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 Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje dle vyhlášky 15/2005 Sb. ve 

znění vyhlášky 195/2012 tyto části: 

 

 

 

 1.   Základní údaje o škole. 

 2.   Přehled oborů vzdělávání. 

 3.   Rámcový popis personálního zabezpečení školy. 

 4.   Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce a následném přijetí do  

       školy. 

 5.   Údaje o výsledcích vzdělávání žáků. 

 6.   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 7.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 

 8.   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI (a dalších   

       kontrolách) ve školním roce 2019/2020 .   

 9.   Základní údaje o hospodaření školy, přehled o činnosti zařízení  

       školního stravování. 

10.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů.  

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,  

       údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

       z cizích zdrojů. 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

       učení. 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi    

       zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Stejskalová, ředitelka školy 
 

 

 

 

 

 



1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Malonty 

Adresa školy Malonty 26, 382 91, Malonty 

IČO 00583651 

Bankovní spojení 0580357339/0800 

DIČ  

  

Telefon 380 325 164 

E-mail reditelna@zsmalonty.cz 

Adresa internetové stránky www.zsmalonty.cz 

  

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 10. 2002 

Součásti školy Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní 

družina   - IČ :00583651 

IZO ředitelství  600059111 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci 

Ředitelka školy: Mgr. Jana Stejskalová 

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Eliška Stará 

Účetní školy: Jarmila Burgerová 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

Organizace je základní škola.  Její činnost je vymezena 

zákonem č.561/2004 Sb., (školský zákon).  

Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou 

výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se 

zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu 

a ekologickou výchovu žáků, umožňuje též náboženskou 

výchovu. Připravuje žáky pro další studium a praxi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 zřizovatel 

 

název zřizovatele Obec Malonty 

adresa zřizovatele Malonty 27, Malonty, 382 91 

kontakt tel.: 380 325 120 

e-mail: ou.maly@seznam.cz 

e-mail: ou.beutl@seznam.cz 
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1.3. Charakteristika školy 

 

 Škola je organizována jako úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. V letošním školním 

roce nebyla spojena  žádná třída. Škola tak měla celkem 9 tříd – 5 na prvním stupni a 4 na 

druhém stupni.  Součástí školy jsou dvě třídy školní družiny, tři třídy mateřské školy a školní 

jídelna. 

            Do školy dojíždějí žáci z vesnic: Jaroměř, Meziříčí, Bukovsko, Pohorská Ves, Bělá, 

Desky, Radčice, Janova Ves, Nové Dobrkovice. 

 Areál školy tvoří budova základní školy, tělocvična, školní družina, cvičná kuchyňka, 

školní hřiště, pozemky na výuku pracovních činností, zrekonstruovaná keramická dílna pro 

výuku pracovních činností a výtvarné výchovy v místě bývalé svobodárny, která nyní slouží 

jako druhé oddělení školní družiny, keramická dílna byla přesunuta do budovy obecního 

úřadu, budova mateřské školy, ve které se nachází také školní jídelna a kuchyně, a okolní 

zahrada. 

Ve škole je celkem 9 kmenových učeben, učebna fyziky, 2 počítačové učebny, dílny, 

tělocvična, interaktivní učebna, keramická dílna a cvičná kuchyňka. 

 

 

1.4. Materiálně technické podmínky školy 

 

V ZŠ – byla provedena rekonstrukce a výměna podlahové krytiny v 5. a 6. třídě, výmalba a 

zakoupeny nová tabule. V pěti třídách byly zhotoveny niky, na chodby ve 2 patře vyrobeny 

sklopné police a v přízemí školy instalovány nové nástěnky. Do interaktivní učebny v přízemí 

jsme pořídili nový nábytek – pevné stoly, sklopné stoly, horní otevírací skříňky. 

Došlo k vybílení 9. třídy a chodbičky před touto učebnou. 

Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení v 1. patře MŠ (bývalý salon LEJA). Z prostředků 

FKSP jsme pořídili pro naše zaměstnance saunu, cvičební stroje (běžecký pás, fitness 

stanice).             

Pořídili jsme nové digitální technologie na  distanční výuku -  několik notebooků,pro učitele, 

přes 30 kusů tabletů pro žáky, další příslušenství k PC (sluchátka, flash disky, DVD RAM, 

externí disky), office a software. 

Pro výuku tělesné výchovy bylo nakoupeno sportovní náčiní. 

V rámci grantu Mimoškolní aktivity III jsme pořídili několik stolních deskových a logických 

her, knih, učebních materiálů. 

V ŠD byly nakoupeny hračky, hry a sportovní náčiní. 

Školní a učitelská knihovna byla doplněna řadou nových knih.  

Ze sponzorských darů jsme koupili hračky pro děti MŠ a ŠD, sportovní náčiní pro děti ZŠ a 

papír na kopírování materiálů pro žáky školy. Podle požadavků byl obnovován fond učebnic a 

do školy byla nakoupena řada učebních pomůcek.     

 

 

            V MŠ – zakoupena nová pračka, televize a řada nových hraček. 

Byl zhotoven nový nábytek – lavice, deska na věšáky, stolky, komody, regál, policové skříně. 

Na zahradu MŠ jsme zakoupili nový herní prvek (věžovou sestavu) a zahradní plůtek 

k herním prvkům. 

