 10 1 

1 (ČJL, 
AJ, M) 

1 zahr. st. 

5. 39 22 17 0 0 0 

Celkem 
I. stupeň 

182 147 32 2 1 0 

6. 
39+1 

(zahr.st.) 
17 21 1 0 1 zahr. st. 

7. 21+1 8 12 0 0 1 zahr. st. 

8. 20 5 14 1 0 0 

9. 23 8 15 0 0 0 

Celkem  
II. stupeň 

103 38 62 3 0 5 zahr. st. 

Škola  
celkem 

285 185 94 5 1 5 



7.2 Pochvaly a ocenění  

Typ pochvaly Počet  Zdůvodnění 

Pochvala třídního učitele 4 
- za reprezentaci školy v okresním kole 

Pythagoriády 

Pochvala ředitele školy 5 

- za vítězství ve školním kole zeměpisné olym-
piády a reprezentaci školy v okresním kole 

- za vítězství ve školním i okresním kole olym-
piády v českém jazyce a reprezentaci školy 
v krajském kole 

- za 3. místo v okresním kole Pythagoriády 
- za účast v okresním kole zeměpisné olympi-

ády 

7.3 Napomenutí a důtky  

Typ opatření Počet Zdůvodnění 

Napomenutí třídního učitele 2 
- napomenutí třídního učitele za nevhodné cho-

vání ke spolužačkám  
- za častou absenci v TV 

Důtka třídního učitele 0 --- 

Důtka ředitele školy 0 --- 

7.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

7.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019 

 Počet 
% ze všech zameškaných 

hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

Za školní rok 0 0 

7.6 Údaje o integrovaných žácích  

Žáci integrovaní s 2, 3, 4. stupněm PO ve třídách ve školním roce 2018/2019 

Ročník 
S vývojovými poru-

chami učení 
S vývojovými poru-

chami chování 
Se zdravotním 

postižením 

0. 0 0 1 

1. 0 1 0 

2. 1 0 1 

3. 0 0 2 

4. 0 1 1 



5. 0 0 1 

6. 1 1 1 

7. 0 0 0 

8. 0 1 0 

9. 0 0 0 

7.7 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 

Gymnázium SOŠ vč. 
konzerva-
toří, SOU 

s maturitou 

SOU, U 
s výučním 

listem 

OU, PrŠ, OŠ 
bez matu-
rity i výuč-
ního listu 

8leté 6leté 4leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

3 3 0 0 6 6 14 14 3 3 0 0 

Výchovné poradenství na škole 

Práce výchovných poradců (VP) probíhala v souladu s plánem práce školy. Všechny pláno-
vané úkoly byly průběžně plněny. Podle potřeby bylo konzultováno se členy školního poraden-
ského týmu – školním metodikem prevence, ředitelkou školy a učitelkou předmětu volba po-
volání. VP zároveň působila jako učitelka předmětu volba povolání. Výchovné poradkyně se 
zúčastnily vzdělávacích a informačních akcí pro výchovné poradce, s některými poznatky se-
známily i ostatní pedagogy.  

Spolupráce s třídními učiteli (TU) probíhala na velmi dobré úrovni, vzniklé problémy byly bez-
odkladně řešeny často právě na podnět TU. Při zajištění péče o žáky s poruchami učení nebo 
chování jsme celoročně spolupracovali s PPP Hodonín a SPC Kyjov.  

Během celého školního roku byla věnována systematická pozornost profesní orientaci žáků. 
Ve spolupráci s Úřadem práce v Hodoníně byli žáci 8. tříd poučeni o možnostech kariérní 
cesty a aktuální situaci na trhu práce Rodiče žáků 9. ročníku se zúčastnili schůzky, na které 
byli informováni o způsobu podávání přihlášek na střední školy a průběhu přijímacího řízení. 
Všichni žáci 9. ročníku byli přijati ke studiu pro školní rok 2019/20 

8. Prevence sociálně patologických jevů 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Marcela Stupavská 

Pedagogičtí pracovníci školy Na plnění školní preventivní strategie se po-
díleli všichni pedagogičtí pracovníci - vedení 
ZŠ, výchovné poradkyně, ŠMP, učitelé 
I. stupně, učitelé II. stupně, vychovatelky, 
asistentky. Jednalo se o systémovou pří-
pravu preventivních aktivit i zapracování ri-
zikových témat do vyučovacích hodin. 

