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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 2021/2022.  

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 

IČO 68688512 

Bankovní spojení 135931590/0300 

DIČ CZ 68688512 

  

Telefon 518 399 841 

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              zástupkyně ředitelky  

Mgr. Gabriela Kujová Zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Dagmar Pochopová vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK 

Jana Zálešáková vedoucí stravování 

Marta Jetelinová  hospodářka 

Jiří Pavka školník, správce budov  

 



1.2 Součásti školy 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 115 

Základní škola 600 

Školní družina   82 

Školní jídelna ZŠ  500 

 

1.3 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022 

 
Počet 

tříd/skupin 
Počet 
žáků 

Počet 
dívek 

Počet 
chlapců 

Počet žáků na 
třídu/skupinu 

I. stupeň 10 176 78 98 17,6 

II. stupeň 7 129 63 66 18,43 

Zahraniční žáci 0 4 2 2 0 

Školní družina 3 82 33 49 27,33 

Školní klub 8 150 84 66 18,75 

Mateřská škola 4 celý den 92 44 48 23 

 1 půlden 14 6 8 14 

Školní jídelna X 280 x x x 

 

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, 

školního klubu a školní družiny. Je plně organizovanou školou s devíti postupnými ročníky           

a v současnosti má přípravnou třídu, 10 tříd na prvním stupni a 7 tříd na druhém stupni. 

Ve školním roce 2021/22 ji navštěvovalo 305 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 zahradními altány. Integrace základní a mateřské školy přináší řadu předností, 

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

prohlubuje 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 82 dětmi je kapacitně naplněna, slouží k výchově a 

vzdělávání, ale především k rekreační a sportovní činnosti žáků v době mimo vyučování. 

Provoz družiny je každý pracovní den ráno od 6,30 do 7,45 a po vyučování od 11,40 do 16,30 

hod.  



Ve Školním klubu bylo přihlášeno 150 žáků, kteří pracovali 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. 

Ke škole patří také školní jídelna, kde se vaří pro 280 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 

výchova, moderní vyučovací metody, informační a finanční gramotnost, minimální preventivní 

program, společné vzdělávání.  

1.5 Materiálně technické vybavení školy 

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

Po celý školní rok 2021-22 byla uzavřena tělocvična z důvodu rozsáhlé rekonstrukce. Výuka 

tělesné výchovy probíhala na venkovním hřišti, na bazéně v Ratíškovicích, sportovní hale 

v Dubňanech a na zimním stadioně v Hodoníně. V září 2022 byla tělocvična předána škole 

zpět do užívání. Všechny tři budovy školy jsou spojeny krčkem – hlavní budova, tělocvična a 

Školní klub se školní družinou. Vedle Školního klubu je samostatná budova 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, 2 jazykové učebny, dílny a 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 dřevem 

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 

materiální 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 z ESF, kde se zapojujeme svými projekty, které se staly jednoznačnými 

příležitostmi 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 2022 byli zvoleni 



Zástupci zřizovatele Zástupci nezletilých žáků Zástupci ped. pracovníků 

Martin Králík – předseda Lenka Albertová Mgr. Hana Lenertová 

Zdeňka Puškelová Pavla Turzíková 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 

školních akcí a zajišťuje předávání informací mezi rodiči a školou. 

4. Vzdělávání 

4.1 Vzdělávací programy – Škola pro všechny, č. j. ZŠaMŠMUT/342/2022 

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 konkrétních vzdělávacích záměrů školy, zohledňuje potřeby a možnosti žáků, reálné 

podmínky a možnosti školy. Má na zřeteli postavení školy v regionu i sociální prostředí, ve 

kterém bude vzdělávání probíhat.  

ŠVP ZŠ a MŠ Mutěnice „Škola pro všechny“ 

• je zpracováván v souladu s RVP ZV podle stanovené struktury pro celé období 

základního 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 

speciálními 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 

stanovením 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 2. ročníku (hodinová dotace 

ve 2. ročníku je 1 hodina a 3 hodiny týdně v dalších ročnících). Druhý cizí jazyk – 

německý, nabízíme od 6. do 9. ročníku – celková dotace je 6 hodin 

• výuku IKT 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 

• péče o žáky nadané – diferenciace činností a soutěže 



• 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 školy 

• 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 jazyka 

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 1 11 12 

31 - 40 let 0 7 7 

41 - 50 let 0 22 22 

51 - 60 let 1 18 19 

61 a více let 1 3 4 

Celkem 3 61 64 

 



5.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem 

Základní 0 0 0 

Vyučen 1 14 15 

Střední odborné 0 0 0 

Úplné střední  0 17 17 

Vyšší odborné 0 3 3 

Vysokoškolské 2 27 29 

Celkem 3 61 64 

5.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace  

Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci 
Nesplňuje  

kvalifikaci 
Celkem 

Učitel 1. stupně základní školy 11 1 12 

Učitel 2. stupně základní školy 13 0 13 

Učitelky MŠ 9 0 9 

Učitel náboženství 3 0 3 

Vychovatel 2 0 2 

Asistent pedagoga 9 0 9 

Celkem 47 1 48 

6. Údaje o přijímacím řízení a zápisu k povinné školní docházce ve školním 
roce 2021/2022  

6.1 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 přijatých 
do přípravné třídy 

2 43 12 11 

6.2 Žáci přijatí ke studiu do středních škol  

Gymnázium SOŠ vč. 
konzervatoří, 

SOU 
s maturitou 

SOU, U 
s výučním 

listem 

OU, PrŠ, OŠ 
bez maturity 
i výučního 

listu 
8leté 6leté 4leté 

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

1 1 0 0 7 7 20 20 8 8 0 0 



7. Naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Snažíme se utvářet příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Náš ŠVP 
Škola pro všechny směřuje k harmonickému a všestrannému rozvoji osobnosti dítěte s 
respektováním jeho individuality. 

Vytváříme příjemné prostředí tříd, školy i jejího okolí. Pedagogové zařazují do vyučování 
moderní způsoby a metody výuky např. projektové vyučování, argumentační dílny, 
mezipředmětovou tematickou výuku, prvky kritického myšlení, skupinovou práci a 
kooperativní učení, které podporují spolehlivý rozvoj všeobecného vzdělání orientovaného 
zejména na situace vycházející z praktického života. Žáci při výuce pracují s různými zdroji a 
postupy. To vše podporujeme nadstandardním vybavením školy a jednotlivých učeben v 
rámci daných vzdělávacích oborů. 

Již od vstupu do základní školy žáci využívají různé digitální technologie a v rámci rozšířené 
výuky ICT tak získávají a uplatňují dovednosti, které využívají při výuce i v dalších 
předmětech. 