 

            Do ŠJ – došlo k instalaci nových zárubní a dveří. Do školní jídelny pro MŠ byly pořízeny 

            nové židličky. Dále jsme zakoupili jídelní podnosy, nerez vozík na podnosy a příbory, nerez  

            regál. Proběhly také malířské a natěračské práce v kuchyni. Byl opraven robot a myčka  

            nádobí. 



                 

         

 

1.5 Údaje o školské radě 

 

 Školská rada má 6 členů. Ve  školním roce 2020 / 2021 pracovala ve složení: 

p. Mgr. David Beutl a p. Vladimír Uhlík jako zástupci zřizovatele, 

Mgr. Pavel Majer a Mgr. Eliška Stará jako zástupci pedagogických pracovníků,  

p. Markéta Micková a p. Bc. Radka Cirhanová jako zástupci zákonných zástupců. 

            Funkci předsedy ŠR vykonával pan Mgr. David Beutl a funkci místopředsedkyně 

Mgr. Eliška Stará. 

            Na jednání školské rady byly pravidelně zvány: Mgr. Jana Stejskalová – ředitelka 

školy, Hana Lebedová – vedoucí učitelka mateřské školy a Monika Benešová – vedoucí 

školní jídelny.   

            V říjnu 2020 ŠR projednala Výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019 / 2020, 

zabývala se návrhy na nový rozpočet školy pro rok 2021.  

            V listopadu 2020 ŠR projednala navržený rozpočet školy pro rok 2021 a požadavky 

ZŠ, ŠD, MŠ a ŠJ na navýšení rozpočtu a střednědobý výhled na roky 2022 a 2023.                        

 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

 

2.1 Vzdělávací program 

 

 

vzdělávací program zařazené třídy 

ŠVP Základní školy a Mateřské školy Malonty 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Volitelné předměty, nepovinné předměty, zájmové kroužky a další 

 

 

název volitelného předmětu počet skupin 

6.ročník  

       -          - 

7.ročník  

Informatika  1 

8. ročník  

Informatika                   1 

9. ročník  

Informatika    1 

název nepovinného předmětu počet zařazených žáků 

Náboženství 11 

Název kroužku  

Náprava řeči 11 

Pěvecký kroužek 1. stupeň 0 

Pěvecký kroužek 2. stupeň 0 

Doučování z českého jazyka – 9. tř. 18 

Doučování z matematiky - 9. tř. 18 

Doučování 2. stupeň 9 

Doučování 9. třída 9 

Klub logiky a deskových her 4. a 7. tř. 7 

Klub logiky a deskových her 8. a 9. třída 8 

Badatelský klub  14 

Klub komunikace v cizím jazyce 6. třída 11 

Čtenářský klub 2. třída 8 

Čtenářský klub 2. stupeň 8 

Dopravní kurz 39 

 

Komentář: 

     Žáci si vybrali jako volitelný předmět informatiku. Volitelnému předmětu jsou vyučováni 

žáci 7. – 9. třídy. 

     V tomto školním roce měli žáci možnost navštěvovat 13 zájmových kroužků 

organizovaných školou, jeden nepovinný předmět – náboženství a dopravní kurz. Vzhledem 

k realizaci grantu Mimoškolní aktivity II a Mimoškolní aktivity III se jednalo hlavně o 

doučování a kluby logiky a deskových her, čtenářský klub, badatelský klub a klub 

komunikace v cizím jazyce. Bylo však problematické, vzhledem k uzavření školy (covidová 

opatření), tyto kroužky realizovat. 

     Ve škole probíhá náprava řeči vedená zkušenou pedagožkou, která úzce spolupracuje 

s logopedkou MUDr. Bártovou. 

     Pěvecký kroužek jsme nemohli otevřít, protože byl zakázán zpěv (covidová opatření). 

Děti se sešli pouze jednou. 

Pro žáky 4. třídy a 5. třídy byl uskutečněn dopravní kurz – ukončili jej jen žáci 5. třídy. 

Čtvrtá třída bude realizovat zbytek kurzu na podzim následujícího školního roku (covidová 

opatření). 

 

 

 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
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Ředitelka školy 1  1   

Zástupkyně 

ředitelky 1   1   

Učitelé 1. st. 5 0  5   

Učitelé 2. st 6 3 5 1  

Vychovatelka 2   2   

Učitelky MŠ 6  6,00 1  

Chůva MŠ 1  0,5   

Správce budov 1 1 1   

Domovnice 3  3   

Uklizečka v ŠJ 1   0,25   

Vedoucí školní 

jídelny 1  0,56   

Vedoucí 

kuchařka 1  1   

Kuchařka 2  2   

Asistentka 

pedagoga v ZŠ 4  2,725 1 1 

Asistentka 

pedagoga v MŠ 1  0,625   

Správce ICT 1 1 0,09   

Celkem 37 5 31,75 5 3 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 

    Údaje jsou z konce školního roku. Jedna zaměstnankyně je na rodičovské dovolené. Druhá 

se vrátila na částečný úvazek. Během školního roku odešla jedna AP a přišla nová. 

