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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

za školní rok 2016/2017 
 

 

 

 

1. Základní charakteristika školy 
 
1.1 Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov 

Adresa školy Mokrá 352, 664 04 Mokrá-Horákov   

IČO 49458876 

Telefon/fax 517537185 

E-mail info@zs.mokra.cz, reditel@zs.mokra.cz  

Adresa internetové stránky http://zs.mokra.cz 

Datová schránka u934xrq 

Právní forma Příspěvková organizace 

Datum zahájení činnosti 1. 7. 1994 

Poslední zápis do školského rejstříku  1. 1. 2007 

Název zřizovatele Obec Mokrá-Horákov 

Součásti školy Základní škola    102 191 093 
Školní družina     118 300 173 
Školní jídelna      103 155 261 

IZO ředitelství  600 111 083 

Vedoucí pracovníci Ředitel: RNDr. Josef Palík, do 31. 7. 2017 
             Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D, od 1. 8. 2017  
Zástupce ředitele školy: Mgr. Šárka Šimková 

Přehled hlavní činnosti školy (podle 
zřizovací listiny) 

Organizace jako základní škola se školní družinou 
a školní jídelnou poskytuje základní vzdělávání. 
Její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základní, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími 
předpisy. 

 § 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

 
 
1.2 Součásti školy 

 
součásti školy kapacita 

Základní škola 500 

Školní družina 90 

Školní jídelna  540 
§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

 
 

Typ jídelny (dle výkazu 

V17-01)  
Počet 

Počet strávníků školy Odvážená strava do MŠ 

žáci pracovníci školy děti pracovníci MŠ 

Školní jídelna  
s kuchyní 

1 316 44 181 19 

 

 Školní jídelna vaří pro žáky a zaměstnance základní školy a pro výdejnu stravy Mateřské 
školy Mokrá a Mateřské školy Hostěnice. V rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro cizí 
strávníky – důchodce.  

 
 

mailto:info@zs.mokra.cz
mailto:reditel@zs.mokra.cz
http://zs.mokra.cz/


  

  3 

2. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Činnost školy zajišťuje celkem 47 fyzických zaměstnanců. Pedagogický sbor tvoří 22 
učitelů, 6 asistentů pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny (z toho 2 současně i asistenti 
pedagoga) a 3 externí učitelé zajišťující výuku náboženství. Všichni učitelé splňují podmínky pro 
výkon pedagogické činnosti podle zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném 
znění. 

Provoz školy zajišťovalo 7 správních zaměstnanců (z toho 1 administrativní pracovnice) a 1 
externí účetní. Ve školní jídelně pracovalo 6 kuchařek a vedoucí školní jídelny a administrativní 
pracovnice na částečný úvazek.  

Viz příloha: Seznam pracovníků školy ve školním roce 2016/17 
 

3. Vzdělávací program školy  
 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č. j. 730/07 15 

 

4. Počty žáků 
4.1. Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka 

z počtu žáků  

1.A 16 12 4 ne 

1.B 15 9 6 ne 

2.A 19 8 11 ne 

2.B 17 11 6 ne 

3.A 24 11 13 ne 

3.B 24 8 16 ne 

4.A 29 15 14   ne 

4.B 30 14 16 ne 

5.A 22 10 12 ne 

5.B 18 8 10 ne 

6.A 21 9 12 ne 

6.B 18 8 10 ne 

7.A 27 12 15 ne 

8.A 20 11 9 ne 

9.A 31 15 16 ano 

celkem 331 161 170  
        Pozn.: počty dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2016                  
 
 

 
Počet tříd Celkový počet žáků 

Počet žáků na jednu 

třídu 

1. stupeň 10 214 21,4 

2. stupeň 5 117 23,4 

Celkem 15 331 22,06 
Pozn.: počty dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2016   

 
 
4.2 Žáci, kteří přestoupili z jiné základní školy ve školním roce 2016/2017 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 3 1 0 2 1 1 2 1 1 
 Pozn.: přestoupili od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017   
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4.3 Žáci, kteří přestoupili na jinou základní školu ve školním roce 2016/2017 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků 3 1 0 3 0 1 2 0 0 
 Pozn.: odešli od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 
 
   

4.4 Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy  

 
typ školy počet přijatých 

žáků 

v procentech 
 

osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 4 10,0* 

šestileté gymnázium (ze 7. ročníku) 1  

žáci, kteří ukončili školní docházku z nižších ročníků 0  

    z toho střední odborné učiliště bez maturity 0  

žáci, kteří ukončili školní docházku z 9. ročníku 31 100,0 

  z toho čtyřleté gymnázium 7 22,6 

             střední odborná škola s maturitou 18 58,1 

             střední odborné učiliště bez maturity 5 16,1 

             konzervatoř, střední umělecká škola 1 3,2 

celkem přijato 36  
 * z počtu žáků 5. ročníku    

 
 
5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch na konci 2. pololetí 

 

Třída 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo         Neprospělo  

Opakují 

ročník 

1.A 16 16    

1.B 14 14    

2.A 19 19    

2.B 16 16    

3.A 24 23 1   

3.B 24 18 6   

4.A 28 22 6   

4.B 30 14 16   

5.A 22 17 5   

5.B 18 11 7   

Celkem za I. stupeň 211 170 41   

6.A 21 11 10   

6.B 18 6 12   

7.A 26 10 16   

8.A 20 8 12   

9.A 31 9 22   

Celkem za II. stupeň 116 44 72   
 

 
 
5.2 Celkové hodnocení žáků – chování na konci 2. pololetí 

 
třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

   

celkem 0 0 
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5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin  