Daří se nám prohlubovat jazykové kompetence žáků, s počátky výuky anglického jazyka již 
od 2. ročníku. V hodinách cizího jazyka mohou žáci komunikovat s rodilými mluvčími a 
využívat moderní technologie jazykové učebny Robotel, kterou jsme vybudovali ze získaných 
prostředků ESF. 

V rámci výchovně vzdělávacího procesu poskytujeme pomoc žákům se speciálně 
vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Pedagogové školy jsou pravidelně vzděláváni v 
dané problematice a spolupracují s odborníky při volbě vhodných metod a postupů 
individuálního vzdělávání žáků. 

Škola, žáci i pedagogové se zapojují do veřejného života. Dění ve škole, práce dětí a 
pedagogického sboru jsou pravidelně prezentovány zejména prostřednictvím webových 
stránek školy, místním kabelovým vysíláním a Zpravodajem obce Mutěnic. 

 

8. Výsledky vzdělávání  

8.1 Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospěli s 
vyznam. 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 
Nehodnoceno 

1. 32 32 0 0 0 0 

2. 33 32 1 0 0 0 

3. 38 36 2 0 0 0 

4. 34 26 8 0 0 0 

5. 39 29 6 0 4 0 

Celkem 
I. stupeň 

176 155 17 0 4 0 

6. 
33 + 2 

(zahr. st.) 
16 16 0 1 2 zahr. st. 



7. 
23 + 1 

(zahr. st.) 
11 11 0 

1 (ČJL, 
AJ, M) 

1 zahr. st. 

8. 34 17 17 0 0 0 

9. 
35 + 1 

(zahr. st.) 
20 15 0 0 1 zahr. st. 

Celkem  
II. stupeň 

125 + 4 64 59 0 2 4 zahr. st. 

Škola 
celkem 

301 + 4 219 76 0 6 4 zahr. st. 

8.2 Pochvaly a ocenění  

Typ pochvaly Počet  Zdůvodnění 

Pochvala třídního učitele 1 
- za reprezentaci školy v olympiádě z českého 

jazyka 

Pochvala ředitele školy 5 

- za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži 
- za vzornou reprezentaci školy v olympiádě z 

českého jazyka 
- za vzornou reprezentaci školy v dějepisné 

olympiádě 

8.3 Napomenutí a důtky  

Typ opatření Počet Zdůvodnění 

Napomenutí třídního učitele 2 

- za zapomínání, neplnění školních povinností, 
nevhodné chování 

- za nerespektování pravidel a užívání 
vulgarismů 

Důtka třídního učitele 0 --- 

Důtka ředitele školy 0 --- 

8.4 Snížené stupně z chování na konci školního roku 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 % 

3 – neuspokojivé 0 0 % 

8.5 Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021 

 Počet 
% ze všech zameškaných 

hodin 

1. pololetí 0 0 % 

2. pololetí 1 0,00 % 

Za školní rok 1 0,00 % 

 



9. Výchovné poradenství na škole  

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, 
jejich rodičům a pedagogům. Spolupracuje s nimi při zvládání výchovných, vztahových a 
výukových potíží. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a 
poradenských služeb přímo na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a 
dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). V případě potřeby zabezpečuje 
jednání s ostatními orgány, které se podílejí na ochraně dětí a mládeže (OSPOD, Policie ČR). 

Výchovné poradenství bylo zaměřeno především na 
- kariérové poradenství 
- výchovu a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) 
- péči o žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky nadané 
- řešení problémů spojených se školní docházkou 
- integraci ukrajinských žáků 
- řešení problémových situací ve škole 
- vedení dokumentace výchovného poradce 

 

9.1 Údaje o integrovaných žácích  

V letošním školním roce zajišťovalo podporu a pomoc ve třídách žákům se SVP 7 asistentek 
pedagoga, které se podílely na vzdělávací i výchovné práci. Tito žáci mají na naší škole plné 
zajištění doporučených podpůrných opatření PPP či SPC i pomůcek. Kromě podpory žákům 
se SVP je zajišťována také pedagogická intervence. Ta byla v letošním roce poskytována třem 
žákům. V hodinách pedagogické intervence pedagogové s těmito žáky upevňují potřebné 
znalosti a dovednosti metodami zaměřenými na obtíže každého konkrétního žáka.  

Momentálně nemáme na naší škole žáky, kteří by získali z PPP status „nadaný“ či „mimořádně 
nadaný“ žák. Přesto jsme pro výborné žáky připravovali obtížnější gradované programy a 
zapojovali je do různých olympiád, ve kterých byli v letošním roce velmi úspěšní. 

Na naši školu během dubna nastoupilo celkem devět žáků z Ukrajiny. Pět z nich navštěvovalo 
5. ročník a byla jim ze strany školy poskytována jazyková příprava v rozsahu 8 skupinových 
hodin a další dvě hodiny ČJL v rámci kmenové třídy. V 6. ročníku byl jeden žák, který 
absolvoval výuku v rámci třídy, ve které působí AP, a který také navštěvoval některé hodiny 
jazykové přípravy. Další dvě děti byly zařazeny do přípravného ročníku. 

9.2 Žáci integrovaní s 2, 3, 4. stupněm PO ve třídách ve školním roce 2021/2022 

Ročník 
S vývojovými 

poruchami učení 
S vývojovými 

poruchami chování 
Se zdravotním 

postižením 

0. 0 0 0 

1. 2 1 0 

2. 0 0 1 

3. 1 1 1 

4. 1 0 1 

5. 1 0 0 

6. 1 0 2 



7. 0 0 1 

8. 1 1 0 

9. 1 1 0 

 

10. Prevence sociálně patologických jevů 

V rámci preventivních strategií poskytovaných všem žákům naší školy jsme směřovali naši 
práci především k zajištění podnětného, estetického a bezpečného prostředí a k podpoře 
duševního zdraví žáků (motivace k učení, zajištění pocitu bezpečí, podpora sebedůvěry a 
odolnosti). Důraz jsme kladli také na systematickou péči o kvalitu partnerských vztahů mezi 
žáky, učiteli i rodiči.  

U nově příchozích ukrajinských žáků jsme se v oblasti prevence a předcházení sociálně 
patologickým jevům zaměřili na adaptaci a socializaci na nové školní prostředí s poskytnutí 
dostatečného času na integraci. Zaměřili jsme se také na rozvoj smyslu pro toleranci a chápání 
kulturních specifik jiných národností. Učitelé zařazovali do výuky a třídnických hodin vhodné 
adaptační aktivity pro navázání nových vztahů a vytvoření příznivého klimatu ve třídě se 
snahou o potlačení společenské izolace nově příchozích žáků.  