 

 

 

 

 

 



3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

 Funkce Jméno a příjmení  Aprobace  Vzdělání 

 Ředitelka školy Mgr. Jana Stejskalová  ČJ - D VŠ 

 Zástupkyně ředitele školy Mgr. Eliška Stará RJ - VV VŠ 

 Učitelé 1. stupně Mgr. Jitka Vrzalová NŠ VŠ 

  Mgr. Martina Bartošová NŠ VŠ 

   Mgr. Marcela Majerová  NŠ VŠ 

   Mgr. Bc. Lucie Kostková 

ČJ – OV, 

psychologie VŠ 

  Mgr. Jana Vokálová BI - Geografie  VŠ 

 Učitelé 2. stupně Mgr. Jitka Kořínková AJ VŠ 

  Mgr. Radek Svoboda ZE - OV VŠ 

  Mgr. Pavel Majer MA - PČ VŠ 

  Mgr. Simona Vaverková ČJ - OV VŠ 

  Ing. Bc. Miluše Návorková 

učitelství 

odborných 

předmětů VŠZe + VŠ 

  

Miroslav Janošťák  G + studium 

VŠ 

 Výchovný poradce Mgr. Bc. Lucie Kostková 

ČJ – OV, 

psychologie VŠ + VŠ 

 Školní metodik prevence Mgr. Jana Vokálová  BI - Geografie VŠ 

 Asistentky pedagoga Bc. Tereza Opelková  

ped. volného 

času + uč. MŠ VŠ 

  Zuzana Stejskalová 

zdravotní 

lyceum + kurz 

AP SZŠ 

  Jana Janíčková 

SŠ 

zemědělská + 

kurz AP 

SŠ 

zemědělská 

  Slavomila Setla Pokorná 

SOŠ 

tradičních 

řemesel + 

kurz AP SOŠ 

 Vedoucí učitelka MŠ Hana Lebedová učitelství MŠ       SPgŠ 

 Učitelky MŠ  Bc. Radka Cirhanová 

předškol. 

ped., 

učitelství MŠ 

VŠ 

   Steinhaislová Ivana učitelství MŠ SPgŠ 

  Bc. Andrea Macanovič 

učitelství MŠ 

+ speciální 

ped. SPgŠ + VŠ 

  Dominika Kavková 

zdravotnický 

asistent + 

učitelství MŠ SZŠ + SPgŠ,  

  Martina Gažáková učitelství MŠ SPgŠ 



 Asistentka pedagoga Dagmar Svatoňová 

Zdravotní 

sestra + kurz 

AP SZŠ 

 Vychovatelky Jana Šulková vychovatelství 

G + 

ped.minimum 

  Bc. Tereza Opelková 

ped. vol. času 

+ uč. MŠ  VŠ 

 

 

 

 

Komentář:  
    V ZŠ působil na výjimku 1 nekvalifikovaný učitel, který  studuje VŠ.  

V MŠ působila na výjimku rovněž jedna učitelka bez potřebné kvalifikace, která v květnu 

ukončila studium na SPgŠ a kvalifikaci tím získala. 

 

 

 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

 

V důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2 5 0 8 0 4 0 4 1 2 3 23 

Komentář:  

     Uvedené údaje popisují složení pedagogického sboru z konce školního roku. 

 

 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

 Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

Miloslav Faltus správce budov 1 střední s maturitou  

Miroslav Janošťák metodik ICT 0,09 G + studium VŠ 

Barbora Figurová domovnice 1 střední s vyučením 

Eva Jaklová domovnice 1 střední s maturitou 

Lucie Rybárová domovnice  1 střední s vyučením 

Monika Benešová vedoucí školní jídelny 0,56 střední s maturitou  

Antonie Benedová vedoucí kuchařka 1 střední s vyučením 

Klára Krátká kuchařka 1 střední s vyučením, 

střední s maturitou 

Jana Ustohalová kuchařka 1 střední s vyučením, 

střední s maturitou 

Ludmila Faltusová uklízečka v ŠJ 0,25 střední s vyučením 

Iveta Brichtová  chůva v MŠ 0,5 střední s maturitou 

Komentář: chůva v MŠ placena z grantu EU. 



4. Údaje o zápisu žáků k povinné školní docházce, přijímání žáků, počty žáků 

 

 

4.1 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 

 

 

počet prvních tříd 1 

počet zapsaných 15 

počet dětí přijatých do první třídy 15 

počet odkladů   2 

 

 

 

Komentář:  

 

4.2 Žáci přijatí do vyšších ročníků na začátku, nebo v průběhu školního roku 2020/2021 

 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

počet žáků 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

 

 

 

4.3 Žáci, kteří se odhlásili ze školy na začátku, nebo v průběhu školního roku 2020/2021 

 

 

 

ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem 

počet žáků 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

Komentář: v průběhu školního roku jsou žáci přijímáni nebo odchází zejména z důvodu 

přestěhování. Jeden žák přestoupil do ZŠ Omlenická v Kaplici vzhledem ke speciálním 

potřebám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 Žáci přijatí ke vzdělávání do střední školy  

 

 

 

typ školy počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium 1 

čtyřleté gymnázium 2 

obchodní akademie 2 

střední odborná škola 13 

střední odborné učiliště 3 

celkem 21 

 

 

 

 

4.4. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

19 1 

 

 

 

 

4.5. Počty žáků školy k 25. 6. 2020 

 

 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek 

1. 19 11 8 

2. 15 7 8 

3. 15 9 6 

4. 18 8 10 

5. 22 15 7 

6. 17 8 9 

7. 14 6 8 

88. 14 4 10 

9. 19 7 12 

celkem 153 75 78 

 

 

 

Komentář:  
    Na naší škole bylo na konci školního roku vzděláváno 153 žáků. Školní docházku 

ukončilo 20 žáků. 20 pokračuje ve studiu na SŠ nebo SOU. 