Školní vzdělávací program  

Škola pro všechny Školní preventivní strategie vypracované 

pro školní rok 2019/2020 je v souladu s 

ŠVP. 



Organizace prevence  

Preventivní programy Programy byly zaměřeny na prevenci riziko-
vého chování žáků. Ve všech případech šlo 
o všeobecnou primární prevenci. 

Jak se žije nevidomým 

Kouření a tabakismus  

Šikana  

Alkohol a energetické nápoje 

Partnerské vztahy, sex a pohlavní choroby  

Právní vědomí  

Drogy 

Anketa Škollinky - Nejvýznamnější osobnost 

III. A, III. B 

IV. A, IV. B 

IV. B, V. A, V. B, VI. A, VI. B, VII. A 

VIII. A 

IX. A 

IX. A 

VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A 

8.1 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Sociálně patologický jev Počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 0 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

8.2 Školní klub 

Kroužek 
Počet žáků – pravidelná 
docházka 

Vedoucí 

Keramika I. 15 Mgr. M. Labudová 

Keramika II. 14 Mgr. M. Labudová 

Atletika 20 Mgr. V. Stupavský 

Florbal 21 Mgr. S. Michnová 

Polonéza 
28 

Mgr. B. Fikrová, 

Mgr. I. Vachová 

Seminář z matematiky 21 Mgr. L. Buchtíková 

Seminář z českého jazyka 21 Mgr. I. Kovářová 



Stručná charakteristika práce ZÚ 

Florbal - pohybová volnočasová aktivita zvyšující fyzickou kondici a vychovávající ke kolekti-

vismu, Žáci pomocí různých tréninkových metod nacvičují obranné a útočné akce, vedení 

míčku, držení hokejky, přihrávku, střelbu a seznamují se s pravidly hry. 

Atletika – rozmanitá pohybová průpravu dětí celým spektrem sportovních aktivit, seznámení 

se s disciplínami atletiky, které si žáci  prakticky zkouší v prostorách tělocvičny a venkovního 

sportovního areálu u ZŠ. Cílem je zvýšení obratnosti celého těla, schopnosti koordinace 

pohybů a zvýšení ohebnosti.  

Keramika – seznamování se s tvárností keramické hlíny, různými pracovními postupy při práci 

s ní, glazování a vypalováním výrobků. Z prací žáků byla v průběhu roku uspořádána dvakrát  

výstavka pro žáky a veřejnost. 

Seminář z českého jazyka a literatury - příprava žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky 

z českého jazyka a literatury, ucelení kulturního přehledu. Žáci se účastnili školního kola Olym-

piády v jazyce českém. Žákyně Tereza Vašíčková vyhrála okresní kolo a postoupila do kola 

krajského, kde se umístila na 19 místě. Rovněž tak si zkoušeli Scio – testy nanečisto. 

Seminář z matematiky - záměrem tohoto semináře bylo opakování, procvičování a prohlubo-

vání učiva ZŠ s přípravou na přijímací zkoušky z M a na studium na SŠ a oborech s maturitou. 

Žáci v semináři řešili příklady z přijímacích zkoušek z minulých let, Scio testy a Pythágoriády. 

Polonéza - hlavní náplní ZÚ byla taneční příprava a nácvik polonézy na ples KR a školy. 

9. Enviromentální výchova  

Záměry environmentálního vzdělávání byly ve školním roce 2019/2020 splněny v těchto bo-
dech: 

 Třídění odpadů ve škole 

 Dopravní výchova III. A, B, IV. A, B 

 Třídění odpadů a šetření energiemi a vodou v domácnostech –  Př, Z, Ov, OSV 

 Říjen, duben - soutěž tříd ve sběru papíru 

 Formování správného vztahu k přírodě – témata environmentálního vzdělávání jsou 
zařazena v ŠVP v předmětech Př, Z, TvZ, Ov, F, Ch, OSV 