 
Celkový počet omluvených hodin 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 7850 10 470 

2. stupeň 5795 7 095 

celkem 13 645 17 565 

 

 
 1. pololetí 2. pololetí 

třída 

průměr 

omluvených 

hodin na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr 

neomluv. 

hodin na 

žáka třídy 

průměr 

omluvených 

hodin na 

žáka třídy 

počet 

neomluvených 

hodin 

průměr 

neomluv. 

hodin na 

žáka třídy 

1.A 34,1   71,2   

1.B 39,6   41,4   

2.A 38,2   45,7   

2.B 34,8   47,3   

3.A 34,3   52,9   

3.B 50,9   40,2   

4.A 33,8   53,2   

4.B 40,2   37,7   

5.A 31,8   55,0   

5.B 27,6   58,7   

6.A 59,9   58,2   

6.B 49,9   52,6   

7.A 39,7   57,6   

8.A 51,4   53,6   

9.A 52,6   76,0 1 0,03 

celkem 41,6 0   53,6 1  

 

Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na standardně velmi dobré úrovni. Na 
konci školního roku prospělo s vyznamenáním na 1. stupni školy 81 % žáků (vloni 83 %), na 2. 
stupni 38 % žáků (vloni 34 %). Průměrný prospěch žáků 1. stupně je 1,26 (vloni 1,24), na 2. stupni 
1,76 (vloni 1,73) a zůstává ve srovnání s předchozím školním rokem na přibližně stejné úrovni.  

Počet omluvených hodin za celý školní rok na jednoho žáka (95,2 hod.) je v důsledku 
dlouhotrvající chřipkové epidemie v lednu až březnu podstatně vyšší než v minulém školním roce 
(2015/16: 69,4;  2014/15: 76,2 hod.). V tomto školním roce měl 1 žák jednu neomluvenou hodinu ve 
druhém pololetí.  

 

 
 
5.4 Průběh vzdělávání 
 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Pro podporu 
individualizace výuky byly některé početné třídy v hodinách českého a anglického jazyka a 
matematiky děleny na poloviny. V rámci podpory technického vzdělávání a přírodovědné 
gramotnosti byla 9. třída dělena v jedné hodině přírodopisu, chemie a fyziky, které byly využívány 
především pro rozvíjení aktivního učení a experimentální činnosti žáků. Ve všech ročnících byly 
splněny očekávané výstupy aplikované do učiva jednotlivých předmětů. 

Učitelé se zaměřují především na osvojení a upevnění základního učiva všemi žáky. Ve 
výuce využívají celou škálu metod, jako jsou metody činnostního učení, práce ve skupinách, řada 
metod kritického myšlení (pětilístek, diamant, I.N.S.E.R.T., alfa-box, myšlenková mapa, expertní 
skupiny, T-graf, volné psaní, brainstorming, kostka, sněhová koule a další), projektové vyučování. 
V široké míře jsou využívány interaktivní učebnice a pracovní sešity, výukové programy a vlastní 
materiály učitelů na interaktivních tabulích, názorné pomůcky, knihy školní knihovny v českém a 
anglickém jazyce a další. V přírodovědných předmětech je výuka doplňována demonstračními a 
žákovskými pokusy a laboratorními pracemi. 

Učitelé uplatňovali formativní a sumativní hodnocení výkonů žáků. Vedou žáky 
k systematické přípravě do vyučování, k odpovědnosti za svoje vzdělávání. Uplatňují různé formy 
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symbolického a verbálního sebehodnocení žáků. V řadě vyučovacích hodin mají žáci možnost 
různými způsoby organizovat svoji práci (práce ve skupině, výběr úkolů apod.). Stálá pozornost byla 
ze strany učitelů věnována práci se žáky s podpůrnými opatřeními.  

Velkou pomocí jsou asistenti pedagoga v některých třídách. Učitelé ve spolupráci 
s výchovnou poradkyní diagnostikují žáky se specifickými poruchami učení a chování a odesílají je 
na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP). Těm je na základě doporučení 
psychologa věnována speciální pedagogická péče. Ve škole úspěšně funguje dyslektický kroužek, 
na druhém stupni dyslektický klub. 

Úroveň čtenářské gramotnosti je rozdílná v jednotlivých ročnících i mezi žáky stejného 
ročníku. Ve výuce prací žáků s knihami, texty, tabulkami a grafy (společná a mimočítanková četba 
v českém i anglickém jazyce, prezentace přečtených knih, výběr klíčových informací, rozbor 
odborného textu spojený s jeho porozuměním, formulace textu), projekty v angličtině zaměřené na 
využití slovní zásoby, návštěvy knihovny aj. Žáci vedou čtenářské deníky, tvoří referáty. Žáci 9. 
ročníku zpracovávají absolventské práce – elektronicky i na papíře, které prezentují a obhajují před 
třídou a komisí, ty nejlepší veřejně prezentují v sále Mediatéky v obci. Byla opět vyhlášena dvě kola 
básnické soutěže, žáci přispívají do školního časopisu (Školní půlročník – letos vyšlo již 20. číslo). 

Přetrvávající problémy vidíme především v povrchním vnímání textu, v malé schopnosti a 
vůli porozumět čtenému textu, najít klíčové informace a vhodně je formulovat, dále v často menší 
slovní zásobě, v obtížnější interpretaci větších formátů, nezájmu o četbu a stále častěji i v nezájmu 
o vzdělávání samotné.  