   Jedna žákyně odešla studovat šestileté gymnázium. 

   Ve školním roce 2020/ 2021 jsme ve škole měli 21 žáků s podpůrnými opatřeními, dva 

z nich se vyučovali podle IVP, ve 4 třídách s asistentem pedagoga. 

 



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

5.1. Celkové hodnocení žáků – prospěch 

 

 

třída prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 18 17 0 0 0 2 

2. 15 14 1 1 0 0 

3. 15 10 1 5 0 0 

4. 9 9 8 9 0 0 

5. 16 13 6 9 0 0 

6. 6 2 10 15 0 0 

7. 4 3 9 11 2 0 

8. 7 6 6 7 1 1 

9. 9 10 10 9 0 0 

celkem 99 84 51 66 3 3 

 

 

 

 

 

 

5.2. Celkové hodnocení žáků – chování 

 

 

 

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

9. 0 1 0 0 

celkem 0 1 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Výchovná opatření – pochvaly 

 

 

třída pochvala 1. pol. pochvala 2. pol. 

1. 0 12 

2. 0 5 

3. 0 0 

4. 0 3 

5. 0 7 

6. 0 2 

7. 0 3 

8. 0 5 

9. 0 10 

celkem 0 47 

 

 

Žáci ocenění ředitelkou školy: 

 

 

Pochvala za reprezentaci školy v OVOV – RF: 

Udatný M. – 7. tř. - 6. místo  

 

 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření – napomenutí a důtky 

 

 

třída napomenutí třídního 

učitele 

důtka třídního učitele důtka ředitele školy 

 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4. 0 1 0 1 0 0 

5. 0 2 0 0 0 0 

6. 0 2 1 2 0 0 

7. 0 0 1 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 1 

celkem 0 5 2 3 0 1 

 

 

 

 

 



 5.3. Komisionální přezkoušení žáků a opakování 

 

 

 

třída pochybnosti o 

správnosti hodnocení 

opravné zkoušky 

1. 0 2 

6. 0 1 

7. 0 1 

celkem 0 4 

 

 

 

 

     Opakování ročníku 

 

 

třída žák neprospěl žák nemohl být 

hodnocen 

žák měl vážné 

zdravotní 

důvody 

žák opakuje 

9.r. po splnění 

povinné školní 

docházky 

1. tř. 2 0 0 0 

8. tř. 1 0 0 0 

celkem 3 0 0 0 

 

 

 

Komentář:  
Na počtu kázeňských opatření se projevilo uzavření školy díky covid 19. 

Celkem byl v 2. pololetí klasifikován dvojkou z chování 1 žák. 

Na konci roku neprospěli 3 žáci. Dva opakují ročník, jedna ukončila povinnou školní 

docházku + dva žáci úspěšně vykonali opravné zkoušky. 

Dva žáci se nedostavili k vykonání opravné zkoušky. 

Většina výchovných opatření byla udělena za nedostatečnou přípravu na vyučování a 

jednorázové hrubé porušení školního řádu. 

Na naší škole začala od září 2020 pracovat sdílená školní psycholožka – hrazeno 

z prostředků  grantu MAS Pomalší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Údaje o zameškaných hodinách 

 

 

       Počet omluvených / neomluvených hodin 

 

 

třída počet omluvených 

hodin 

průměr na žáka 

třídy 

počet neomluvených 

hodin 

průměr na žáka 

třídy 

 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 

1. 468 478 26,00 25,16 0 0 0 0 

2. 406 387 25,38 25,80 0 0 0 0 

3. 342 149 21,38 9,93 0 0 0 0 

4. 347 354 20,41 19,66 0 0 0 0 

5. 330 483 15,00 21,95 0 0 0 0 

6. 212 212 13,25 12,47 0 0 0 0 

7. 876 334 58,40 23,85 0 0 0 0 

8. 274 276 19,57 19,71 0 0 0 0 

9. 547 389 28,79 20,47 0 0 0 0 

celkem 3802 3062 25,35 19,88 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

Komentář:  
        V 1. a 2. pololetí došlo oproti minulým letům k velkému poklesu počtu zameškaných 

omluvených hodin v důsledku uzavření školy – covid 19. Ze stejného důvodu nemáme ani 

jednu neomluvenou hodinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

6.1. Vzdělávání managementu školy 

 

Vzdělávací akce Účast Termín Pořadatel 

Aktuální právní problémy ve školství J. Stejskalová červen 2021  PARIS 

Strategický rámec MAP II  na území 

ORP Kaplice          J. Stejskalová 

září 2020 – 

srpen 2021 MAS Pomalší  

Aktuální typologie nadaných dětí 

J. Stejskalová, E. Stará, 

M. Návorková září 2021 

MAS Pomalší - 

doc. Škrabánková 

Specifika komunikace učitele 

s nadanými žáky 

J. Stejskalová, E. Stará, 

M. Návorková říjen 2021 

MAS Pomalší - 

doc. Škrabánková 

Základní způsoby práce s nadanými 

žáky 

J. Stejskalová, E. Stará, 

M. Návorková listopad 2021 

MAS Pomalší - 

doc. Škrabánková 

Systém podpory profesního rozvoje 

učitelů a ředitelů – oblastní 

kolokvium H. Lebedová květen 2021 NPI 

Školení BOZP a PO   

J.K. Advisory 

service s.r.o. 

