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a) Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace 

Sídlo: Smetanova 547/2, 664 64 Dolní Kounice 
Odloučené pracoviště: U Sboru 833/6a, 664 64 Dolní Kounice 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 49 45 87 87, IZO: 102 179 921 

Zřizovatel školy: Město Dolní Kounice, IČ: 281 701, se sídlem Masarykovo nám. 66/2, 
664 64 Dolní Kounice 

Statutární orgán – ředitel školy: Mgr. Radim Dubčák 

Charakteristika školy 
Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. 
Asi 50 % žáků dojíždí ze spádových obcí a širšího okolí. Škola má odloučené pracoviště 
v budově U Sboru 6, kde jsou 1. a 2. ročníky. Od září 2011 byla jako součást školy zřízena 
v budově na Smetanově ulici mateřská škola nyní s kapacitou 44 žáků, rozdělených do dvou 
tříd. 

Rada školy 
Byla zřízená rozhodnutím Rady města Dolní Kounice usnesením č. 3/2005 ze dne 
3. 10. 2005. Rada má 3 členy – 2 volené, 1 nominovaný zřizovatelem 
Složení školské rady: 
Mgr. Bublák Martin – předseda, zástupce školy, 
Mgr. Hautová Iveta – člen, zástupce rodičovské veřejnosti, 
Mgr. Žikešová Lenka – za zřizovatele. 

Kontakty 
- tel.: 546 421 595 
- ID datové schránky: 47846xt 
- e-mail: info@zsdolnikounice.cz 
- web: www.zsdolnikounice.cz 
 

b) Přehled oborů vzdělání 

Všechny druhy a typy školských zařízení, které škola zahrnuje 
- mateřská škola (IZO 181025990) 
- 1. a 2. stupeň ZŠ (IZO 102179921) – Základní škola 79-01-C/01 
- školní družina (IZO 118300091) 
- školní jídelna (IZO 103079831) 

Na škole se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu „Škola, jak ji 
neznáte – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání.“. Od 7. roč. se vyučuje 
povinně druhý cizí jazyk, žáci měli možnost výběru mezi německým nebo ruským jazykem. 

Učební plán byl doplněn o tyto volitelné předměty: 
7. roč. – přírodopisné praktikum, sportovní hry hoši i dívky 
8. roč. – informatika seminář, výtvarné činnosti, technické činnosti 
9. roč. – technické činnosti, domácnost, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka 

Z nepovinných předmětů jsme vyučovali náboženství. 

  

http://www.zsdolnikounice.cz/
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Školní družina 
 

 

 

 

Školní jídelna 
 

 

 

 

* Škola má povolenou vedlejší hospodářskou činnost a zajišťuje stravování zejména pro důchodce z Dolních 
Kounic a blízkého okolí, dále pro některé okolní školy a školky. 

 
c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Škola zaměstnávala 60 pracovníků 
- 46 pedagogických pracovníků 
- 1 ekonomka 
- 7 zaměstnanců školní jídelny 
- 6 správních zaměstnanců 

Nově nastoupilo 5 pedagogů a 5 asistentek pedagoga. V lednu podala výpověď 1 asistentka 
a 1 učitelka, v MŠ odešly 2 učitelky, jedna byla přijata nově a druhá přešla ze ZŠ. V řadách 
správních zaměstnanců došlo k přijetí nové pracovnice a odchodu jedné zaměstnankyně 
kuchyně. 

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 46 100 % 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 46 100 % 

 

d) Údaje o přijímacím řízení na střední školy a o zápisu k povinné školní docházce 