Vzdělávání  

Školní metodik prevence Mgr. Gabriela Komínková 

Pedagogičtí pracovníci školy Na plnění školní preventivní strategie se podíleli všichni 
pedagogičtí pracovníci, vedení ZŠ, výchovné poradkyně, 
ŠMP, učitelé I. stupně, učitelé II. stupně, vychovatelky, 
asistentky. Jednalo se o systémovou přípravu preventivních 
aktivit i zapracování rizikových témat do vyučovacích hodin. 

Školní vzdělávací program  

Škola pro všechny Školní preventivní strategie vypracované pro školní rok 

2021/2022 je v souladu s ŠVP. 

Organizace prevence  

 Pro školní rok 2021/2022 byl zpracován Minimálně 
preventivní program vycházející z potřeb naší školy. Plán i 
hodnocení preventivních aktivit jsou vedeny v Systému 
evidence preventivních aktivit SEPA. Prevence je 
realizována především v rámci výuky prvouky, přírodovědy, 
přírodopisu, chemie, výchovy ke zdraví a občanské výchovy, 
dále pak v třídnických hodinách a v rámci primárně 
preventivních programů. Velký důraz je v prevenci kladen 
mimo jiné na zdravý životní styl (zdravý způsob života, péče 
o zdraví, bezpečné sexuální chování, rizika zneužívání 
návykových látek a jejich dopad na zdraví i život člověka), 
posilování mezilidských vztahů, osobní bezpečnost, 
osobnostní rozvoj, podpora spolupráce a zdravé klima ve 
třídě. 



 V prevenci rizikového chování jsme se zaměřili na tyto 
oblasti: 

Primární prevence 

Osvěta pro žáky a rodiče 

− Zásady protiepidemických opatření 

− Propagace zdravého životního stylu 

− Předcházení a snaha zabránit vzniku rizikového chování 
mezi žáky okamžitým a důsledným řešením problémů 

− Využití schránky důvěry 

− Prevence záškoláctví 

− Adaptace a začleňování ukrajinských žáků 

− Realizace témat primární prevence rizikového chování 

− Digitální nástěnka ÁMOS, informace, zprávy, odkazy z 
oblasti prevence, čísla na Linku bezpečí 

Mimoškolní aktivity 

− Nabídka volnočasových aktivity a zájmových kroužků  

− Organizace soutěží pro žáky 
Preventivní programy 

− Muzikoterapie (MŠ + nultý ročník) 

− Zdravověda s Medvědem (1. ročník) 

− Zdravé zuby (1. ročník) 

− Dopravní výchova (4. ročník) 

− Bubnovačka 2021 (1. a 8. ročník) 

− Reklamě na stopě (6. ročník) 

− Desatero pro primární prevenci (6. - 9. ročník) 

− Bezpečně na internetu (6. – 9. ročník) 

− Internetoví úžasňáci (8. ročník) 

− Blázníš? No a! (9. ročník) 

 

10.1 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila 

Sociálně patologický jev Počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 2 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 1 

Šikanování 0 

Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Poruchy chování zapříčiněné duševní nemocí 1 



Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

 

10.2 Školní klub 

 

Kroužek 
Počet žáků – pravidelná 

docházka 
Vedoucí 

Keramika  21 
Mgr. M. Labudová 

D. Koutná 

Seminář z matematiky 24 Mgr. L. Buchtíková 

Seminář z českého jazyka 24 Mgr. P. Lacinová 

Polonéza 34 
B. Prátová 

Mgr. I. Vachová 

Hudebně dramatický 12 Mgr. M. Pištěková 

Zdravé vařeníčko 19 B. Varmužová 

Včelařský 9 Ing. M. Hudcovič 

Stručná charakteristika práce ZÚ 

• Keramika – práce s keramickou hlínou, tvoření výrobků, glazování, výstavy výrobků v 
prostorách školy. ZÚ pracoval v období říjen–květen. 

• Seminář z matematiky a českého jazyka – opakování, procvičování a prohlubování 
učiva ZŠ, příprava na přijímací zkoušky na SŠ a oborech s maturitou. ZÚ pracoval 
v období říjen–duben. 

• Polonéza – nácvik vystoupení žáků 9. tříd na školní ples, základy společenského 
chování, vystoupení na školním plese. ZÚ pracoval v období říjen–květen. 

• Hudebně dramatický – hudební a dramatická výchova formou různých her, nácvik 
písní a krátkých pohádek, vystoupení na veřejnosti. ZÚ pracoval v období říjen–květen. 

• Zdravé vařeníčko – seznámení s tradičními i netradičními surovinami, příprava 
pokrmů a nápojů zaměřená především na zdravější varianty potravin. ZÚ pracoval 
v období říjen–květen. 

• Včelařský – kroužek zaměřen na chov včel, teoretická i praktická náplň schůzek 
zabývající se problematikou chovu včel, umístění vlastního úlu v okolí školy. ZÚ 
pracoval v období říjen–červen. 

11. Enviromentální výchova  

Záměry environmentálního vzdělávání byly ve školním roce 2021/2022 splněny v těchto 
bodech: 

• Třídění odpadů ve škole a v domácnosti, připomínání důležitosti třídění odpadů (sběr 
plastových obalů, starého papíru, bioodpad-kompostér) 

• Začleňování ekologických aktivit a postupů do jednotlivých předmětů 

• Využívání mezipředmětových vztahů 



• Formování ekologicky správného vztahu k přírodě 

• Rozebírání závažných ekologických problémů, které ovlivňují celou planetu 

• Seznámení žáků s hodnotami znečištění ovzduší a vod, poukazování na vandalismus 
v přírodě 

• Spolupráce s jednotlivými složkami v rámci obce 

• Dlouhodobá a pravidelná spolupráce se skládkou Hraničky a ČOV Mutěnice 
 

 

12. Údaje o dalším vzdělávání zaměstnanců školy   

Zaměstnanci ZŠ  

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Školení vedoucích BOZP Mgr. H. Lenertová 

Česko – německé vztahy ve 20. století Mgr. L. Švédová 

Psychohygiena nejen pro pedagogy Mgr. K. Václavovičová 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ Bc. D. Zemánková 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ Mgr. M. Vybíralová 

Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ Mgr. Z. Konečná 

Práce s očekávanými výstupy Mgr. H. Lenertová 

Číst se naučí každý Mgr. S. Křížová 

Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie líného učitele Mgr. H. Lenertová 

Vliv motivů a hodnot na kariérní volbu Mgr. J. Olexová 

Orientace na trhu práce, rady, nástroje Mgr. J. Olexová 

Metody sebepoznávání a mapování kompetencí Mgr. J. Olexová 

Hromadná správa mobilních zařízení - MDM Učitelé ZŠ 

Techniky glazování a dekorování Mgr. M Labudová 

D. Koutná 

Družení naživo Š. Komínková 

D. Pochopová 

Jak využít organizéry vědomostí ve výuce Mgr. K. Václavovičová 

Nápady do výuky nové informatiky pro 4. ročník ZŠ Bc. D. Zemánková 

Informatika pro 4. ročník ZŠ - 2. pololetí s Mgr. Marcelou 
Přibylovou Bc. D. Zemánková 