 

J. Stejskalová, E. Stará, 

M. Faltus říjen 2021  

Snídaně s ředitelem – Jak naladit 

pozitivně učitele ve sborovně a ve 

třídách   J. Stejskalová září 2021 MAS Pomalší 

Snídaně s ředitelem –  Kariérové 

poradenství ve školách J. Stejskalová březen 2021 MAS Pomalší 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Vzdělávání v oblasti jazykové 

 

Vzdělávací akce Účast Termín Pořadatel 

Podstatná jména, mluvnické 

kategorie S. Vaverková březen 2021 Tvořivá škola 

    

 

 

 

 

 



 

6.3. Vzdělávání v oblasti RVP, ŠVP a "změny školy" 

 

Vzdělávací akce Účast Termín Pořadatel 

Informativní schůzka v MŠ k zápisu 

2021 

M. Bartošová, L. 

Kostková, J. Vrzalová, H. 

Lebedová, I. 

Steinhaislová  březen 2021 ZŠ a MŠ Malonty 

Odpad může být i poklad 
J. Vrzalová, R. Cirhanová 

červen 2021 

CEGV Cassiopeia 

ČB 

    

Metodický průvodce 1. třídou J. Vrzalová červen 2021 ZVAS 

Pohodlí pro učitele, zábava, pro žáky 

– praktické tipy pro výuku zeměpisu R. Svoboda květen 2021 SyPo 

Využití moderních technologií ve 

výuce zeměpisu R. Svoboda  březen 2021 ZVAS 

Elixír do škol (fyzika) P. Majer  

5x během 

školního roku Depositum Bonum 

 

 

 

 

 

6.4. Vzdělávání v oblasti informačních technologií 

 

Vzdělávací akce Účast Termín Pořadatel 

    

 

 

 

 

6.5. Vzdělávání v ostatních oblastech 

 

 

Vzdělávací akce Účast Termín Pořadatel 

Porada AŠSK R. Svoboda září 2020 AŠSK Č.Krumlov 

    

Setkání školních metodiků prevence J. Vokálová 

1x během 

školního roku PPP ČK 

Hygienické minimum ve 

stravovacích službách M. Benešová srpen 2021 Jídelny.cz, Plzeň 

Aktiv VP  L. Kostková 

2x během 

školního roku PPP ČK 

 

 

 

 

 

 



Komentář: 

    Z uvedeného přehledu vyplývá, že DVPP bylo zaměřeno zejména na vzdělávání 

managementu školy a na vzdělávání v oblasti RVP, ŠVP, "změny školy".  

I do počtu školení se promítla covidová opatření. Část školení probíhala jako webináře. 

Všichni pedagogové po absolvování školení vždy seznámí ostatní kolegy s novými poznatky 

(zejména s novými metodami v oblasti RVP a ŠVP ) na nejbližší poradě. 

 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1.  Aktivity školy 

 

Projekty ve školním roce 2020/2021: 

 

1. - 9. třída   Strom pravidel, naše třídní pravidla 

1. - 9. třída   Vánoce 

 

1. třída       Les ve škole (lesní pedagogika) 

2. třída       Dopravní prostředky 

                   Léto  

                   Les  

3. třída       Pampeliška 

                  Tajemství vody v lese 

                  Bezpečnost na vozovce 

                  Léto v přírodě 

                  Mimořádné situace 

                  Bádání v lese 

4. třída       ZOO 

5. tř.           Finanční gramotnost 

5., 6. třída   Biomy Země  

6. tř.           Anglicky mluvící země 

                   Jízdní kolo 

7. třída        My life /My year 

                   Animals 

                   Co dělat, když se zraním ve vodě? 

                   Já a má strava aneb zdravá výživa 

                   Evropská unie 

                   Co bych chtěl/a jednou vlastnit- majetek v našem životě 

8. třída        The Czech Republic 

                   Entertainment 

                   Chování za mimořádných situací, orientace v terénu 

                   Coronasong 

9. třída        Značky 

                    Pexeso 

                    Školní výlet 

                    City 

                    Slavní čeští spisovatelé 

                    Jak obohatil koronavirus českou slovní zásobu  



                     

ŠD               Strom pravidel – Lapač - rok 

                    Bezva party pro piráty 

                    Adventní čas 

                   

 

 

 

Mimoškolní aktivity, kroužky, nepovinné předměty a další: 

 

Čtenářský klub (Mgr. S. Vaverková, Mgr. M. Bartošová) 

Logika a deskové hry (Mgr. R. Svoboda, Z. Stejskalová) 