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku 44 žáků 
devátého ročníku a jeden žák osmého ročníku. Tři žáci pátého ročníku se hlásili na osmiletá 
gymnázia a jedna žákyně sedmého ročníku na gymnázium šestileté. 
Na obory s výučním listem odešlo 22 žáků, na střední školy s maturitou 18 žáků, na 
gymnázia 5 žáků devátého a dva pátého ročníku. 
Nejvíce žáků zvolilo střední školu v Brně – 38, dále následují Ivančice – 3, Rajhrad – 2, 
Moravský Krumlov, Cvrčovice, Valtice, Nové Město na Moravě – 1. 
Z jednotlivých škol byl největší zájem o Střední školu Brno, Charbulova, Střední školu 
informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Střední školu polytechnickou Brno a Střední 
školu technickou a ekonomickou Brno, Střední zdravotnickou školu Brno a Střední školu 
stavebních řemesel Brno. 
Složení oborů je tradičně velmi pestré, například gymnázium, ekonomika a podnikání, 
obchodní akademie, informační technologie, kybernetická bezpečnost, vinařství, opravář 
lesnických strojů, truhlář, tesař, nábytkářská a dřevařská výroba, aranžér, elektromechanika, 
mechanik seřizovač, autoklempíř, autolakýrník, logistika a přeprava, kadeřník, hotelnictví, 
zahradnictví, cukrář, zedník, strojní mechanik, instalatér, zdravotnické či přírodovědné 
lyceum, praktická sestra, veřejnosprávní činnost, …  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 

celkem 4 119 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti a žáci zaměstnanci ostatní* 

921  ŠJ - úplná  1 365 59 48 
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Zápis do 1. ročníku se letos skládal opět ze dvou částí: formální, tj. podání vlastní žádosti 
a motivační, tj. rozhovor s dítětem zaměřený na orientační posouzení jeho školní 
připravenosti. K zápisu podalo žádost 53 dětí, z toho 40 poprvé, 13 po odkladu. 43 dětí bylo 
zapsáno, 10 dětí obdrželo po předložení všech náležitostí rozhodnutí o odkladu povinné 
školní docházky. 

 

e) Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program „Škola, jak ji neznáte“ byl v průběhu roku postupně naplňován ve 
všech třídách 1. až 9. ročníku. 

 

f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy 

1. pololetí                                       2. pololetí 

 1. stupeň 2. stupeň celkem  1. stupeň 2. stupeň celkem 

celkem žáků 219 207 426  227 211 438 

prospělo s 
vyznamenáním 

192 78 270  195 86 281 

prospělo  27 116 143  32 122 154 

neprospělo 0 13 13  0 2 (1 neklas.) 2 

NTU 3 8 11  16 12 28 

DTU 0 13 13  2 7 9 

DŘŠ 0 1 1  0 1 1 

snížený stupeň z 
chov. 2 

0 1 1  0 2 2 

snížený stupeň z 
chov. 3 

0 0 0  0 0 0 

pochvaly 45 9 54  78 87 165 
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Počty žáků ve školním roce 2021/2022 

Dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2021 

Čtyři třídy 1. stupně jsou na odloučeném pracovišti v ulici U Sboru 6 

ZŠ navštěvovali žáci z těchto obcí: Bratčice, Brno, Holasice, Hrušovany u Brna, Ivančice, 
Jezeřany – Maršovice, Křepice, Kupařovice, Ledce, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky, 
Nové Bránice, Pravlov, Sobotovice, Syrovice, Trboušany a další. 

 

g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 
podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

V letošním školním roce byly realizovány dlouhodobé cíle vycházející z dlouhodobé 
preventivní strategie školy. Jedná se zejména o vytváření příjemného pracovního prostředí, 
prevence zneužívání návykových látek a důsledný postih jakýchkoliv forem šikany a 
kyberšikany. 
Na druhém stupni byly realizovány třídnické hodiny v intervalu jednou měsíčně. V devíti 
třídách prvního stupně byly provedeny preventivní programy, které obstaral osobně metodik 
prevence. V tomto školním roce proběhla pouze jedna výchovná komise, setkání s rodiči za 
účasti vedení však byla častá. Oproti minulým rokům zaznamenáváme nárůst počtu žáků, 
kterým je doporučena návštěva psychologa. Z tohoto důvodu a z důvodu vypsání projektu 
na financování pozice psychologa, bude snahou rozšířit školní poradenské pracoviště právě 
o tuto pozici. 
I nadále probíhala spolupráce s jinými institucemi, a to zejména orgánem sociálně-právní 
ochrany dítěte Ivančice, Střediskem výchovné péče Moravský Krumlov a Pedagogicko-
psychologickou poradnou Brno-Sládkova. 
Školní poradenské pracoviště ZŠ a MŠ Dolní Kounice pracovalo ve školním roce 2020/2021 
ve složení: 
- Výchovný poradce: Mgr. Jiří Zoufalý 