Letní škola s iPadem Mgr. H. Lenertová 

Letní škola s iPadem PaeDr. M. Roubíková 

Aktivní učitel  v matematice Mgr. Z. Horáková 

Počítač ve škole Mgr. H. Lenertová 

Mgr. M. Kovář 

Škola moderní didaktiky Bc. Z. Forman 



Dítě současnosti a předškolní vzdělávání Mgr. M. Vybíralová 

Jak na zlobivého žáka? Funkční analýzou chování! D. Pochopová 

   

Zaměstnanci MŠ 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Školení vedoucích BOZP Mgr. G. Kujová 

Nástrahy třídních knih v MŠ Mgr. G. Kujová 

Právo, dokumentace a legislativa ve školství - nejčastější chyby 
v dokumentaci MŠ Mgr. G. Kujová 

Mateřská škola v roce 2021/2022 Mgr. G. Kujová 

Studium koordinátora ŠVP R. Kotásková 

Možnosti ovlivňování komunikační schopnosti u dětí 
předškolního věku Bc. Z. Bírešová 

Zdravotník zotavovacích akcí A. Buchtová 

Profesní průprava zástupců ředitele Mgr. G. Kujová 

Jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP pro svoji MŠ Mgr. G. Kujová  

 

Ředitelské studium 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Školení vedoucích BOZP Mgr. M. Kujová 

Veřejné zakázky – Nová pravidla pro školská zařízení Mgr. M. Kujová 

Novela právních předpisů Mgr. M. Kujová 

Jak na inovaci ŠVP Mgr. M. Kujová 

Aktivizující výuka, aneb Didaktická strategie líného učitele Mgr. M. Kujová 

Přísnější revize technických zařízení ve školách Mgr. M. Kujová 

Jak se připravit na kontrolu z ČŠI ve 2. pololetí Mgr. M. Kujová 

Doplňková ekonomická činnost školy Mgr. M. Kujová 

Canva: školní grafika snadno a zdarma Mgr. M. Kujová 

Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně Mgr. M. Kujová 

Právní poradna - webinář zaměřený na aktuální témata školské 
legislativy Mgr. M. Kujová 

Novela nv.č.75/2005 Mgr. M. Kujová 

Jak se personálně připravit na příští školní rok Mgr. M. Kujová 

Rozpočet školy a školských zařízení Mgr. M. Kujová 

 Zákon 250/2021 Sb. a změny Mgr. M. Kujová 

 

 

 



Provozní pracovníci 

Název semináře, školení .... Jméno účastníka 

Hygienické minimum I. Svobodová 

Školení vedoucích BOZP M. Jetelinová 

J. Zálešáková 

Odpady ve školní jídelně J. Zálešáková 

Sestavování školních jídelníčků prakticky J. Zálešáková 

Ekonomika M. Jetelinová 

Mzdy M. Jetelinová 

Školní stravování - legislativa, provoz, financování J. Zálešáková 

Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

• studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pro vykonávání specializovaných 
činností 

• rozvoj pedagogických dovedností v oblasti metod a forem vedoucích k rozvoji 
čtenářské a matematické gramotnosti žáků 

• zdokonalování učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů  

• BOZP pro všechny zaměstnance 

13. Aktivity školy 

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

Název soutěže, přehlídky 

Počty účastníků 

školní 
kolo 

okrskové 
kolo 

okresní 
kolo 

oblastní 
kolo 

POZN. 

Dějepisná olympiáda 15 - 1 1 - 

Zeměpisná olympiáda 4 - 4 - - 

Olympiáda v ČJL 10 - 2 1 - 

Matematický klokan 229 - - - - 

Přírodovědný klokan 60 - - - - 

Pythagoriáda 91 - - - - 

Mc Donald´s Cup - 12 12 - - 

13.2 Vícedenní kurzy a pobyty žáků  

Předmět 
Název 

projektu 
Zapojení 

žáci 
Poznámka 

Tělesná výchova 
Kurz 

plavání 
1. až 4. 
ročník 

Plavecký výcvik 

Tělesná výchova 
Kurz 

bruslení 
2. až 5. 
ročník 

Kurz zaměřený na osvojení a zdokonalení 
techniky 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 LVŽ 8. ročník 

Cílem pětidenního kurzu bylo teoretické i 
praktické seznámení žáků 8. ročníků se 
zimními sporty, formování vztahu k přírodě a 
environmentální výchova. V tomto školním 
roce se kurz konal v lyžařském středisku 
Skipark Filipov ve dnech 24. - 28. ledna 2022. 
Zúčastnilo se 27 žáků z VIII. A a VIII. B. 

13.3 Projekty 

Předmět 
Název 

projektu 
Zapojení 

žáci 
Poznámka 

Výtvarný projekt 
Každé srdce 

má své 
jméno 

0. až 9. 
ročník 

Výtvarně, pracovně vytvořená 
metrová srdce (práce žáků ve 
skupině), odeslaná do celostátní 
soutěže pořádané ZŠ Ježov. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Vánoční 
pamatování 

1. až  5. 
ročník 

Aktivita pro žáky 1. stupně, při níž bylo 
třeba zkoordinovat pohyb i myšlení. 

Primární prevence 
Bubnovačka 

2021 
1. a 8.  
ročník 

Projekt měl upozornit na důležitost 
ochrany dětí před násilím a otevřít ve 
společnosti téma včasné prevence. 

AJ, NJ 
Mezinárodní 
den jazyků 

3. až 9. 
ročník 

Připomenutí dne jazyků a jejich 
významu, jazykové hry pro rozvoj 
komunikativnosti a motivaci 

AJ, NJ 
Mezinárodní 
den jazyků 

3. až 9. 
ročník 

Připomenutí dne jazyků a jejich 
významu, jazykové hry pro rozvoj 
komunikativnosti a motivaci 

AJ 
Rodilí mluvčí 

do škol 
5. až 9. 
ročník 

Projekt byl zaměřen na rozvoj slovní 
zásoby a zvyšování míry porozumění 
anglickému jazyku prostřednictvím 
komunikace s rodilými mluvčími. 

AJ Časopisy 
5. až 9. 
ročník 

Rozvíjení dovednosti překladu, 
orientace v textu, znalostí reálií 
pomocí aktuálních autentických 
článků časopisů Gate a Ready. 