Doučování (Mgr. S. Vaverková, Mgr. R. Svoboda) 

Komunikace v anglickém jazyce (Ing. Bc. M. Návorková ) 

Badatelský kroužek  Mgr. R. Svoboda) 

Příprava na přijímací zkoušky M (Mgr. P. Majer, Ing. Bc. M. Návorková ) 

Příprava na přijímací zkoušky ČJ (Mgr. J. Stejskalová) 

Náprava řeči (E. Kostohryzová) 

Náboženství ( Bc. A. Macanovič ) 

 

 

 

Kulturní akce, výstavy a vystoupení žáků: 

 

- výzdoba školy a návsi (andělé) - Vánoce 

- výzdoba zdravotního střediska – práce dětí ŠD  

 

 

Exkurze a přednášky, semináře pro žáky: 

 

Zemědělské muzeum Netěchovice (2., 3. a 4. tř.) 

Beseda se strážníkem Městské policie Kaplice – Dopravní výchova (4. a 5. tř.) 

 

 

Ostatní akce: 

 

Plavecký výcvik 3. - 4. tř. (zkráceno – covid) 

Školní mléko  

Ovoce do škol 

Mikulášská nadílka 

Dopravní kurz (4., 5. tř.) 

Branný den 

Hasičský den 

MDD  

Návštěva plaveckého bazénu České Budějovice – záchrana tonoucího (7.tř.) 

Výšlap na Hradišťský vrch - rozhledna (9.tř.) 

Pěší výlet – Dopler (7.tř.) 

Cyklovýlet – Louzek, Novohradské hory (8.tř.) 

 

 



Školní výlety:  

 

ZOO Hluboká nad Vltavou (1., 2.,4.tř.) 

Český Krumlov (3.tř.) 

Cyklovýlet – Malonty a okolí (5.tř.) 

Kaplice – galerie Krampus, knihovna (6.tř.) 

Stanování u Farského rybníka (7.tř.) 

Vltava (8.tř.) 

Rožmberk (9.tř.) 

 

 

 

Komentář: 

Nejvýznamnější akce:  

     Celoškolní projekty – Vánoce, Velikonoce, Strom pravidel, Branný den – přinášejí aktivní 

propojení práce žáků celé školy a všech pedagogů – všechny projekty byly velmi úspěšné a 

stále zůstávají oblíbené. Protože připomínání tradic, dále pravidel slušného chování, ochrany 

zdraví a ekologie patří mezi stěžejní úkoly, budeme v nich pokračovat i v dalších letech. 

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole se stávají i jednotlivé třídní a 

předmětové projekty. Pochvala patří všem pedagogům za aktivní a kladný přístup 

k projektové výuce a také k vzájemné spolupráci při její realizaci. 

      Akce pro veřejnost: velmi oblíbená vánoční besídka s jarmarkem, která měla mnohaletou 

tradici a vždy obrovskou návštěvnost, vystoupení pro důchodce, Den otevřených dveří  

(rodiče v rolích žáků, žáci v rolích učitelů) - vzhledem k proticovidovým opatřením jsme tyto 

akce museli zrušit. 

       Slibně se též rozvíjí spolupráce s rodiči na různých akcích pořádaných třídními učiteli, 

tento trend je třeba i nadále podporovat. 

       Již tradičně proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků -  tentokrát v učebně 1. třídy, 

slavnostní vyhodnocení školního roku a rozloučení se žáky 9. tříd v KD a slavnostní předání 

vysvědčení na Obecním úřadě Malonty. 

        V rámci environmentální výchovy pokračovala spolupráce s a.s. Bemagro -  projekt 

Pomáháme přírodě (domluvené akce opět byly zrušeny - covid). 

                  Opomenout nelze dopravní kurz a plavecký výcvik (i ten byl pozastaven vlivem 

covidu – děti plavaly pouze 3x). 

Zdravý rozvoj žáků podporujeme též využitím nabídky projektu Ovoce a zelenina do škol a 

Mléko do škol. 

           Neproběhla ani sběrová akce. Naši žáci se ale stále učí už od první třídy třídit odpad 

do barevně označených nádob. Stejně tak vedeme ke třídění odpadu i děti v mateřské škole. 

           Pro spolupráci všech žáků školy se ukázalo jako velmi vhodné organizování 

Mezinárodního dne dětí – letos ale pouze pod patronací třídních učitelů (nemohli jsme 

spojovat žáky jednotlivých tříd). 

Osvědčila se i návštěva předškoláků v ZŠ, kdy do role průvodců zapojujeme žáky a žákyně 

z 2. stupně. Žáci ZŠ pomáhají též při pořádání Mezinárodního dne dětí v MŠ. 

           Na naší škole zůstává nadále otevřená pobočka ZUŠ Trhové Sviny, která nabízí našim 

žákům výuku v oboru hudebním – zobcová flétna, kytara, sborový zpěv, klavír, komorní 

soubor, housle, hudební nauka. 