- Metodik prevence: Mgr. Martin Bublák 

- Speciální pedagog: Mgr. Jana Dohnalová 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky 
č.72/2005Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve 
znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Žákům, zákonným zástupcům a pedagogům poskytuje ŠPP tyto služby: 
- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření 

- prevenci školní neúspěšnosti 

- kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 

volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění 

- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 

s odlišnými životními podmínkami 

Školní rok 
2021/2022 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1. stupeň 12 5 220 18,33 

2. stupeň 10 4 208 20,80 

Celkem 22 9 428 19,45 
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- podporu vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi  

- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů 

- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a 

diskriminace 

- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou 

- metodickou podporu učitelům 

- spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci 

- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 

zařízeními 

Informace a důvěrná data o žácích a jejích rodičích, která se poradenští pracovníci školy 
dozvědí v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími 
potřebami spolupracovali pracovníci ŠPP s pracovištěm PPP Brno Lomená, PPP Brno 
Voroněžská, KPPPB – Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno, PPP Břeclav, 
SPC Kociánka, SPC Veslařská, SPC Sekaninova, SPC Štolcova. 

Pro kvalitní a jednotný postup při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
péče o žáky nadané jsou všem učitelům k dispozici na školním serveru tiskopisy. 

Na serveru je též k dispozici průběžně aktualizována databáze všech vyšetřených žáků 
s přiděleným stupněm podpory. V této databázi jsou naskenovaná doporučení, jak se žáky 
pracovat. V průběhu roku se pravidelně aktualizuje a je k dispozici všem vyučujícím. Též je 
k dispozici složka, do které se přehledně zapisuje aktuální stav vyšetřených žáků, jejich 
stupeň podpůrných opatření, zda se vzdělávají dle IVP, rozsah pedagogické intervence nebo 
předmětu speciálně pedagogické péče, přidělené pomůcky, částka na nákup pomůcek a 
přidělené interní evidenční číslo. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo na škole 73 žáků s doporučením ŠPZ k vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. 16 žáků se vzdělávalo podle IVP, 14 žáků 
pracovalo s podporou asistenta, 3 žáci měli v doporučení předepsanou pedagogickou 
intervenci a 35 žáků předmět speciálně pedagogické péče. 

Pro kvalitní chod našeho pracoviště a díky svolení vedení školy se mohl každý pracovník 
ŠPP zúčastnit školení, které bylo pro jeho zaměření vhodné a přínosné. Všichni členové 
ŠPP se podíleli na prezentaci naší práce na veřejnosti. Kontakty pro rodiče a konzultační 
hodiny byly zveřejněny na webových stránkách školy. 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje 
nepedagogických pracovníků 

Vedení školy i samotní pracovníci kladou na další vzdělávání velký důraz. Je zpracován plán 
dalšího odborného rozvoje pracovníků dle aktuálních potřeb školy. Školeními procházeli 
rovněž ekonomka školy, vedoucí školní jídelny a školník. V tomto šk. r. se učitelé zúčastnili 
těchto vzdělávacích aktivit: 

Název kurzu / semináře Pořádající 
Počet 

zúčast-
něných 

Program celoživotního vzdělávání MU Brno ped. fakulta MU Brno 1 

Studium pedagogiky podle § 22, ods. 1, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. NPI 1 

Koordinátor ŠVP - studium Brno NPI 1 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky (webinář) NPI 1 