Environmentální 
výchova 

Den Země 
6. až 9. 
ročník 

Úklid školního areálu 

Osobnostně-sociální 
výchova 

Den dětí 
6. až 9. 
ročník 

Den dětí byl zaměřen na rozvoj 
výchovně vzdělávacích strategií. 6. - 
7. ročník rozvíjel tyto strategie 
prostřednictvím vědomostně 
pohybových úkolů z přírodopisu, 
zeměpisu, jazyků a tělesné výchovy.  

https://www.zsmutenice.cz/vanocni-pamatovani
https://www.zsmutenice.cz/vanocni-pamatovani


8. a 9. ročníky absolvovaly 
vědomostně orientační soutěž a 
argumentačně-dramatické dílny 
zaměřené na rozvoj komunikace a 
týmové spolupráce  

Tělesná výchova a 
zdraví 

Projektový 
den  

e-trenažery 

6. až 9. 
ročník 

Žáci si vyzkoušeli své pohybové 
dovednosti na interaktivních 
trenažérech v disciplínách biatlon, 
cyklistika a veslování. 

Tělesná výchova a 
zdraví 

Terénní 
mapování 
Mutěnic 

6. až 9. 
ročník 

Žáci ve vybraných hodinách tělesné 
výchovy mapovali prostředí Mutěnic s 
cílem tvorby pocitové mapy prostředí 
obce. 

Tělesná výchova a 
zdraví 

Cyklovýlet v 
okolí Mutěnic 

6. až 9. 
ročník 

Výlet na jízdních kolech po 
turistických stezkách v okolí Mutěnic. 

IKT Bezpečně na 
internetu 

6. až 9. 
ročník 

Cílem realizace těchto dílen bylo 
zlepšování komunikačních 
dovedností žáků zaměřených na 
situace, které mohou nastat v on-line 
prostředí i v běžném životě. 

Primární prevence 
Desatero pro 

primární 
prevenci 

6. až 9. 
ročník 

Cílem projektu bylo předcházení 
rizikovému chování ve škole a včasné 
prevence. Konkrétně se jedná o 
užívání tabákových výrobků, stalking, 
týrání a zneužívání dětí, užívání 
návykových látek, domácí násilí, 
alkoholismus, šikana, poruchy příjmu 
potravy, sebepoškozování a 
nelátkové závislosti. 

Český jazyk a 
literatura, dějepis, 

vlastivěda 

Beseda se 
spisovatelkou 

Klárou 
Smolíkovo 

3. A, B 
6. A, B 
8. A, B 

V rámci workshopů, které byly 
diferencovány podle věku, se měli 
žáci možnost osobně poznat 
spisovatelku Kláru Smolíkovou. Ta je 
seznámila nejen s procesem tvorby 
knih, ale dala žákům také nahlédnout 
do svých knih a jejich obsahu. 

Tělesná výchova a 
zdraví 

Školky v 
pohybu 

0. 
Cílem projektu je všestranný rozvoj 
pohybových schopností a dovedností 
dětí. 

Tělesná výchova a 
zdraví 

Zdravověda s 
medvědem 

0.,1. A, B 

Cílem projektu je seznámit žáky s péčí 
o zdraví, s anatomií těla, se 
záchranným systémem, s prostředím 
ambulance, s nemocnicí a eliminovat 
strach z návštěvy u lékaře. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Vánoce 0.,1. A, B 

Projekt se zaměřil na seznámení se s 
některými tradicemi, pověrami a 
zvyky, které se pojí s vánočním 
obdobím adventu a Vánoc. 



Mezipředmětový 
tematický projekt 

Večerníček 1. A 

Cílem projektového vyučování bylo 
poznávání pohádkových postaviček a 
seznámení se s historií prvního 
vysílání Večerníčku, znělky. 

Výchova ke zdraví Zdravé zuby 1. A 

Projektový den byl zaměřen na 
komplexní péči o chrup a upevnění si 
tak znalostí o včasné prevenci a 
pravidelným návštěvám stomatologa. 

Dopravní výchova, 
výchova ke zdraví 

Záchranný 
kruh 

1. A, B 

Hlavním cílem celého projektu bylo 

zvýšení bezpečnosti a informovanosti 

v oblasti běžných rizik spojených s 

každodenním životem i mimořádných 

a krizových situací. Ve Světě 

záchranářů se žáci naučili, jak se 

zachovat při nehodách, požáru a v 

jiných krizových situacích, jak si 

přivolat pomoc a jak reagovat v 

prvních minutách mimořádné situace. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Halloween 0., 1. B 
Cílem projektového vyučování bylo, 
aby děti poznávaly tradice jiných 
zemí, zejména v anglosaských. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Jak to chodí 
v úlu 

1. A, B 

V projektu se žáci seznámili s 
tajuplným životem včelího 
společenství, významem včel, péče 
včelaře o včely.  

Matematika 
Matematické 

kódování 
2. A Rozvoj logického myšlení 

Český jazyk 
Návštěva 
knihovny 

2. A, B 
Rozvíjení čtenářské gramotnosti a 
podporování radosti ze čtení a 
objevování. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Mikuláš 2. A, B 
Poznávání vánočních tradic 
rozmanitými formami.  

Matematika 

Nákupy - 
fiktivní 

obchodní 
dům 

2. A, B Rozvíjíme dovednosti pro život.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Velikonoce 2. A, B 
Oslavení svátků jara, seznámení se 
symboly a tradicemi. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Den Země 2. A, B 
Myslíme na naši planetu, ochrana 
přírody. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Den dětí 2. A, B Cesta za dětmi z různých koutů světa.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Svatý Martin 2. B 
Seznámení s legendou o sv. 
Martinovi, který nám přináší zimu a 
sníh. 



Mezipředmětový 
tematický projekt 

Halloween 2. B 
Seznámení s podstatou Halloweenu, 
symboly a tradice.  

Matematika 
Vánoční trhy 

ve třídě 
2. B 

Projekt byl zaměřen na rozvoj finanční 
gramotnosti dětí.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Advent 2. B 
Poznávání vánočních tradic 
rozmanitými formami. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Tři králové 2. B 
Příběh tří králů, seznámení s biblickou 
legendou.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Svatý 
Valentýn 

2. B 
Seznámení s legendou o sv. 
Valentýnovi, poznávání tradic 
rozmanitými formami.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Olympijské 
hry 

2. B 
Poznávání zimních sportů a rozvíjení 
čtenářské gramotnosti.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Světový den 
vody 

2. B 

Seznámení s důležitostí vody, která je 
základní podmínkou života nejen pro 
člověka, ale i všechny živé tvory, 
rostliny a přírodu.  