 

 

 



7.2. Přehled výsledků v předmětových a sportovních olympiádách a soutěžích 

 

Předmětové olympiády, soutěže, testování  

 

Testování Kalibro - 9. třída ( ČJ, M, AJ, přírodovědný. základ, humanitní. základ , 

ekonomické dovednosti) 

Souboj čtenářů – rosteme s knihou (6. třída) 

Logická olympiáda (3. - 9. tř., postup žáka 9. tř. do krajského kola) 

Matematický klokan (2. -9.tř. ), kategorie Cvrček - 1. místo v celostátním kole 

 

 

                                                                                 

Sportovní soutěže a olympiády 

 

RF OVOV Brno – účast 8 žáků 

Školní T- Mobile Olympijský běh - účast MŠ i ZŠ 

Školní kolo OVOV 

 

                                                  

                                                                          

 

Komentář:   

     V roce 2020 / 2021 jsme se opět zapojili do testování KALIBRO (testování žáků 9. tř.). 

Výsledky testování jsou využity zejména jako podklad pro žáky i učitele ke zjištění stavu 

znalostí a zároveň jako pomůcka při výběru střední školy, také slouží škole i jednotlivým 

vyučujícím k porovnání výsledků žáků devátých tříd za poslední roky.  

    Nejlepšího sportovce školy jsme nemohli vyhlásit, protože většina sportovních soutěží byla 

zrušena. 

     V letošním školním roce jsme zrušili i  5. ročník běžeckého závodu Malontská míle. 

V organizaci této akce chceme ale pokračovat i v dalších letech. 

      

 

 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené ve školním roce 2020/2021 ČŠI a dalších 

kontrolách 

 

ČŠI 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla na naší škole ve dnech 8. 2. 2021 – 10. 2. 2021 

inspekce. 

Předmětem kontroly bylo získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských 

zařízení v období distančního vzdělávání žáků podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona, 

s ohledem na opatření související s pandemií nemoci covid 19. 

 

Kontrolní zjištění: 

Z této inspekční činnosti nebyl pořizován žádný protokol ani inspekční zpráva. Proběhly 

hospitace prezenční i distanční výuky. Byla sbírána data a předána ČŠI v Praze. 

 



 

Další kontroly  

 

V září 2020 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného u VZP – nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

 

V únoru 2021 byla provedena firmou PLAN CONTROL s. r. o. Český Krumlov prověrka 

účetní závěrky za účetní období roku 2020 – nebylo zjištěno významné porušení zákona č. 

563/1991 Sb. o účetnictví ani zákona č 114/2002 Sb. o FKSP v platném znění. 

 

 

9. Údaje o hospodaření školy, přehled o činnosti zařízení školního  

stravování  

 

   Viz přílohy  

 

 

 

10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

   Viz příloha 

 

 

11.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o 

předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů. 

 

Naše škola byla od ledna 2008 do října 2009 zapojena do Programu CZ0043, 

spolufinancovaného z FM EHP/Norska, „ Školka na hranici – modernizace budovy mateřské 

školky včetně vybavení tříd a zařízení školkové zahrady v Malontech “. Z tohoto grantu byla 

v MŠ nově osazena všechna okna a dveře, nakoupena nová lehátka, lůžkoviny a 

modernizována zahrada školky. Tento grant má udržitelnost 10 let. Došlo k opětovným 

opravám herních prvků na zahradě MŠ a údržbě vstupních prostorů a oken – seřízení a 

promazání. Projekt byl ukončen v říjnu 2018, kdy byla zpracována poslední monitorovací 

zpráva. 

 

Účastnili jsme se spolu s okolními školami Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost – CZ.1.07/1.1.10/02.0037  Zvyšování kvality ve vzdělávání 

v Jihočeském kraji. V rámci tohoto grantového projektu jsme ukončili projekt  

 „ Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska “ 

se čtyřmi příhraničními školami (Benešov nad Černou, Horní Stropnice, České Velenice, 

Nové Hrady). Naše škola zrealizovala podprojekt Školní virtuální naučná stezka - Malontsko. 

Koordinátorem tohoto projektu je Novohradská občanská společnost o. s. Nové Hrady. 

Udržitelnost projektu je pět let. Tento projekt byl ukončen v listopadu 2017. 

 

V dubnu 2012 byla naší škole poskytnuta dotace č. 5759/21/7.1.4/2012 pro oblast podpory 1.4 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční 

vzdělávání, Operačního programu pro konkurenceschopnost (registrační číslo CZ.1.07/ 

1.4.00/21.3608). 



Účelem dotace byla podpora kvalitního vzdělávání žáků na základních školách – realizace 

projektu Škola pro život. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit  

zlepšení stavu počátečního vzdělávání na ZŠ v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění 

v0ýuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických 

pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních 

materiálů ve výuce. Projekt probíhal od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2014. Pedagogové vytvořili 18 

sad DUM. Byly zakoupeny notebooky a flash disky pro učitele, software, interaktivní 

dataprojektory a tabule do dvou tříd. V druhé fázi projektu byla vybudována druhá počítačová 

učebna s deseti pracovišti a instalována interaktivní tabule s dataprojektorem do další třídy. 

 

16. 6. 2015 jsme získali z oblasti podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 

1 Počáteční vzdělávání, OP VK dotaci č. 284/56/7.1.1/2015 na realizaci projektu Učíme se 

číst a jazyky.  