 Den Země – školní akce zaměřená na ekologii a poznávání přírody 

 Škola v přírodě –  IV. A, B 

 Terénní cvičení z přírodopisu - VII. A  

 Ekologické centrum Dúbrava - III. A, B  

 Exkurze do Planetária a Technického muzea Brno – VI. A, B 

 Exkurze do ČOV Hodonín – VIII. A 

 Zeyferos - ukázka dravých ptáků – MŠ, ZŠ 

 10. Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců školy 

Zaměstnanci ZŠ  

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO Mgr. H. Lenertová 

Matematická gramotnost Učitelé ZŠ 

Čtenářská gramotnost Učitelé ZŠ 

Inkluze Učitelé ZŠ 

Otevřená hodina vedená Hejného metodou Učitelé ZŠ 

Konference učitelů interaktivních technologií Mgr. H. Lenertová 



Školní metodik prevence na škole 
Mgr. G. Komínková 
Mgr. M. Stupavská 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Mgr. J. Hamšíková 

Hodnocení a sebehodnocení žáka Mgr. H. Lenertová 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 
Mgr. J. Olexová 
Mgr. G. Komínková 

Odměny a tresty ve školní praxi Mgr. H. Lenertová 

Bezpečné používání chemických látek a směsí v chemické výuce Ing. A. Slížková 

Školení uživatelů EDOOKIT Mgr. L. Švédová 

Školení administrátorů EDOOKIT 
Mgr. H. Lenertová 
Mgr. V. Stupavský 

Odborná příprava PPO Mgr. V. Stupavský 

Doplňkové materiály do hodin angličtiny Mgr. L. Ševčíková 

Školení administrátorů EDOOKIT Mgr. H. Lenertová 

Škola Hejného metody 

Mgr. J. Olexová 
Mgr. M. Labudová 
Mgr. G. Komínková 
Mgr. J. Hamšíková 
Mgr. L. Ševčíková 
Mgr. H. Lenertová 
Mgr. M. Pištěková 
Mgr. L. Vlachová 
Mgr. I. Zajícová 
Mgr. L. Buchtíková 

Jak vést rozhovor s rodičem Mgr. J. Olexová 
 
  

Zaměstnanci MŠ 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Matematická pregramotnost Učitelky MŠ 

Inkluze Učitelky MŠ 

Změny v činnosti MŠ V. Hanáčková 

Školení administrátorů EDOOKIT V. Hanáčková 

Jak vést rozhovor s rodičem Bc. G. Kujová 

Dokumentace MŠ V. Hanáčková 

Jak inovovat školní vzdělávací program MŠ 
V. Hanáčková 
B. Vaculovičová 

 

Ředitelské studium 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Ochrana osobních údajů podle GDPR Mgr. M. Kujová 

Roční hodnocení zaměstnanců – jak provést Mgr. M. Kujová 

Změna financování regionálního školství a prováděcí předpisy Mgr. M. Kujová 

Změny v činnosti MŠ Mgr. M. Kujová 

Novela právních předpisů Mgr. M. Kujová 

Školení administrátorů EDOOKIT Mgr. M. Kujová 

Školení administrátorů EDOOKIT Mgr. M. Kujová 

Dokumentace MŠ Mgr. M. Kujová 

Kontrolní systém ve školství Mgr. M. Kujová 

 



Provozní pracovníci 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Závěrka roku v účetnictví PO M. Jetelinová 

Ochrana osobních údajů podle GDPR M. Jetelinová 

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO J. Zálešáková 

Aktuální novinky ze mzdové účtárny M. Jetelinová 

Praktické uplatňování DPH v roce 2018 u škol a školských zaří-
zení 

M. Jetelinová 

Školení uživatelů IS KEO M. Jetelinová 

Školní stravování 
J. Zálešáková 
V. Ilčíková 

Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách 
B. Chytilová 
L Trávníková 

Praktické uplatňování DPH v roce 2019 u škol a školských zaří-
zení, novela zákona o DPH pro rok 2019 

M. Jetelinová 

Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti MŠ a ZŠ J. Zálešáková 

Spisová služba M. Jetelinová 

Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

 studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro vykonávání specializovaných čin-
ností 

 rozvoj pedagogických dovedností v oblasti metod a forem vedoucích k rozvoji čtenář-
ské a matematické gramotnosti žáků 

 zdokonalování učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů  

 BOZP pro všechny zaměstnance 

11. Aktivity školy 

11.1 Přehled některých soutěží, do kterých se zapojili žáci naší školy 

Název soutěže, přehlídky 

Počty účastníků 

školní 
kolo 

okrskové 
kolo 

okresní 
kolo 

oblastní 
kolo 

POZN. 