Matematika, český 
jazyk 

V cukrárně 2. B Rozvíjení finanční gramotnosti dětí. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Slet 
čarodějnic 

2. B 
Poznávání čarodějnických tradic 
rozmanitými formami. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Švestkový 
den 

3. A, B 

V rámci projektového dne si žáci oživili 
některé čtenářské strategie, řešili 
matematické úlohy, skládali básně, 
zpívali píseň a tvořili obrázky. To vše 
si propojili se smyslovými prožitky. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Kde domov 
můj 

3. A, B 
Poznávání České republiky v 
rozmanitých aktivitách. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Mandlový 
den 

3. A, B 
Zaměřili jsme se na zemědělskou 
plodinu, která se v menší míře pěstuje 
i na jižní Moravě. 

Enviromentální 
výchova 

Ekologická 
stezka 

3. A, B 
Ekologicky zaměřený program s 
naučnou stezkou. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Hlemýždí den 3. A, B 
Péče a starost o domácí mazlíčky – 
rozvoj kritického myšlení. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Kdo to napsal 4. A, B 
V projektu se žáci seznámili s 
nejznámějšími spisovateli v ČR i ve 
světě. 

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Pravěk 4. A, B 

Cílem projektu bylo seznámení s 
obdobím vzniku a vývoje člověka, 
lidské společnosti a poznávání kultury 
od nejstarších nálezů. 



Mezipředmětový 
tematický projekt 

Staré pověsti 
české 

4. A, B 
Cílem projektu bylo seznámení s 
dějinami českého národa. 

Environmentální 
výchova Den Země 4. A, B 

Ochrana přírody a postoj člověka ke 
znečišťování planety. 

Preventivní program 
Dopravní 
výchova 

4. A, B 

Dopravní výchova vysvětluje bezpečné 

a ohleduplné chování v silničním 
provozu z pohledu všech jeho 
účastníků.  

Mezipředmětový 
tematický projekt 

Den dětí 4. A, B Výukový program v ZOO Hodonín. 

Mezipředmětovýprojekt Halloween 5. A 
Seznámení s tradicemi a zvyky v 
anglicky mluvících zemích. 

Mezipředmětový 
projekt 

Vánoce 5. A 
Tradice a zvyky, kdy a jak se slaví 
Vánoce v jiných zemích. 

Mezipředmětovýprojekt Člověk v tísni 5. A 
Linka bezpečí, integrovaný záchranný 
systém, živelné pohromy, vzájemné 
chování a pomoc lidí, zvířat. 

Mezipředmětový 
projekt 

Vánoce 5. B 
Vánoční zvyky a tradice, vánoční 
tvoření, vánoční přání pro klienty 
domovů pro seniory. 

Mezipředmětový 
projekt 

Masopust 5. B 
Zvyky a tradice – UNESCO, 
masopustní průvody a masky, tvoření. 

Mezipředmětový 
projekt 

Velikonoce 5. B 
Pašijový týden, velikonoční tradice a 
zvyky - hrkání, barvení vajíček, 
pomlázka, velikonoční tvoření. 

Mezipředmětový 
projekt 

Den dětí 5. B 
“Sami sobě” - příprava stanovišť s 
úkoly pro spolužáky, rozvoj 
spolupráce a komunikace. 

Primární prevence 
Reklamě na 

stopě 
6. A, B 

Výchovně vzdělávací program 
zaměřený na bezpečnost na 
internetu. Cílem bylo seznámit žáky s 
ochranou soukromí, zabezpečení 
účtů, rozeznávání dezinformací a 
pokusů o podvod. 

IKT, zeměpis 
Poznej svého 

souseda 
6. - 7. 
ročník 

Cílem projektového dne bylo 
seznámení se základními 
informacemi o své obci (počet 
obyvatel, jejich složení, věková 
struktura a vybavení obce, tyto 
informace následně porovnávali se 
sousedními obcemi. Vše probíhalo na 
papírové slepé mapě i online. 

Mezipředmětový 
projekt 

Velikonoční 
projekt 

8. B 
Projekt byl tematicky zaměřený na 
období Velikonoc a propojoval 
výchovně vzdělávací strategie 



související s plánováním a celou 
realizací velikonočního jarmarku. 

Primární prevence 
Internetoví 
úžasňáci 

8. A, B 

Cílem projektu bylo žáky seznámit s 
bezpečností na internetu, s ochranou 
soukromí, zabezpečení účtů, 
rozeznávání dezinformací a pokusů o 
podvod. Součástí byla i dobrodružná 
online hra Interland. 

ČaP - volba povolání 
Exkurze na 
ÚP Hodonín 

8. A, B 

Přehled škol a učebních oborů, 
přehled povolání, poptávka na trhu 
práce, nabídka volných míst, 
testování zájmů pro stanovení 
možných oborů budoucího studia 

IKT, zeměpis 
Data kolem 

nás 
9. A 

Žáci se v projektu seznamovali s 
pojmem otevřená data, a jakým 
způsobem je lze využívat v běžném 
životě. Aby byla data pro žáky snadno 
pochopitelná, pracovali se soubory 
dat, které se týkaly našeho okresu.  

Primární prevence 
Blázníš? No, 

a! 
9. A, B 

Projekt byl zaměřen na prevenci v 
oblasti duševního zdraví, nemoci a 
pohody u žáků. Důležitosti včasného 
rozpoznání příčin nemoci, požádání si 
o pomoc. 

Matematika, český a 
anglický jazyk 

Testování 
SCIO 

9. A, B 

Zapojení žáků do Národního testování 
společnosti SCIO přineslo žákům 
možnost vyzkoušet si typizované 
úkoly přijímacích zkoušet a zároveň 
získat srovnání se žáky ostatních 
zapojených škol. Žáci byli testování z 
matematiky, českého jazyka a 
literatury, anglického jazyka a 
všeobecných studijních předpokladů. 

Matematika, český 
jazyk 

Certifikované 
testování 
INSPIS 

9. A, B 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 
devátých ročníků z předmětu český 
jazyk a matematika prostřednictvím 
testování ČŠI. 

13.4 Celorepublikové projekty 

Předmět 
Název 

projektu 
Zapojení 

žáci  
Poznámka 

Tělesná 
výchova a 

zdraví 

Sazka - 
Olympijský 

víceboj 

 

1. a 2. stupeň 

 

Soutěž se soustřeďuje na rozvoj pohybu 
všech dětí. Jeho hlavním cílem není 
soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu 
běžných hodin 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 
stravovací návyky ve výživě dětí a tím 
zároveň bojovat proti dětské obezitě. 