Informační gramotnost je rozvíjena nejen v hodinách informatiky, ale také v dalších 
předmětech. Žáci zpracovávají na PC některé slohové práce, aktuality, absolventské práce, 
vědomostní soutěže, vyhledávají informace, používají internetové překladače, zpracovávají 
prezentace referátů, provádějí externí testování. Úroveň informační gramotnosti v 5. ročníku i v 9. 
ročníku je u většiny žáků na velmi dobré úrovni. Problém vidíme v neochotě stále většího počtu 
žáků samostatně zpracovávat informace, raději je stahují a upravují. 

Sociální gramotnost je celkově na dobré úrovni, většina žáků umí respektovat pravidla, 
podporovat slabší členy kolektivu, vzájemně si pomáhat, přijmout oprávněnou kritiku. Rezervy jsou 
především v chování a řešení konfliktních situací, naslouchání, ve vzájemné komunikaci. 

Ve výuce a během exkurzí věnovali učitelé pozornost také regionální výchově, především 
historii obce a širšího regionu, dále studiu přírodních poměrů a chráněných území (viz přehled 
exkurzí). 

V rámci ekologické výchovy je škola již pátým rokem zapojena do recyklačního programu 

Recyklohraní, který vychovává žáky ke třídění odpadů formou plnění různých úkolů. Žáci sbírali 
použité baterie, kterých shromáždili přes 160 kg. Ve škole třídíme plasty, žáci sbírají různé druhy 
plastových víček a hliníkové plechovky. Žákovský parlament organizuje sběry tříděného starého 
papíru (letos nasbíráno 21 tun).  Ve škole je také umístěn kontejner na elektronický odpad. 

Ve spolupráci s vedením obce jsme v rámci Dne Země sbírali odpad v okrajových částech 

obce. Dopravní výchově jsme se věnovali  především v hodinách prvouky a vlastivědy, pro žáky 4. 

ročníku byl uspořádán projektový den. Témata ochrany člověka za mimořádných situací byla 
zařazována na třídnických hodinách a také jsme se jim věnovali v rámci výuky jednotlivých 
předmětů. Žáci 1. stupně se zúčastnili tradičního celodenního projektu Den bez úrazů, žáci 2. 
stupně Dne ochrany člověka za mimořádných situací, který se letos uskutečnil na Brněnské 
přehradě ve spolupráci s firmou Outdoor Wave. Cílem projektového dne bylo seznámit žáky s 
různými aktivitami na souši i ve vodě a přitom je připravit na nástrahy, které je mohou potkat při 
pobytu v přírodě i ve vodě. 

Výchova ke zdraví je zařazena buď jako samostatný předmět nebo integrována do jiných 
předmětů (VkO, Př). V rámci projektu HOBIT (ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny Brno) 
se žáci opět zúčastnili krajské akce FAST běh HOBIT, kde družstvo žáků 9. ročníku obsadilo 1. 
místo. 

S významnými výročími byli žáci seznamováni prostřednictvím rozhlasových relací, které 
učitelé připravovali společně s žáky. 

Klíčové kompetence žáků jsou rozvíjeny ve všech předmětech. Učitelé hodnotí jejich 
úroveň jako dobrou, jejich osvojování žáky odpovídá požadavkům ŠVP. Přesto vidíme narůstající 
problémy především v oblasti kompetencí sociálních a komunikace (sebeobsluha, sebeovládání, 
malá slovní zásoba) a v oblasti kompetencí k učení a pracovních (chybějící studijní návyky, nechuť 
k učení, pracovní nekázeň, nesystematická domácí příprava do vyučování, nezájem spolupracovat, 
malá zodpovědnost za vlastní práci, v tělesné výchově často odmítají pohyb). Přesto je úroveň 
žákovských kompetencí dle externího testování (8. ročník) ve srovnání s ostatními školami (8. 
ročník) na velmi dobré úrovni. Velkým přínosem pro utváření kompetencí je účast žáků na 
organizaci školních akcí i akcí pro veřejnost.  
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Pro objektivní zjišťování úrovně znalostí a kompetencí žáků jsme tradičně využívali 

externího testování společnosti SCIO (výsledky viz níže). Pro potřeby výuky zároveň učitelé 
využívali v počítačové učebně SCIO-testy do hodin, především českého jazyka a matematiky, 

s automatickým vyhodnocením. Škola získala certifikát společnosti SCIO za aktivní přístup ke 
zjišťování výsledků vzdělávání v letech 2014 – 2017. 
 
 
Výsledky externí evaluace (SCIO) 

3. ročník  (souhrnné testy) 
ČESKÝ JAZYK 
Výsledky naší školy jsou lepší než 40 % zúčastněných škol. 
   Poznámka: Jedná se o 1. test, který žáci psali v elektronické podobě. 
MATEMATIKA 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
ANGLICKÝ JAZYK 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 60 % zúčastněných škol. 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 
 
5. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK 
Výsledky žáků naší školy jsou špičkové (10 % nejlepších testovaných škol) 
MATEMATIKA 
Výsledky žáků naší školy jsou nadprůměrné (lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol). 
ANGLICKÝ JAZYK 
Očekávaný výstup dle Rámcového vzdělávacího programu (dále RVP) splňuje 86 % žáků (oproti 55 % všech 
testovaných škol). 
 
7. ročník (souhrnné testy)   
ČESKÝ JAZYK 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. 
MATEMATIKA 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol. 
ANGLICKÝ JAZYK 
Očekávaný výstup dle RVP splňuje 84 % žáků (oproti 81 % všech testovaných škol). 
 