Komunikace s žáky s problémovým chováním a s nespolupracujícími 
rodiči 

Agentura Majestic 1 

Systém péče o žáky s SVP v ZŠ Edupraxe 1 

Respirační onemocnění - rýma, kašel u dítěte v MŠ Pmeduca 4 

Gramatické učivo činnostně ve 2. roč. Tvořivá škola 1 

Cyklus tvořivých dílen Vv - workshop 
Výtvarný ateliér ak. 
mal. M. Pawery 

1 

Hry v cizích jazycích NPI 1 

Objevujeme a poznáváme s Oskarem Nová škola 1 

Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU II. MAP II. 1 

Objevujeme a poznáváme s Oskarem pro 1., 2. a 3. ročník Nová škola 1 

Vykročte do 1. ročníku Taktik 1 

Digitální gramotnost v Čj - workshop NPI 1 

Jak (si) šetřit čas. Učitelnice 1 

Témata nové informatiky: Informační systémy (webinář) NPI 1 

Slohové hra a techniky, čtenářská dílna, webinář VIM 1 

Jak učit děti (ne)dělat chyby? Taktik 1 

Distančně snadno a bez problémů v jazykovém vzdělávání NPI 1 

Jak na komunikaci (nejen) s rodiči webinář Učitelnice 2 

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů SYPO NPI 1 

Revize RVP ZV - Základy algoritmizace a programování 1. st. H-EDU 1 

Revize RVP ZV - Práce s daty, základy informatiky H-EDU 1 

Skupinová intervize PrV - badatelsky orientované vyučování NPI 1 

Revize RVP ZV - Práce s daty, základy informatiky NPI 1 

Revize RVP ZV - Vzdělávání koordinátorů změny NPI 1 

Geometrie činnostně v 1. až 3. roč. Tvořivá škola 1 

Robot Emil - úvod do konstruktivistické výuky informatiky na 1. st. NPI 1 

Informatika s Emilem NPI 1 

Revize RVP ZV - Digitální technologie pro 1. st. NPI 1 

Revize RVP ZV - Informační systémy pro 1. st. NPI 1 

Metody kooperativního a párového učení pro využití výuky v základní 
škole 

MAP III. 1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček Digitální technologie pro 2. st. NPI 1 

Metodické setkání ICT metodiků a koordinátorů SYPO - stavebnice Lego NPI 1 
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Podpora žáků s PAS ve škole VIM 1 

Revize RVP ZV - Startovací balíček Základy algoritmizace a 
programování pro 2. st. - webinář 

NPI 1 

Webinář Hravá hudební výchova vydavatelství Taktik 1 

Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimoř. nadané Edupraxe 1 

Cvičme hravě a hlavně zdravě VIM 1 

Učím (budu učit) informatiku na 1. st. zŠ VIM 1 

Webinář Čtenářská gramotnost 1. st. vydavatelství Taktik 2 

Jak na zlobivého žáka? eduall 1 

Webinář Interaktivita Taktik hravě 1. st. vydavatelství Taktik 2 

Webinář Interaktivita Taktik hravě 2. st. vydavatelství Taktik 1 

Mediální výchova a gramotnost ve 21. století webinář NPI 1 

Oblastní workshop CJL - Možnosti motivačních aktivit v Čj NPI 1 

Robotika s Emou H-EDU 1 

Základy zdravého pohybu ve výuce Tv Tvořivá škola 1 

Aktivace žáka v hodinách s využitím ICT NPI 1 

Připravujeme se ve třídě na nové ukrajinské spolužáky VIM 1 

Florbal pro školy Český florbal 1 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 1. st. ZŠ NPI 1 

2D a 3D geometrie - webinář  MAP II 5 

Jak učit a naučit Tvořivá škola 1 

Přírodověda činnostně ve 4. roč. Tvořivá škola 1 

Informatika dle schváleného RVP - Jak vyučovat data... NPI 1 

Rozvoj informatického myšlení u žáků 2. st. ZŠ NPI 2 

Zdravý pohyb ve výuce Tv na ZŠ Tvořivá škola 1 

 

i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

V tomto školním roce se již žáci účastnili různých okresních kol olympiád a sportovních klání. 
Probíhala také školní kola soutěží, například pěvecká soutěž Zlatá Barborka, školní kola 
olympiád, recitační, sportovní a výtvarné soutěže. 
 