13.5 Soutěže organizované školou                                                                                                           

Organizátor Název soutěže Zapojení žáci  Poznámka 

8., 9. ročník Sběr papíru žáci celé školy celoroční 

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

Mgr. Zajícová Recitační soutěž 1. stupeň školní soutěž 

Bc. Grdinová Recitační soutěž 2. stupeň školní soutěž 

Mgr. Buchtíková Matematický klokan 2. - 9. ročník školní kolo 

Mgr. Buchtíková Přírodovědný klokan 8. - 9. ročník školní kolo 

Mgr. Buchtíková Pythagoriáda 6. - 9. ročník školní kolo 

13.6 Kulturní a společenské akce 

 Besedy, přednášky:  

• Školní zralost – přednáška pro rodiče předškoláků 

Výchovné koncerty, divadlo, výstavy 

• Galerie na chodbě - 

13.7 Exkurze a výlety  

Exkurze, výlety – zahraniční Účastníci 

Neproběhly  

  

Exkurze, výlety – tuzemské Účastníci 

Školní výlet 0, I. A, B ZOO Park Vyškov 43 

Školní výlet II. A, B, přípravná třída - Sonnentor Čejkovice 41 

Školní výlet III. A, B, ZOO Zlín 35 

Exkurze Sloupsko-šošůvské jeskyně - IV. A, B 34 

Exkurze na husí farmu, do rybářství Písečná - V. A 18 

Exkurze VI. A, B – Planetárium a Anthropos Brno 32 

Školní výlet TZ Littner – VI. A, B 29 

Školní výlet VII.A Strážnice – zámek, skanzen 21 



Cyklovýlet v okolí Mutěnic VI. + VII. ročník 30 

ČOV Mutěnice – VIII. A, B 35 

3D tisk Hodonín – VIII. A, B 35 

Školní výlet Olomouc – VIII. A 10 

Školní výlet Vranov nad Dyjí – VIII. B 16 

Skládka Mutěnice - IX. A, B 31 

Cyklovýlet v okolí Mutěnic VIII. + IX. Ročník 35 

Školní výlet IX. A, B do Prahy 33 

14. Školní družina 

 

Oddělení 
Počet žáků – pravidelná 
docházka 

Vedoucí 

Ranní ŠD 27 Pochopová, Prátová 

ŠD 1 – Sovičky 30 Pochopová 

ŠD 2 – Včeličky 30 Prátová 

ŠD 3 – Světlušky 22 Mokrušová 

14.1 Projekty 

Název akce 
Počet 

zúčastněných 
žáků 

Poznámka 

Projekt Hody 46 Folklórní zvyky a tradice 

Vánoční koledování 61 Lidové zvyky a tradice adventní a vánoční doby 

Velikonoce 54 Zvyky a tradice Velikonoc 

• Akce mimo projekty 

Název akce Termín Počet dětí 

Přírodovědná stezka říjen 47 

Halloween listopad 18 

Turnaj v “Člověče, nezlob se” leden 17 

Kvízové odpoledne březen 45 

Masopustní karneval březen 63 

Od dřeva k loutce, tvoření ze dřeva březen 62 

Čarodějnické nocování ve ŠD duben 55 

Sportovní odpoledne červen 45 



Po celý rok 

• Celoroční motivační hra ve všech odděleních ŠD 

• Prevence negativních jevů 

• Prezentace ŠD na webu školy a ve zpravodaji 

14.2 Spolupráce s rodiči 

• Individuální návštěva rodičů ve ŠD 

14.3 Spolupráce s žáky I. stupně: 

• Čarodějnické nocování ve ŠD (akce pro žáky 1. - 3. tříd), ve spolupráci se skauty 

14.4 Výjezdy organizované školní družinou 

Název akce 
Počet 

zapojených 
dětí 

Popis Poznámka 

Výlet do Lednice 43 Poznávání památek v našem regionu  

 

15. Mateřská škola 

 
 

NÁZEV AKCE  TERMÍN  ÚČASTNÍCI  GARANT CHARAKTERISTIKA AKCE  

Školní projekt  
Rok zvířat 

celý školní 
rok  

celá MŠ  Vaculovičová B. Bezprostřední kontakt 
s přírodou, zvířaty, 
poznávání, pozorování a 
zkoumání. 

Projekt prolínal celým školním rokem, děti byly vedeny k ekologickému myšlení, lásce 
k přírodě, ke všemu živému, i neživému. Hravou formou se seznámit se zvířaty, 
přírodou. 

Divadelní  
a hudební 
představení 
v MŠ  

září - červen  celá MŠ  Kujová G. Během celého školního 
roku předem objednaná 
loutková, maňásková 
divadla a hudební 
představení.  

Naplnění záměru rozvíjet kulturní a společenské hodnoty u dětí. 

Krtek  
archeologem 

 září celá MŠ Kůřilová L. Seznámení se hravou 
formou s archeologii, 
vykopávkami, práci na 
Slovanském hradišti 
prostřednictvím krtka 
Karla. 

Rozvíjení představ o minulém životě, co můžeme najít v podzemí. Pojmy z minulosti, 
předměty, třídění, poznávání. 

Sbíráš, sbírám,  
sbíráme  

říjen - 
listopad 

celá MŠ  Trávníková L. Sběr kaštanů, spolupráce 
s myslivci.   

Spolupráce s myslivci - aktvita, která motivuje děti, aby pomáhaly, vážily si přírody, 
dokázaly s ní žít v souladu.  Všechny třídy během zimy přinesly něco dobrého do 
krmelce na Větřáku. 



Kateřinské hody  listopad  celá MŠ  všechny učitelky 
MŠ  

Seznámení a upevňování 
vztahu dětí k prožitku 
lidové tradice - příprava, 
kroje, zvyky. 

Děti si osvojovaly základní poznatky o prostředí, ve kterém žijí, společně s učitelkami 
udržovaly lidové tradice naší vesnice. 

Sběrový den  říjen  MŠ-9. roč. ZŠ   třídní učitel 9. roč.  Sběr tříděného papíru  

V MŠ prožíváme hlavně ve spojení s přírodou, děti si uvědomují důležitost této akce, 
během celého roku jsou vedeny, aby veškeré zbytky papíru dávaly do vyhrazeného 
koše, třídily odpad. 

Výlet do 
Ekocentra 
Trkmanka – 
V.Pavlovice 

listopad  2 starší třídy  
2 mladší třídy  

 Vaculovičová B. Výchovně vzdělávací 
program v Ekocentru – 
Ježek.  

Spolupráce v ekologické oblasti. Vytváření povědomí o širším environmentálním 
prostředí. 

Mimořádné opatření Covid 19 

Mikuláš a 
Vánoce v MŠ   

prosinec  celá MŠ  všechny učitelky 
MŠ 

 Symboly Vánoc a 
vánoční tradice – rozvoj 
tvořivosti, vzájemná 
vystoupení s vánoční 
tematikou. 

Mikuláš a Vánoce se prožívají v mateřské škole s očekávanou nostalgií, udržujeme 
hlavně tradice. Děti se těší na tyto akce plné dárků a příjemného překvapení v MŠ. 