8. ročník  (národní testování) 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE – dovednosti pro život  
Řešení problémů 
V kategorii specialista a profík 54 % žáků (zúčastněné školy 22 %) 
Vztahy a komunikace 
V kategorii specialista a profík 60 % žáků (zúčastněné školy 25 %) 
Práce s informacemi 
V kategorii specialista a profík 80 % žáků (zúčastněné školy 57 %) 
      Poznámka: Kritéria jednotlivých kategorií – viz příloha č. 2 
ANGLICKÝ JAZYK 
Očekávaný výstup dle RVP splňuje 87 % žáků (oproti 91 % všech testovaných škol). 
 
9. ročník (národní testování) 
ČESKÝ JAZYK 
Výsledky žáků naší školy jsou lepší než 80 % zúčastněných škol. 
MATEMATIKA 
Svými výsledky patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování). 
Druhý nejlepší výsledek v kraji – ocenění společnosti SCIO: A. Brzobohatá, J. Severa 
ANGLICKÝ JAZYK 
Očekávaný výstup dle RVP splňuje 73 % žáků (oproti 57 % všech testovaných škol).  
pozn.: podzimní termín testování 
 

Studijní potenciál žáků ve všech testovaných ročnících a předmětech je využíván optimálně, výsledky žáků  
v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 

Chování žáků je až na výjimky v souladu s dohodnutými pravidly a školním řádem. 
Atmosféra školy a komunikace mezi žáky a učiteli je otevřená se vzájemným respektem mezi žáky, 
učiteli i ostatními zaměstnanci. Výchovné problémy žáků jsou řešeny v souladu se školním řádem. 
Jedná se především o neplnění žákovských povinností a nevhodné chování ve vyučování.  Ve 
školním roce bylo uděleno 105 pochval třídního učitele, 95 napomenutí třídního učitele, 33 důtek 
třídního učitele a 9 důtek ředitele školy. Nárůst je patrný především u udělení napomenutí třídního 
učitele (v minulém školním roce 62), které však poměrně efektivně koriguje chování žáků (stejný 
počet důtek třídního učitele jako vloni). Z negativního chování je to nerespektování pravidel, drzé 
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chování, řešení problémových situací nepřiměřeným způsobem, nezájem o učení a s tím spojené 
narušování vyučovacích hodin. Konstatujeme, že většina problémů ve výchově pochází z vedení 
dětí v rodinách. 

Většina žáků přistupuje k dění ve škole aktivně, navrhují, organizují nebo pomáhají při 
organizaci řady školních i mimoškolních akcí, reprezentují školu na veřejnosti, podílejí se 
významnou měrou na organizaci celé řady školních akcí. K utváření kolektivů tříd a pozitivních 
vztahů mezi žáky přispívají také pobyty žáků na školách v přírodě a lyžařských kurzech a dalších 
akcích konaných mimo školu. 

 
 

5.5 Prevence sociálně patologických jevů 
 

Prevenci sociálně patologických jevů se učitelé věnují průběžně během celého školního 
roku v souladu s Minimálním preventivním programem. Problémy žáků pravidelně konzultujeme 
s rodiči na třídních schůzkách nebo hovorových hodinách. Zpracován je také Krizový plán. Učitelé 
se řídí směrnicí Postup školy při prevenci, diagnostice a vyšetřování šikany. 

Základem prevence jsou především přátelské vztahy žáků v třídách a otevřené klima školy. 
Na začátku roku si všechny třídy vytváří spolu s třídními učiteli základní pravidla chování. Všichni 
učitelé vedou žáky ke spolupráci, komunikaci a přátelskému chování, k vytváření pozitivních 
vzájemných vztahů mezi žáky a zaměstnanci školy. Pozornost je věnována také záškoláctví, 
prevenci užívání návykových látek, zdravému životnímu stylu, problematika dopingu aj.  Na 
posilování přátelských vztahů mezi žáky se podílí také školní družina. 

Atmosféru školy hodnotíme dlouhodobě pozitivně jako otevřenou, a to jak ve vztazích žák – 
žák (včetně vztahů mezi žáky různých ročníků), tak i žáci – učitelé (+ ostatní zaměstnanci). 
Pozorujeme však mírný nárůst problémů v komunikaci mezi žáky a především slovnímu napadání 
spolužáků ve všech věkových skupinách.  

V hodinách Výchovy k občanství pracují třídní učitelé s žáky různými formami na posilování 
pozitivních vztahů v třídních kolektivech (zařazování průřezového tématu osobnostní a sociální 
výchova).  

K vytváření dobrých vztahů mezi žáky přispívají nejen školy v přírodě, lyžařské kurzy, školní 
akce a exkurze v rámci výuky a akce pro veřejnost organizované učiteli za pomoci žáků, ale také 
akce žákovského parlamentu, vydávání školního časopisu, do kterého přispívají žáci a jednotlivé 
třídy Časopis přináší informace z jednotlivých tříd i akcí školy, rozhovory, ukázky žákovských prací i 
výsledky některých školních soutěží. Na jeho tvorbě se také podílí žákovská redakční rada. časopis 
dostávají všichni žáci školy. 

Tradicí je také spolupráce mezi žáky 1. a 9. ročníku „Strážní andělé“ a to již od zápisu do 
školy. Za účinnou prevenci patologických jevů považujeme i zapojení žáků do řady zájmových 
kroužků. 

Ochraně žáků před sociálně patologickými jevy, zejména před působením návykových látek 
a šikanou, se věnuje školní řád, se kterým jsou zákonní zástupci seznámeni na začátku školního 
roku. Učitelé se řídí směrnicí Postup školy při prevenci, diagnostice a vyšetřování šikany, popř. i 
Krizovým plánem. Během roku jsme ve škole šetřili pouze jeden případ kouření. Zneužívání 
návykových látek či dealerství drog jsme nezjistili. Neřešili jsme žádný pokročilý případ šikanování, 
ale jen několik případů v počátečním stádiu. Většinou se na školního metodika prevence obraceli 
žáci, kteří mají problémy se vztahy ve třídě. Na školní metodičku prevence se obrátilo kvůli 
problémům svých dětí pět rodičů.  