McDonald´s Cup - mladší děti 0 8 10 8 - 

McDonald´s Cup - starší děti 0 8 0 0 - 

Školní pohár v jízdě na dra-
čích lodích 

0 0 21 0 - 

Pythagoriáda - matematická 
soutěž 

88 0 5 0 - 

Klokan - matematická soutěž 197 0 0 0 - 

11.2 Vícedenní kurzy a pobyty žáků  

Předmět 
Název 

projektu 
Zapo-

jení žáci 
Poznámka 

Tělesná výchova 
Kurz brus-

lení 
1. ročník 

Kurz zaměření na osvojení a zdokonalení tech-
niky bruslení 



Tělesná výchova 
Kurz pla-

vání 
2. a 3. 
ročník 

Plavecký výcvik 

Tělesná výchova 
Kurz brus-

lení 
2. a 3. 
ročník 

Kurz zaměřený na osvojení a zdokonalení tech-
niky bruslení. 

Enviromentální 
výchova 

Škola v 
přírodě 

4. a 5. 
ročník 

Pětidenní pobytový kurz v pasivním domě 
v Hostětíně zaměřený na aktivní enviromentální 
dílny, poznávání ekologických souvislostí i na 
přímé prožívání přírody. Program podporuje 
také komunikaci a spolupráci mezi žáky. 

Tělesná výchova 
Lyžařský 

výcvik 
7. ročník 

Cílem pětidenního kurzu je teoretické i praktické 
seznámení žáků 7. ročníku se zimními sporty, 
formování vztahu k přírodě a environmentální 
výchova. V tomto školním roce se konal v lyžař-
ském středisku Skipark Filipov ve dnech 21. - 25. 
ledna 2019. Zúčastnilo se 19 žáků VII. A třídy. 

11.3. Projekty 

Předmět 
Název 

projektu 
Zapojení 

žáci 
Poznámka 

Environ -  
mentální vý-

chova 
Den Země MŠ, ZŠ 

Akce zaměřená na poznávání a ochranu pří-
rody 

Napříč před-
měty 

Pinkerton 2. stupeň 

Soutěž pro žáky 5. - 9. ročníků zaměřená na 
zvyšování všeobecného přehledu žáků, vyhle-
dávání informací a jejich spojování do souvis-
lostí. 

ČJL 
Už jsem 
čtenář 

I. A, B 
Projekt zaměřený na zvyšování čtenářské gra-
motnosti 

Napříč před-
měty 

Můj stát, 
moje vlast 

III. A 
Projekt zaměřen ke 100. výročí založení re-
publiky 

NJ 
Evropský 

den jazyků 
VIII. A, IX. A 

Zaměřeno na poznávání rozmanitosti jazyků a 
evropské kultury 

AJ 

Velikonoce 
(Easter) 

Pyjama 
party 

IV. A 
Rozvoj komunikačních dovedností anglického 
jazyka v daných oblastech 

11.4 Celorepublikové projekty 

Předmět 
Název pro-

jektu 
Zapojení 

žáci  
Poznámka 

Tělesná vý-
chova a zdraví 

Sazka - 
Olympijský 

víceboj 

 

1. a 2. stu-
peň 

 

Soutěž se soustřeďuje na rozvoj pohybu 
všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit 
o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných ho-
din tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 
na základních školách do osmi měřitelných 



disciplín. A zároveň je motivovat k tomu, aby 
sportovali i ve svém volném čase. 

Př 
Ovoce do 

škol 
1. stupeň 

Základním cílem celého projektu „Ovoce do 
škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby 
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravo-
vací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bo-
jovat proti dětské obezitě. 

Z 
Svět kolem 

nás 
7. - 9. roč-

ník 

Cílem tohoto projektu je poznávání vzdále-
ných koutů světa z pohledu cestovatelů, kteří 
žákům přibližují autentické záběry procesto-
vaných zemí a slovem doplňují poutavou 
projekci.  