Účelem této dotace bylo vytvoření 4 čtenářských dílen ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti žáků na 1. i 2. stupni ZŠ a realizace zahraničního jazykového kurzu pro učitele 

AJ ke zlepšení jazykových kompetencí pedagogů. 

29. 9. 2015 nám byla přidělena dotace z oblasti podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro 

vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, OP VK dotaci č. 938/57/7.1.1/2015 na 

realizaci projektu Pracujeme rukama. 

Účelem dotace bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických 

dovedností a následné vyhodnocení. Dalším cílem byl rozvoj dovedností a zkušeností učitelů 

ZŠ pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy. 

 

9. 11. 2016 jsme získali dotaci č. 16_ 022/0000936-01 v rámci Výzvy Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I na realizaci projektu 

Mimoškolní aktivity. 

Účelem tohoto projektu je pro MŠ zaměstnat jako personální podporu chůvu pro dvouleté 

děti, které nastoupí do MŠ a účast pedagoga MŠ na školení v rozsahu 16 hodin v rámci 

šablony Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ. 

Účelem tohoto projektu pro ZŠ je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a vedení 

klubu zábavné logiky a deskových her. 

Zakoupili jsme také velké množství deskových her, tři PC, Office, hračky do MŠ, Kingston 

USB, brožury pro učitele na doučování. 

Největší částka z účelové dotace byla poskytnuta na platy pro chůvu v MŠ a učitele za vedení 

doučování a klubů. 

Projekt byl ukončen k 31. 8. 2018. 

 

6. 8. 2018 jsme získali dotaci č. 18_063/0008831 – 01 v rámci Výzvy Šablony II. 

Tento projekt byl zahájen v září 2018 a bude trvat do října 2020. V MŠ se jedná o zaměstnání 

chůvy k dvouletým dětem a už proběhlo jedno školení pedagoga v oblasti inkluze. 

V ZŠ vedeme celkem 6x doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a školní kluby 

zábavné logiky a deskových her – 2x, čtenářský klub – 2x, klub cizího jazyka a badatelský 

klub. Také proběhlo jedno školení pedagoga zaměřené na cizí jazyk. 

 

4. 8. 2020 jsme získali dotaci č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017073 v rámci osy 3 OP VVV. 

Tento projekt bude zahájen v MŠ 1. 9. 2020, v ZŠ pak 1. 11. 2020. 

V MŠ se jedná o zaměstnání chůvy k dvouletým dětem, 1x projektový den, sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. 



V ZŠ 2x projektový den, 4x sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím 

vzájemných návštěv, 1x doučování, žáků ohrožených školním neúspěchem a školní kluby 

zábavné logiky a deskových her, čtenářský klub, klub cizího jazyka a badatelský klub. 

 

 

12.  Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního  

učení. 

 

Účastnili jsme se Programu rozvoje venkova financovaného Státním zemědělským fondem – 

„ Venkovské komunitní školy“. Koordinátorem tohoto projektu byla místní akční skupina 

Sdružení Růže Borovany. Od ledna do června 2010 proběhly e-learningové kurzy pro 3 osoby 

zapojené do projektu a vyškolení koordinátorky. 

Od září do prosince 2010 bylo realizováno Komunitní vzdělávání dospělých v obci Malonty. 

Díky tomuto programu a dofinancování Obcí Malonty byla vytvořena nová keramická dílna, 

která slouží jak VKŠ, tak také žákům naší školy na výuku výtvarné výchovy a pracovního 

vyučování.  Byl zrealizován kurz tradičních řemesel a výuka anglického jazyka.  

Tato dílna byla před třemi roky přebudována na školní družinu, protože se zvýšil počet žáků 

1. stupně, kteří ji navštěvují. 

I po jeho dokončení stále navštěvují někteří účastníci kurzy keramiky. Ty probíhají nyní 

v prostorách OÚ a budou i nadále pokračovat. 

 

 

13.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi    

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.  

 
Naše škola spolupracuje s OÚ Malonty, Policií ČR, PPP a Spirálou v Českém Krumlově, SPC 

v Českých Budějovicích, DDM Kaplice, DDM Český Krumlov, DDM České Budějovice,  

MěÚ Kaplice, ČČK Český Krumlov, HZS Kaplice a Český Krumlov, Sdružením 

dobrovolných hasičů Malonty, firmou Bemagro a. s. Malonty, Mysliveckým sdružením 

Meziříčí a Malonty, TJ Hraničář Malonty, ZUŠ Trhové Sviny, ZŠ Fantova Kaplice, ZŠ Školní 

Kaplice, G, SOŠE a SOU Kaplice, Praktickou školou Kaplice, MAS Sdružení Růže, MAS 

Pomalší, ZŠ Benešov nad Černou, ZŠ Horní Stropnice, ZŠ České Velenice, ZŠ Nové Hrady, 

Úřadem práce v ČK, Českou poštou, Záchrannou službou ČB, Knihovnou Malonty, 

Knihovnou Kaplice, Jihočeskou hospodářskou komorou, Městskou policií z Kaplice, 

všeobecně prospěšnou organizací Život dětem, se spol. s r. o. D + G Elektrik v Malontech. 

 

Na naší škole nemáme odborovou organizaci. 

 

 

V Malontech, dne 27. 9. 2021                                               Mgr. Jana Stejskalová 

                           ředitelka  školy 

 