Ve vestibulu školy jsou žákům k dispozici informace k problematice sociálně patologických 
jevů, kontaktní adresy a telefonní čísla pro děti v krizových situacích, na školní metodičku prevence 
se během tohoto roku se na ni obrátilo 10 žáků, schránky důvěry využilo 5 žáků, na všechny dotazy 
byla vyvěšena odpověď. 
 
 

 
5.6  Školní poradenské pracoviště 

 
V souvislosti s platností nových předpisů, především se novelou školského zákona a na 

základě vyhlášky č. 27/2016 Sb., vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných, zahájilo na začátku školního roku svoji činnost Školní poradenské pracoviště ZŠ 

Mokrá (dále ŠPP). Jeho vedoucím je výchovná poradkyně, členy tvoří školní metodik prevence, 4 
speciální pedagogové (z toho jeden logoped) a jedna učitelka českého jazyka. Pracuje podle svého 
ročního plánu práce, svoji činnost pravidelně vyhodnocuje (11 schůzek). Spolupracuje 
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s pedagogickou psychologickou poradnou Brno a speciálními pedagogickými centry. Ve škole 
pracovalo v tomto školním roce 6 asistentek pedagoga pro 7 žáků. 

Hlavními cíli je poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům 
v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), v péči o 
žáky nadané a žáky s neprospěchem, v oblasti problémů žáků se školní docházkou (neomluvená a 
vysoká omluvená absence), v oblasti kariérního poradenství a v prevenci sociálně patologických 
jevů a závadového chování. 

Se změnou legislativy enormně narostla administrativa spojená s realizací změn, a to jak 
pro výchovného poradce, tak i pro třídní učitele. Celkový pozitivní efekt změn však bude možné 
vyhodnotit až s delším časovým odstupem. 

V evidenci ŠPP je na konci školního roku 85 žáků, z toho 14 žáků s podpůrnými opatřeními 
(dále PO) 1. stupně, 20 žáků s PO 2. stupně a 10 žáků s PO 3. stupně (s asistenty pedagoga). 
Individuální a skupinovou péči poskytují speciální pedagogové (dyslektické kroužky, skupinová 
reedukace, logopedická péče aj.). 

V oblasti kariérového poradenství pracujeme se žáky 8. a 9. ročníku v předmětu Volba 
povolání, V listopadu proběhl již 14. Školní miniveletrh, kterého se zúčastnili zástupci 16 středních 
škol, v lednu jsme se žáky 9. ročníku navštívili SŠTaE v Brně. Rodiče byli o akcích ŠPP 
informování v září na třídních schůzkách. Také se konala v rámci třídních schůzek Akademie o 
volbě povolání, v červnu navštívili žáci 8. ročníku Informační a poradenské středisko ÚP v Brně. 

Prioritou byla metodická pomoc učitelům v práci se žáky se SVP (školení sborovny), 
zpracován byl Návod pro nastavování PO. 

V oblasti péče o nadané žáky učitelé pracovali s žáky individuálně zejména ve vyučování a 
dále v přípravě na naukové soutěže a olympiády. Neměli jsme diagnostikovaného žádného žáka 
s mimořádným nadáním. Problémy neprospívajících žáků jsme řešili s jejich rodiči na hovorových 
hodinách a při osobních konzultacích s výchovnou poradkyní a třídním učitelem. Ne vždy však mají 
rodiče vůli dítěti pomoci buď vlastními silami, nebo zajištěním doučování. 

 
 
 

5.7  Další údaje o škole 
 

Ve škole pracují tato metodická zařízení: metodické sdružení učitelů 1. stupně, 
předmětové komise českého jazyka a společenských věd, cizích jazyků, přírodních věd a tělesné 
výchovy. 

Ve své činnosti pokračoval žákovský parlament (dále ŽP), jehož členy jsou vždy dva 
zvolení zástupci 3. až 9. tříd. Jeho členové stejně jako v předešlých letech zorganizovali podzimní a 
jarní sběr starého papíru, pomohli se zajištěním stále populárnějšího předvánočního plesu žáků 
školy a diskohrátek Disko-Česko v kulturním domě v Horákově. Pokračoval také sběr plastových 
víček pro Vlastička z Mokré, kterému tak přispíváme na nákladnou léčbu. V závěru roku navštívili 
členové ŽP Vida centrum Brno. 

 Z počítačového vybavení je v současné době je ve škole 66 počítačových stanic a jeden 
server. Učitelé využívají ke své přípravě 12 počítačů, umístěných v kabinetech, sborovně, kanceláři 
a v knihovně. V učebně informatiky je možné využít 24 žákovských stanic, jedna stanice je určena 
vyučujícímu, je zde interaktivní tabule, síťová tiskárna, skener a reproduktory, žákům jsou k 
dispozici sluchátka. Učebna je využívána celý rok a to zejména pro výuku informatiky, digitálních 
technologií, českého i anglického jazyka, matematiky, a dalších předmětů 1. i 2. stupně. Probíhá 
zde testování žáků SCIO a ČŠI. Všechny učebny ve škole jsou vybaveny interaktivními tabulemi s 
notebookem a reproduktory. Ve školní družině pracují vychovatelky se čtyřmi stanicemi, které jsou 
propojeny s kamerovým systémem. Zbylých pět počítačů používají ke své práci ostatní 
zaměstnanci. K dispozici je skener, barevná síťová tiskárna. Všechny počítačové stanice mají 
přístup na internet a jsou zapojeny do počítačové sítě řízené serverem (architektura server-klient). 
Každé učitelské pracoviště je vybaveno tiskárnou umístěnou ve stejné místnosti. 
Žáci se pod svým uživatelským jménem mohou přihlásit jen na žákovské stanice, vstup do 
počítačové sítě je omezen heslem. Téměř na všech stanicích je nainstalován 64 bitový operační 
systém Windows 7 Professional, výjimku tvoří pouze tři počítače s Windows XP a jeden s Wiindows 
10. 