Adopce zvířat 
v ZOO Hodonín 

celý rok celá MŠ Vaculovičová B. Veverka obecná. Výr 
velký. Pomoc zvířatům. 

Spolupráce s rodiči, adoptování zvířat v ZOO Výr velký, Veverka obecná – finanční 
pomoc zvířatům 

Muzikoterapie  leden  celá MŠ Kůřilová L. P. Vlkové, spec. 
pedagožky – Hudebně 
pohybové pojetí pro 
rozvoj a procvičování 
hrubé motoriky, 
pravolevé orientace, 
hemisfér.  

Metoda umělecké terapie. Pomoc při diagnostice, ukázka netradičního 
diagnostikování v MŠ. 

Kino Kyjov únor celá MŠ Vaculovičová B. Prohloubení 
sounáležitosti s okolím, 
rozvoj kulturního 
vnímání. 

Děti učí správnému chování v dopravě, i ve společnosti. Pohádky pro děti rozvíjí jejich 
mysl,  
fantazii. 

 

Návštěva kostela 
sv. Kateřiny  

leden   celá MŠ  všechny učitelky 
MŠ  

Tříkrálová tradice 

Každoroční spolupráce s panem farářem. Děti rády navštěvují kostel v toto období na 
ukončení vánoční atmosféry. 

Velikonoce  
Přišlo jaro do vsi  

duben  celá MŠ  učitelky ve třídách  Zvyky a tradice, výtvarné 
a pracovní tvoření  
s malérečkou. 



Návštěva p. Horňáčkové, představení různých technik malování kraslic, ukázky 
velkých kraslic. 

Den Země  duben   celá MŠ  učitelky MŠ  Aktivity zaměřené na 
poznávání a ochranu 
přírody.   

Zábavné dopoledne pro děti na zahradě MŠ – organizováno učitelkami MŠ. 

Návštěva 
skládky Hraničky 

květen starší třídy Kůřilová L.,  
Kotásková R. 

Prohlídka skládky a 
ukázka vážení, třídění 
odpadu. 

Seznámení dětí s tříděním odpadu na skládce, co se všechno děje s odpadem, jak se 
třídí, váží, ukládá. 

     

 

Kreslení           
za knihovnou  

květen  budoucí  
prvňáčci  

Kujová G. Spolupráce s knihovnicí – 
zaměřena na 
předčtenářskou 
gramotnost dětí. 

Každoroční výtvarná akce pro předškolní děti. Motivace výhra pomůcek do první třídy, 
prohlídka s rodiči. 

Svátek matek  
  

květen  celá MŠ  učitelky ve třídách  Vystoupení v jednotlivých 
třídách v MŠ, oslava 
tradičního svátku. 

Oslavy svátku maminek si každá třída organizovala ve třídě.  
Děti vystoupily se svým pásmem, předaly dárečky pro maminky, které vyrobily. 

Výlet Hájenka 
Břeclav 

květen  Dvě starší 
třídy 

Kůřilová L. 
Kotásková R. 

Poznávání Lednicko – 
valtického areálu, 
pohybové aktivity. 

Celodenní výlet v duchu Pevnost Boyard, plnění úkolů, hry. zábavná diskotéka, pobyt 
v lese.  

Den s Policií ČR  červen celá MŠ  Trávníková L., 
Kujová G. 

Beseda s policisty. 

Ukázka policejního vybavení, vyzkoušení oblečení a ochranných prvků. Vytváření 
povědomí o bezpečnosti, správném chování, eliminace nevhodného chování. 

Den dětí  červen  celá MŠ  učitelky ve třídách  Na školní zahradě – 
tematické aktivity 
učitelek.  

Oslava Dne dětí proběhla na zahradě MŠ – sportovní a společenské aktivity dětí na 
školní zahradě. 

Rozloučení  
s předškoláky  

červen  budoucí  
prvňáčci + 
přípravná 
třída  

učitelky 
předškoláků 

Slavnostní rozloučení na 
zahradě MŠ.  

Rozloučení s předškoláky proběhlo na školní zahradě. Všechny děti dostaly knihu 
s upomínkovým textem a skvěle si radostnou atmosféru užily. 

 

Návštěva lesa  
s revírníkem 

červen celá MŠ Vaculovičová B. Vycházka lesem na 
Zbrodě. 

Vycházka lesem s podrobným výkladem revírníka. Pozorování lesa, poznávání zvířat 
sluchem. Seznámení se s prací v lese. 

 16. Hospodaření školy  
 
 



Příjmy Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Dotace KÚ 35 781 084,20 Kč  

Příspěvek zřizovatele na provoz 
+ vlastní příjmy 

5 283 989,37 Kč 567 299,87 Kč 

Jiné (dary, dotace, cizí zdroje) 708 092,03 Kč  

Celkem 41 773 165,60 Kč 567 299,87 Kč 

 

Výdaje Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Mzdové + sociální 35 755 051,82 Kč 115 621,89 Kč 

Spotřeba materiálu, DDHM 3 350 322,60 Kč 296 598,33 Kč 

Energie 906 840,00 Kč 40 446,71 Kč 

Opravy a údržba 373 035,48 Kč 0 

Ostatní služby 1 315 548,20 Kč 0 

Celkem 41 700 798,10 Kč 452 666,93 Kč 

16.1 Hospodářský výsledek 

 

 Hlavní činnost Vedlejší činnost 

Hospodářský výsledek  72 367,50 Kč 114 632,94 Kč 

Celkem 187 000,44 Kč 

16.2 Přehled finančních fondů k 31. 12. 2021 

Fond odměn 236 241,71 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb 978 033,12 Kč 

Fond investic 100 536,06 Kč 

Fond rezervní 1 279 094,49 Kč 

16.3 Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem 

Fond odměn 0 

Fond rezervní 187 000,44 

Celkem 187 000,44 Kč 

 

 

 



17. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Název dotačního programu Požadovaná částka Přidělená částka 

Šablony I ZŠ a MŠ Mutěnice 1 251 704,00 Kč 1 251 704,00 Kč 

Šablony II ZŠ a MŠ Mutěnice 1 976 442,00 Kč 1 976 442,00 Kč 

Šablony III ZŠ a MŠ Mutěnice 996 408,00 Kč 996 408,00 Kč 

 

 

18. Závěr  
 
Výroční zpráva o hospodaření školy byla projednána v červnu 2022 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 2021/22 bude předložena ke 
schválení Školské radě ZŠ a MŠ Mutěnice 13. 10. 2022 a po jejím schválení zaslána 
zřizovateli.  
 
 
 
 
V Mutěnicích 30. 8. 2022                                                          Mgr. Marie Kujová  

                                                                                                        ředitelka školy 