Recyklohraní 
Naše škola se i v tomto školním roce 2021/2022 zapojila do projektu Recyklohraní. Školní 
recyklační program Recyklohraní je nestátní nezisková organizace, která od roku 2008 
zajišťuje vzdělávací činnost v oblasti životního prostředí s důrazem na problematiku 
zpětného odběru elektrozařízení, obalů, baterií, tonerů a cartridgí. 
V letošním školním roce se svezlo přímou účastí dětí a rodičů za sběr elektrozařízení 60 kg, 
baterií 27 kg a 1 box tonerů. 
Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou osvětových tematických her, 
praktických činností a menších projektů, na kterých se podílí MŠ, I. i II. stupeň. Ekonomické 
důsledky koronavirové krize se stále dotýkají i projektu Recyklohraní. Některé firmy 
nemohou dále podporovat spolupráci s Recyklohraním, a proto byl bodový systém upraven. 
Kontinuita programu je ale nadále zachována, tudíž sběr a osvětové úkoly budou pokračovat 
i v příštím školním roce 2022/2023, prozatím bez možnosti využití získaných bodů. 
 



9 

Kroužky 
Škola opět nabízela kroužky ve spolupráci se SVČ Ivančice. 
Jednalo se o kroužky sportovní, jazykové, taneční, tvořivé, počítačové. 
 
Pobytové akce 
V září proběhl adaptační program pro 1. a 6. roč., v červnu žáci 4. a 5. ročníku byli na škole 
v přírodě. 

Sportovní akce 
V lednu se uskutečnily dva lyžařské výcvikové kurzy, na jaře akce ke Dni dětí. 

Akce k environmentální výchově 
Jako metodička pro environmentální výchovu na škole pracovala paní učitelka Dvořáková 
Eva. Environmentální výchova je na škole realizována v rámci řady předmětů jako průřezové 
téma. Na 1. stupni je jí věnována pozornost zejména v prvouce, vlastivědě nebo 
přírodovědě, výuka je navíc doplněna odbornými přednáškami. 
Na 2. stupni je zařazení environmentální výchovy rozpracováno podrobně ve školním 
vzdělávacím programu za každý předmět zvlášť. Pozornost na ni zaměřujeme v předmětech 
jako výchova k občanství, výchova ke zdraví, chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis nebo 
dějepis. Své znalosti a dovednosti mají pak žáci možnost prohlubovat v přírodopisném 
praktiku, které si jako volitelný předmět mohou vybrat v 7. ročníku. V dubnu se uskutečnil 
Den Země, v květnu Hmyzáci do škol pro 1. až 3. roč. 

Ostatní akce 
Žáci se během roku účastnili i dalších kulturních a vzdělávacích akcí, např.: výukové 
programy Brno – Lipka, planetárium Brno, dopravní výchova Oslavany, Vzpoura úrazům, 
Polytechnické dny pro 8. roč. a další. 

Činnost školní knihovny 
Knihovna bývala otevřená dva dny v týdnu, a to: v úterý a ve čtvrtek (p. uč. Šafářová). 
Půjčování knih vyučujícím, zaměstnancům i žákům školy je bezplatné. 
Celkem bylo v letošním roce vypůjčeno 1221 titulů knih, z toho 106 titulů mimočítankové 
četby. Velký podíl na počtu vypůjčených knih mají tzv. Čtenářské dílny, které probíhaly ve 4. 
až 9. ročníku. Knihovnu navštěvovali v rámci předmětu Český jazyk – čtení i žáci třídy 2. B a 
3. A a B. Možnost vypůjčit si knihu využívaly i děti chodící do školní družiny. Vyučující 1. až 
5. tříd a vyučující českého jazyka 6. až 9. ročníků využívají knih ze školní knihovny k 
doplnění četby z čítanek o četbu mimočítankové literatury. Část knižního fondu pro 1. a 2. 
ročník je na budově Barborka. V průběhu roku byly poškozené knihy opravovány, nové 
zaevidovány a obaleny. 
 