11.5 Soutěže organizované školou                                                                                                             

Organizátor Název soutěže Zapojení žáci  Poznámka 

8., 9. ročník Soutěž ve sběru papíru 1. a 2. stupeň celoroční 

Výrobky z přírodnin Výrobky z přírodnin a dýní 1. a 2. stupeň školní soutěž 

Zajícová Recitační soutěž 1. stupeň školní kolo 

Fikrová, Lenertová Pinkerton 5. - 9. ročník školní kolo 

Kovář, Michnová 
Nejlepší sportovec/sportov-

kyně 
2. stupeň ZŠ 

celoroční školní 
soutěž 

Lacinová, Kovářová Recitační soutěž 6. - 7. ročník školní kolo 

Kovářová Olympiáda z ČJ 8. - 9. ročník 
školní, okresní 
a krajské kolo 

Švédová Jazykohraní 6. ročník školní soutěž 

Stupavská Zeměpisná olympiáda 6. - 9. ročník 
školní a okresní 

kolo 

Stupavský Dějepisná olympiáda 8. - 9. ročník 
školní a okresní 

kolo 

Buchtíková,  
Lenertová 

Pythagoriáda 5. - 8. ročník 
školní a okresní 

kolo 

Buchtíková,  
Lenertová 

Klokan 2. - 9. ročník školní kolo 

11.6 Kulturní a společenské akce 

 Besedy, přednášky:  

 Školní zralost – přednáška pro rodiče předškoláků 

 Beseda se spisovatelkou Naďou Horákovou – I. A, B 

 Beseda s Michalem Trávníkem - fotbalovým reprezentantem – V. B 

 Beseda s malířem a grafikem Luborem Drgáčem - V. B 

 Beseda s paní Davidovou – 100. výročí založení republiky – VI. A 

 Beseda s paní Kovárovou - 100. výročí založení republiky – VII. A, VIII. A 



 Beseda s Jarmilou Skřápkovou - 100. výročí založení republiky – IX. A 

 Přijetí u starosty 

 Beseda s Ing. Jelínkem - chov včel - VI. B 

Výchovné koncerty, divadlo, výstavy 

 Galerie na chodbě - Roční období, Vánoce 

 Výchovný koncert – Ziggy Horváth - 1. a 2. stupeň ZŠ 

 Vánoční koncert – 1. a 2. stupeň ZŠ 

 Prodejní výstava žákovských výrobků - doprovodná akce v rámci vánočního koncertu 

 Divadlo – Uherské Hradiště - předplatné 2. stupeň 

 Divadlo Radost – Kabaret Nohavica – 2. stupeň ZŠ 

 Místní knihovna Mutěnice - Už jsem čtenář - I. A, B 

 Rozsvícení vánočního stromu před radnicí - I. A 

 Živý Betlém - I. A 

 Knihovna Hodonín - II. A, B 

 Divadlo Brno - Čaroděj ze země OZ – III. A, B 

 Knihovna Hodonín - III. B 

 Anglické divadlo - Hodonín IV. A, B 

 Galerie výtvarného umění - Hodonín IV. A, B 

 Divadlo Radost - Čaroděj ze Země OZ - IV. A, B 

 Knihovna Hodonín - V. A, V. B 

 Knihovna Hodonín - VI. B 

 Galerie Hodonín - výtvarná dílna - V. A, V. B 

 Divadlo Radost – Bylo nás pět - V. A, V. B 

 Městské divadlo Brno – Big – V. B 

 Divadlo Radost Brno – Kytice – VI. A, VI. B 

 Knihovna Hodonín - A. Vašíček: Labyrint záhad - VIII. A 

 Ples KR a ZŠ 

 Vánoční přání pro osamělé občany Mutěnic - IX. A 

 Dramatizace pohádek v německém jazyce – IX. A 

 Galerie na chodbě - vernisáže a výstavy - Kučera, A. Salajka 

 Výstava v Mutěnicích - Českoslovenští letci za 2. světové války - VII. A 

 Výstava výrobků keramického kroužku 

11.7 Exkurze a výlety  

Exkurze, výlety – zahraniční Účastníci 

Neproběhla  

  