 Školní vzdělávací program (dále ŠVP) převedl koordinátor ŠVP do aplikace InSpis, 
provedené změny reflektovaly změny Rámcového vzdělávacího programu. ve spolupráci se ŠPP 
byl vypracován Plán pedagogické podpory pro žáky se specifickými vývojovými poruchami a pro 
žáky nadané. 
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Během školního roku byli na naší škole na pedagogické praxi 2 studenti pedagogické 
fakulty MU Brno. 

 Dlouhodobý výzkumný program společnosti Dvectis
®
 zaměřený na používání 

balančních sedacích podložek pro zlepšení držení těla, posílení zádových svalů jako prevence před 
vadami páteře dětí byl ukončen v květnu závěrečnou lékařskou prohlídkou cca 200 zapojených 
žáků. Celkové výsledky škola dosud neobdržela. 
 
 
5.8. Ocenění žáků 
 

Cena roku byla udělena Kláře Kristové (5.A) a Tereze Bednářové (5.B) za vynikající 

úspěchy ve školní práci a vzornou reprezentaci školy. Výroční cena nebyla udělena. 
Pro 49 nejlepších žáků 1. stupně, kteří se zúčastňovali školních soutěží a aktivně se 

zapojovali do života školy, byl připraven zájezd za odměnu.   
 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 
 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce 
zaměřili především na práci se žáky s podpůrnými opatřeními (školení sborovny), práci učitele se 
třídou.  Jeden učitel dokončil specializační studium pro koordinátory EVVO a jeden učitel 
kvalifikační studium pro ředitele škol. Poznatky z DVPP aplikují učitelé do své pedagogické práce.  
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 
Podpůrná opatření pro žáky se spec. vývoj poruchami 25 200 

Metodika práce učitele se třídou 5 26 

AP ve školní praxi 2 12 

Metodika výuky předmětů 6 62 

PLPP ve školní praxi 1 6 

Kvalifikační studium pro ŘŠ 1 124 

Edukativně stimulační skupiny 2 44 

Systém péče o žáky s SVP 2 6 

Koordinátor EVVO (specializační studium) 1 250 

Zákon v pedagogické praxi 1 7 

Celkem 21 737 

 

 

7. Zájmové vzdělávání  
 
7.1 Školní družina  

Ročník Počet žáků – pravidelná docházka Počet vychovatelek 

1. – 2. ročník 50  

3. – 4. ročník  26  

celkem* 76 3 
 * údaje k 30. 10. 2016  

 
V prvním pololetí navštěvovalo školní družinu 77 dětí ve třech odděleních. Během druhého 

pololetí docházku ukončily 3 dětí. Školní družina (dále ŠD) zajišťovala v souladu se školním 
vzdělávacím programem ŠD. Činnost byla zaměřena na pohybové aktivity, ke které využívali areál 
školy i okolní přírodu, dále na výtvarné a pracovní činnosti, různé hry a relaxaci. Vychovatelky 
připravily s dětmi také řadu projektů (Měsíc draků, soutěž Superstar, Vánoce, Valentýnský týden, 
Velikonoce, Den Země, Olympiáda ŠD, příprava vystoupení na školní akademii aj.).  Rozvíjely u 
dětí mj. sociální integritu, spolupráci, řešení problémů, posilování sebedůvěry, tolerance, čtenářské 
návyky, učily předcházení úrazům. 
7.2  Zájmové kroužky   

Název Počet kroužků Počet žáků 

Pěvecký sbor (1. – 2. roč.) 1 14 

Pěvecký sbor (3. – 6. roč.) 1 17 

Veselé pískání (1. – 2. roč.) 1 10 
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Školní zájmové kroužky, které vedou učitelé, navštěvovalo 145 žáků. Další zájmovou činnost 
nabízely ve škole spolupracující komerční organizace (Dům dětí a mládeže Helceletka Brno, 
Rytmik Brno a Kroužky.cz). 
 
 

8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí (ČŠI) 
 

V květnu se zúčastnili žáci 9. ročníku výběrového zjišťování výsledků vzdělávání formou 
testů z matematiky, anglického jazyka a tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. 

Účastnili jsme se pěti dotazníkových šetření ČŠI v modulu InspIS (Participace žáků na 
fungování základní školy a využívání individuálních výchovných plánů,  Využívání digitálních 
technologií při správě školy a realizaci vzdělávání). 
 
 

9. Rozhodnutí ředitele 
 
V uplynulém školním roce vydal ředitel školy rozhodnutí podle § 165 odst. 2 zákona 

č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dle 
tabulky. Proti těmto rozhodnutím nebylo podáno žádné odvolání.  