Činnost mateřské školy 
Mateřská škola měla dvě třídy s celodenním provozem. MŠ navštěvovalo celkem 44 dětí. 
Děti byly rozděleny do dvou tříd. První třída „Sluníčka“ 24 dětí, druhá třída „Hvězdičky“ 20 
dětí. Provoz v MŠ zajišťovaly čtyři učitelky. Tři učitelky na plný úvazek. Jedna učitelka na 
částečný (poloviční) úvazek jako učitelka MŠ a v rámci šablon jako školní asistent (část 
úvazku). 
V rámci plnění školního vzdělávacího programu a navazujícího třídního vzdělávacího 
programu v souladu s RVP PV probíhaly v MŠ různé aktivity, jako např.: 
- nácvik na adventní vystoupení, které bylo zrušeno z důvodu epidemie covidu 
- tvoření na vánoční jarmark, který jsme uspořádali v mateřské škole 
- Mikulášská nadílka v MŠ, kterou letos uspořádaly pro děti učitelky z důvodu zákazu vstupu 
třetí osoby do mateřské školy při epidemii covidu 
- karnevalové dopoledne ve třídě mateřské školy s programem, který připravily učitelky MŠ 
- Velikonoční tvoření v rámci mateřské školy 
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- Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky 
- projekt „Hmyzáci do škol“ 
- focení předškoláků na tablo 
- společné focení dětí MŠ na školní zahradě 
- hledání pokladu v klášteře Rosa Coeli – akce ke Dni dětí 
- návštěva vystoupení v KD Dolní Kounice – „Kouzelnické vystoupení“ 
- Vítání občánků na MÚ v Dolních Kounicích, pouze starší děti 
- pasování předškoláků (zahradní slavnost – spolupráce se SVČ Ivančice, rodiči) 
- společný výlet do ZOO Brno 
 
Činnost školní družiny 
Školní družina byla rozdělena v letošním školním roce 2021/2022 do čtyř oddělení. Kapacita 
družiny je nově 120 dětí. Zapsáno bylo 119 dětí z 1. – 5. ročníku. Chod a provoz družiny 
zajišťovalo šest vychovatelek. Děti využívaly ke svým aktivitám školní třídy, tělocvičnu a 
školní hřiště. 
Činnosti ve školní družině byly realizovány podle školního vzdělávacího plánu. Cílem našeho 
ŠVP je umožnit žákům odreagovat se po vyučování a naučit je aktivně a smysluplně 
využívat volný čas. Kromě pravidelných denních činností, během nichž děti sportovaly, 
věnovaly se činnostem výtvarným a rukodělným, byly nabízeny i příležitostné akce. 
V podzimním období proběhla v družině drakiáda a dýňová dílna. Vánoční období narušila 
špatná epidemiologická situace, která nás ve družině přinutila zrušit vánoční besídky a 
tvoření. 
Na jaře se uskutečnil karneval, který si děti užily spolu s pohádkovými bytostmi. Zaměřili 
jsme se také na velikonoční svátky, zvyky a tvoření s jarní tématikou. Poprvé se ve družině 
konal jarmark, na kterém se prodávaly výrobky dětí celé školy. Výtěžek byl věnován pro 
Hospic v Rajhradě. V rámci jarmarku proběhly velikonoční dílny pro děti a rodiče. Školní 
družina se letos podílela i na zápisu dětí do prvního ročníku, budoucí prvňáčci měli možnost 
se účastnit velikonočních dílen, a tak společně s rodiči vidět, jak školní družina funguje. V 
dubnu jsme pálili čarodějnice, děti plnily čarodějnické úkoly, dostaly čarodějnické vysvědčení 
a odpoledne jsme zakončili společným opékáním špekáčků. 
Školní rok jsme zakončili zábavným odpolednem na školním hřišti, kde si děti vyzkoušely 
nejrůznější dovednosti. 
 
j) Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 na naší škole neproběhla inspekční činnost. 
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k/ Základní údaje o hospodaření školy za účetní období 2021 
 

Škola hospodaří s prostředky od zřizovatele školy, se státními dotacemi na mzdové a 
neinvestiční prostředky a s prostředky z vlastních zdrojů. 
 
 Hlavní činnost Hospodářská činnost 
Náklady celkem 42578398,63 617370,85 
 
Spotřeba materiálu 2607132,98 316048,83 
Spotřeba energie 801724,11 30442,50 
Prodané zboží 7705,00 0,00 
Opravy a udržování 76552,38 2788,00 
Cestovné  1287,00 0,00 
Ostatní služby 612786,93 5630,00 
 
Mzdové náklady 27291101,00 192544,00 
Zákonné sociální pojištění 8990881,13 65079,87 
Jiné sociální pojištění 111833,71 983,46 
Zákonné sociální náklady 677506,92 3850,88 
 