Exkurze, výlety – tuzemské Účastníci 

Planetárium Brno - Zvířátka ve vesmíru I. A, I. B 

Sonnentor Čejkovice I. A, I. B 

ZOO park a Dinopark Vyškov I. A, I. B 

VIDA Brno - Putování s velrybou II. A, I. B 

Školní výlet - Skanzen a zámek Strážnice II. A, II. B 

Ekocentrum Dúbrava  - Co potřebují živočichové k životu III. A 

Ekocentrum Dúbrava - Živá voda  III. A, III. B 



VIDA Brno - Chytřejší než Holmes? III. A, III. B 

Vánoce v Selském domě Kněždub III. A, III. B 

Škola v přírodě IV. A, IV. B 

Školní výlet - Permonium Oslavany V. A, V. B 

Planetárium, Technické muzeum Brno VI. A, VI. B 

Školní výlet - Kroměříž VI. A, VI. B 

Terénní cvičení z přírodopisu VII. A 

Školní výlet - Bítov, Vranov nad Dyjí, Znojmo VII. A, VIII. A 

Účast na soudním  líčení, návštěva okresního soudu IX. A 

Školní výlet Praha – 3 dny IX. A 

12. Školní družina 

Oddělení 
Počet žáků – pravidelná 
docházka 

Vedoucí 

Ranní ŠD 30 vychovatelky 

ŠD 1 – Sovičky 30 D. Pochopová 

ŠD 2 – Včeličky 30 B. Prátová 

Školní klub 22 Š. Martinková 

12.1 Projekty 

Název akce 
Počet zúčast-
něných žáků 

Poznámka 

Velikonoce dříve a dnes 60 
Zvyky a tradice Velikonoc, tvoření z marci-
pánu 

Akce mimo projekty: 

 Sportovní odpoledne ŠD1, ŠD2, ŠK 

 Adventní zdobení perníčků ŠD1, ŠD2, ŠK 

 Sportovně taneční odpoledne ŠD1, ŠD2, ŠK 

 Vánoční besídka ŠD1, ŠD 2 

 Masopustní karneval ŠD1, ŠD2, ŠK 

 Letní příměstský tábor - “Týden mezi námořníky” 

Po celý rok: 

 Vycházky – výpravy za přírodou, poznávání květin, stromů 

 Celoroční hra ve školní družině - “Z pohádky do pohádky” (ŠD1) 

12.2 Spolupráce s rodiči: 

 Individuální návštěva rodičů ve ŠD 



12.3 Výjezdy organizované školní družinou 

Název akce 
Počet zapo-
jených dětí 

Popis Poznámka 

Kino Hodonín 48 
Filmové představení” Když draka bolí 

hlava” 
ŠD1, ŠD2, ŠK 

Den linky 155 
Hodonín 

28 
Akce pořádaná ZZS Jm kraje, zdravo-

věda, ukázky práce záchranářů 
ŠD1, ŠK 

13. Školní akce MŠ  

Název akce Termín 
Zapo-

jení žáci 
Poznámka 

Naše voda, náš 
život 

Čtyři roční 
období 

celá MŠ 
Celoškolkový projekt zaměřený na získávání no-
vých znalostí v oblasti environmetální výchovy. 
Vodní království, VAK Hodonín 

Školky v pohybu celoročně 
2 starší 

třídy 

Druhý ročník projektu zaměřeného na rozvoj po-
hybových dovedností dětí realizovaný ve spolu-
práci s FK Hodonín 

Divadelní  
představení 

říjen celá MŠ 
Návštěvy loutkových a hudebních seskupení 
v MŠ s cílem rozvoje kulturního povědomí dětí. 

Sbíráš, sbírám, 
sbíráme 

říjen celá MŠ 

Sběr kaštanů, návštěva krmelce a beseda 
s myslivci. Celá akce byla pořádaná ve spolu-
práci s myslivci s cílem budování pozitivního 
vztahu k přírodě a žití v souladu s ní. 