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

o přijetí žáka k základnímu vzdělávání 42 0 

o odkladu povinné školní docházky 13 0 

o přestupu z jiné základní školy (vč. nástupu od 1. 9. 2012) 11 0 

Celkem  0 

 

 

10. Přehled akcí školy  
 

10.1 Výchovně vzdělávací akce 
Škola v tomto školním roce organizovala pro žáky následující akce: 

    

a) lyžařský kurz 7. + 8. ročník 25 žáků Paprsek, Rychlebské hory 

  9. roč. 13 žáků Přední Výtoň, Hochficht 

jednodenní    

lyžařský zájezd  
1. stupeň 84 žáků 2x Olešnice 

b) škola v přírodě 2. ročník 31 žáků Koryčany 

  3. ročník 45 žáků Nesměř 

 4.A 28 žáků Horní Bečva (zimní) 

 4.B 26 žáků Pod Templštýnem 

  6.A  23 žáci Rajnochovice  

 6.B 16 žáků Pod Templštýnem 

Přírodovědný kroužek (1. – 2. roč.)  1 12 
Přírodovědný kroužek (3. – 4. roč. 1 12 

Aerobic (1. stupeň) 1 14 

Gymnastický (2. – 5. roč.) 1 19 

Dysklub (2. stupeň) 1 12 

Florbalový  2 13 

Sportovní hry (1. stupeň) 1 12 

Dopravní výchova (1. stupeň) 1 10 

Celkem 11 145 
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7., 8. ročník 44 žáci Krkavec, Veselí nad Lužnicí 

c) školní výlety 1.A, 3.A 32 žáci Hrad Veveří 

 2. ročník 36 žáků ZOO park Vyškov 

 9.A  24 žáků Červená Voda 

 
1. stupeň - výlet 
za odměnu 

49 žáků Permonium Oslavany 

 

d) Výchovně vzdělávací exkurze 

  Technické muzeum Brno (Ulička řemesel) 2., 5. roč. 

 Planetárium Brno (Země v pohybu; Cesta za miliardou hvězd) 5., 6. ročník 

  Pavilon Anthropos 4. roč. 

 VIDA Brno 4.B 

  Poznáváme historickou Prahu (dvoudenní) 5. roč. 

 Moravské zemské muzeum  1., 6. roč. 

 Po stopách Napoleona 5., 6. roč. 

 Noc otevřených dveří – SAKO Brno výběr 2. stupeň 

  Literární exkurze (Památním písemnictví Rajhrad) 6. roč. 

 Polní nemocnice Lékařů bez hranic, Botanická zahrada 7. roč. 

 Uherský Brod a okolí (literárně-historicko-přírodopisná exkurze) 7., 8. roč. 

 Mozart a barokní Brno 8. roč. 

 Informační centrum Úřadu práce Brno-venkov (volba 

povolání) 
8. roč. 

  Geologická exkurze - lom Mokrá 9. roč. 

  Exkurze do SPŠTaE Brno 9. roč. 

 

e) Projektové dny, besedy, výukové programy 

  
Den bez úrazu (ochrana člověka za mimořádných situací) - 

projektový den 
1. stupeň 

 Voda kolem nás - projektový den ke Dni Země 1. stupeň 

 Uklidíme svět - projektový den ke Dni Země 2. stupeň 

  
Den civilní ochrany (ochrana člověka za mimořádných situací)  - 

Brněnská přehrada - projektový den 
2. stupeň 

 Sportovní den 1. stupeň 

  Svatý Martin (projektový den) 1. stupeň 

  Halloween (projektový den) 1. stupeň 

 Údif: Fyzikální a chemické představení 1. stupeň 

 Bible 8. roč. 

  Křesťanské Vánoce, advent 1. - 3. roč. 

 Křesťanské Velikonoce 1. – 3. roč. 

 Literární programy a besedy místní knihovny:  

    Beseda s ilustrátorem dětských knížek Adolfem Dudkem 1. stupeň 

    Pasování na čtenáře 1. roč. 

   Česká literatura 19. století 2. stupeň 

    Próza s dětským hrdinou 7. roč. 

    Česká literatura 19. století 8. roč. 

  Planeta 3000 - Filipíny 8., 9. roč. 

  
  

f) Divadelní představení, koncerty 

  
Divadélko pro školy Hradec Králové: Dobrodružství veverky 
Zrzečky 

1., 2. roč. 
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 Údif: Fyzikální a chemické představení 4. – 5. roč. 

 
O pejskovi a kočičce (KD Horákov) 1., 2. roč. 

 Divadlo Polárka: Děvčátko Momo 1. – 3. roč. 

 Divadlo Polárka: Robinson Crusoe  4. - 6. roč. 

 Divadlo Polárka: Bratři Lví srdce 7., 8. roč. 

 Divadlo Polárka: Hynku!! Viléme!! Jarmilo!! 6., 8., 9. roč. 

 
Divadélko pro školy Hradec Králové: Divadelní cestopis  6. – 8. roč. 

      

g) Akce žákovského parlamentu 

  Sběr odpadového papíru (2x)  22 tun 

  Ples žáků ZŠ (ve spolupráci s Obcí Mokrá-Horákov) cca 200 žáků 

  DiskoČesko – společenská akce pro žáky cca 120 žáků 

  Výjezdní dopoledne žákovského parlamentu (Vida Brno) členové ŽP 

 h) Další akce organizované školou 

  Mokerský běh (22. ročník) pro veřejnost 110 účastníků  

  Mokerská laťka (25. ročník) školní kolo 70 žáků 

     okresní soutěž 
 

95 účastníků /6 škol 

         mladší žáci 1. místo D. Žalud (7.A) 

  3. místo M. Gerken (7.A) 

         starší žákyně 1. místo M. Bartáková (9.A) 

  4. místo N. Zouharová (9.A) 

 Gymnastický přebor školní soutěž 16 dívek 

 Bruslení s Kometou 3., 4. roč. 56 žáků 

  Let speak English 3., 4., 5. roč. 53 žáci 

  Mokerský slavík 1. stupeň 30 žáků 

  Recitační soutěž 1. stupeň 29 žáků 

 Básnická soutěž „Netradiční Vánoce“ 1., 2. stupeň 40 žáků 

  
Básnická soutěž „Recyklace bez 
legrace“ 

1., 2. stupeň 40 žáků 

 Zpívání u stromečku 1., 2. stupeň 300 žáků 

 Mikulášská nadílka 
1. stupeň, MŠ Mokrá, 
Klub seniorů Horákov 

 žáci 9. roč. 