Odpisy dlouhodobého majetku 58429,86 0,00 
 
Náklady z drobného dlouh. majetku 1254176,61 0,00 
Ostatní náklady z činnosti 87281,00 3,31 
Úroky 
 
Výnosy celkem 42593034,29 652494,64 
 
Výnosy z prodeje služeb 1594824,72 621431,83 
Výnosy z pronájmu 0,00 31060,00 
Výnosy z prodaného zboží 12650,00 0,00 
Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků 0,00 0,00 
Čerpání fondů 177727,08 0,00 
Ostatní výnosy z činnosti 728956,02 2,81 
Úroky 2135,57 0,00 
Výnosy vybraných místních vládních institucí a transferů 40076740,90 0,00 
 
Výsledek hospodaření 14 635,66 35 123,79 
 
Hospodářský výsledek 49 759,45 Kč. 
 
Kladný výsledek hospodaření byl vložen do Fondu odměn v částce 14 927,84 Kč. 
Kladný výsledek hospodaření byl vložen do Fondu rezervního v částce 34 831,61 Kč 
 

Účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku za r. 2021 byla schválena Radou Města 
Dolní Kounice dne 2. 3. 2022 Usnesení č.3/2022/6. 
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Hodnocení hlavních záměrů školy 

Podařilo se úspěšně zrealizovat tyto záměry: 

- Na naši školu se opět ve větším počtu hlásí žáci ze spádových škol (ZŠ Pravlov, ZŠ 
Bratčice, ZŠ Nové Bránice a ZŠ Moravské Bránice) a upřednostňují tak naši školu před 
jinými školami, např. v Ivančicích. 

- I přes větší celkový počet žáků se nám v průběhu školního roku dařilo výuku vést ve 
třídách s velmi nízkými počty žáků, průměrně se tyto počty pohybovaly kolem dvaceti. 
Přestože nás limitují prostorové možnosti školy, podařilo se nám navýšit počet tříd na 22 
a na škole byly celkem ve čtyřech ročnících kromě tříd A a B i třídy C. Velmi důležitá 
byla možnost otevřít tři třídy v prvním ročníku. 

- Od školního roku 2021/2022 došlo k navýšení počtu oddělení školní družiny ze tří na 
čtyři a možnost navštěvovat družinu dostalo navíc 30 žáků I. stupně. Kapacita školní 
družiny je nyní 120 žáků. 

- Pandemie Covid 19 naštěstí školní rok 2021/2022 již neovlivnila tak značně jako roky 
předešlé. Školu nebylo nutné uzavírat a výuku převádět do distanční podoby. Po celý 
rok se pracovalo na doplnění učiva, které se nezvládlo probrat v průběhu distanční 
výuky. 

- V rámci projektu s názvem Národní plán obnovy na škole probíhalo doučování žáků. Za 
školní rok 2021/2022 bylo „oddoučováno“ celkem 654 hodin. 

- Průběžně jsou pořizovány nové moderní pomůcky včetně interaktivní techniky a 
v současné době jsou již všechny učebny vybaveny novými moderními dotykovými 
interaktivními tabulemi. 

- V průběhu celého školního roku probíhal projekt s názvem Cesta ke společnému 
vzdělávání III, který je určen zejména na personální podporu výuky. 

- Pokračovala spolupráce se Střediskem volného času Ivančice, které škole pomáhá se 
zabezpečením mimoškolních aktivit, kroužků a také dalších akcí, jako jsou adaptační 
pobyty nebo exkurze do Prahy. Bohužel vzhledem k pandemii tyto aktivity proběhly 
v omezené míře. 

- V průběhu června až srpna v hlavní budově školy proběhly rozsáhlé stavební práce, 
v rámci kterých bylo zrekonstruováno sedm kmenových učeben. Proběhla druhá etapa 
výměny rozvodů vody a odpadů a druhá etapa výměny topného systému. 

- Byla zpracována projektová dokumentace, studie proveditelnosti a žádost na dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt se týká rekonstrukce a 
modernizace odborné učebny informatika a výpočetní technika a učebny cvičná 
kuchyňka. 

 

 

Dolní Kounice, 30. září 2022 

Mgr. Radim Dubčák 
ředitel školy 
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