GVÚ a knihovna 
Hodonín 

listopad 2 třídy 
Výchovně vzdělávací program se zaměřením na 
rozvoj estetického cítění dětí a budování jejich 
vztahu ke knihám 

Dýňové svíceni listopad celá MŠ 
Motivace akce – Posviťme skřítkům Podzimníč-
kům. Akce realizovaná ve spolupráci MŠ, rodičů, 
a dětí zakončená společným rozsvícením dýní. 

Slovanské hra-
diště v Mikulči-

cích 
prosinec 

2 starší 
třídy 

Návštěva historické památky s výchovně vzdě-
lávací programem 

Sběr říjen MŠ, ZŠ 
Sběr tříděného papíru s cílem rozvoje ekologic-
kého myšlení rodin 

Mikuláš, Vánoce prosinec celá MŠ 
Celoměsíční aktivity podporující prožívání čes-
kých tradic – tvoření, vystoupení s vánoční té-
matikou, spolupráce s chasou 

Velikonoce – Při-
šlo jaro do vsi 

březen celá MŠ 
Velikonoční projekt realizovaný v jednotlivých 
třídách zaměřený na zvyky, tradice a velikonoční 
tvoření 

Den Země duben MŠ, ZŠ 
Aktivity zaměřené na poznávání a ochranu pří-
rody a planety Země, na rozvoj vzájemných 
vztahů a spolupráci žáků ZŠ a MŠ.  



Kreslení za  
knihovnou 

květen 
budoucí 
prvňáci 

Kreslení předškolních dětí za knihovnou na 
téma TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY, akce ve 
spolupráci s místní knihovnou 

Svátek matek květen celá MŠ 
Společné vystoupení všech tříd MŠ ke Dni ma-
tek na KD Mutěnice s pásmem S Večerníčkem 
do pohádky. 

Den dětí červen celá MŠ 
Akce realizovaná ve spolupráci MŠ, rodičů a dětí 
na školní zahradě. Tematické aktivity učitelek, 
společný táborák (spolupráce s OÚ). 

Rozloučení 
s předškoláky 

červen celá MŠ 
Slavnostní rozloučení s předškoláky v Galerii Na 
chodbě v ZŠ s cílem prožít společenskou příle-
žitost, která se týká jejich osoby 

 14. Hospodaření školy 

Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Dotace KÚ 22 685 209,00 Kč 0,00 Kč 

Příspěvek zřizovatele na provoz 
+ vlastní příjmy 

5 616 603,06 Kč 452 064,35 Kč 

Jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 842 250,23 Kč  0,00 Kč 

Celkem 29 144 062, 89 Kč 452 064,35 Kč 

 
 

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Mzdové + sociální 23 095 026,27 Kč 239 507,71 Kč 

Spotřeba materiálu 2 889 833,84 Kč 188 119,31 Kč 

Energie 1 177 638,00 Kč 18 038,00 Kč 

Opravy a údržba 754 097,53 Kč 0,00 Kč 

Ostatní služby 1 209 525,46 Kč 5 256,07 Kč 

Celkem 29 126 121,10 Kč 450 921,09 Kč 

14.1 Hospodářský výsledek 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  17 941,79 Kč 1 143,26 Kč 

Celkem 19 085,05 Kč 

14.2 Přehled finančních fondů k 31. 12. 2018 

Fond odměn 236 241,71 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 861 584,34 Kč 

Fond investic 100 536,06 Kč 

Fond rezervní 620 318,10 Kč 

14.3 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

Fond odměn 0,00 Kč 



Fond rezervní 19 085,05 Kč 

Celkem 19 085,05 Kč 

15. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název dotačního programu Požadovaná částka Přidělená částka 

Šablony I ZŠ a MŠ Mutěnice 1 253 064 1 253 064 

Šablony II ZŠ a MŠ Mutěnice 1 976 442 1 976 442 

16. Závěr 

Výroční zpráva o hospodaření školy byla projednána v červnu 2019 na jednání OZ Mutěnice, 
které Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Mutěnice vzalo na vědomí. 

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Mutěnice ve školním roce 2018/19  bude předložena ke 
schválení Školské radě ZŠ a MŠ Mutěnice 29. 8. 2019 a po jejím schválení zaslána zřizovateli. 

 

 

V Mutěnicích 26. 8. 2019     Mgr. Marie Kujová, ředitelka školy 