  Vánoční dílny žáci, rodiče, veřejnost 110 návštěvníků 

  Novoroční koncert (ve spolupráci s 

MŠ Mokrá a Obcí Mokrá-Horákov) 
pro veřejnost 50 žáků 

 Vystoupení ke Dni matek (s MŠ 

Mokrá a Obcí Mokrá-Horákov) 
pro veřejnost 45 žáků 

 Školní akademie  
vystoupení pro žáky 
a veřejnost 

žáci 2. – 9. ročníku 

  Noc ve škole 3.AB, 4.A, 6.A  

  Noc na zahradě (stanování) 3.AB, 4.A  

 

10.2. Účast žáků v soutěžích 

a) naukové soutěže a olympiády 

  Olympiáda českého jazyka školní kolo 9 žáků (9. roč.) 

    okresní kolo J. Kvapil (13. místo) 

  Biologická olympiáda, kategorie C, D školní kolo 19 

    okresní kolo /D N. Malotová (13. místo), T. Barták (16.) 

  Chemická olympiáda, kategorie D školní kolo 4 žáci (9. roč.) 

    okresní kolo T.Kubina (14.), M. Bartáková (15.)  
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b) sportovní soutěže  

  Pohár rozhlasu okrskové kolo mladší žákyně 1. místo 

   mladší žáci 2. místo 

    okresní finále mladší žáci 5. místo 

   mladší žákyně 6. místo 

  Memoriál Zd. Dvořáka 
(přespolní běh) 

okresní finále starší žáci 1. místo (družstvo) 

    nejmladší žáci 6. místo: J. Ženožička (4.B) 

   nejmladší žákyně 4. místo: T. Bednářová (5.B) 

      starší žákyně 4. místo (družstvo) 

    krajské finále starší žáci 6. místo (družstvo) 

 Štafetový pohár Židlochovice 
(1. stupeň škol) 

okresní soutěž nejmladší žáci 3. místo 

   mladší žáci 5. místo 

   
smíšené 
družstvo 

1. místo 

 FAST běh (projekt HOBIT) krajská akce družstvo 9. roč. 1. místo 

     

 
       
 
  

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního programu. 
 

 
12. Spolupráce školy s rodiči, obcí a dalšími subjekty 
 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků probíhala formou třídních schůzek a 
hovorových hodin a třídních akcích. Byli informováni o průběhu vzdělávání, výsledcích a chování 
žáků třídy, přípravě žáků do vyučování školních, o prevenci sociálně patologických jevů, 
možnostech zájmové činnosti žáků ve škole, akcích třídy a školy aj. Během roku jsme připravili 2x 

třídní schůzky s celkovou účastí 564 rodičů a 3x hovorové hodiny (1270 jednání rodičů 
s vyučujícími). Kromě toho se uskutečnila mimořádná schůzka s rodiči třídy 2.A pro řešení 
aktuálních problémů třídy. Rodiče jsou o vzdělávání svých dětí informováni prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky (ve 4. – 9. ročníku), ostatní klasickou žákovskou knížkou. Pro 
předškolní děti z mateřských škol z Mokré a Horákova organizovali učitelé 1. tříd ukázkové hodiny a 
edukační skupiny pro budoucí prvňáčky. 

V dubnu a červnu jsme uspořádali schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků, kde byli 
informováni o průběhu zápisu a i organizačních záležitostech spojených s nástupem dětí do školy. 

  Matematická olympiáda      

       kategorie Z5 školní kolo 3 žáci 

  okresní kolo 
K. Kristová (9.), E. Petrášová (13.), J. 
Kubinová (14.) 

 Pythagoriáda školní kolo 14 žáků 

  okresní kolo 
4. místo: Zd. Kocourková (8.A) 
účast: J. Řeřucha (4.B), K. Pohlová (6.A) 

 Matematický klokan školní kolo 206 žáků 

  VIDA Brno – „Nevídané domy“ školní kolo 51 žáků 

   vítěz soutěže 1. místo: J.Severa (9.A) 

 
Literární a výtvarná soutěž „Škola je 
bezva (MAS Slavkovské bojiště) 

školní kolo 26 žáků 

  finále 2. místo: kolektiv 7.A 
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Učitelky 1. ročníku pozvaly rodiče na otevřené hodiny českého jazyka a matematiky. V březnu 

jsme organizovali tradiční Den otevřených dveří, kdy vyučovací hodiny navštívilo 61 rodičů.  

Výchovná poradkyně zorganizovala již tradičně pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče Akademii 

k volbě povolání a 12. školní miniveletrh středních škol.  

V září vystoupili žáci školy na Mokrsko-Horákovských slavnostech. Pro seniory v domě 

s pečovatelskou službou v Horákově jsme uspořádali žáci 9. ročníku Mikulášskou nadílku, stejně 
tak pro děti v mateřské škole. Pro žáky, rodiče i širokou veřejnost připravili učitelé spolu se žáky 

v jídelně školy tradiční Vánoční dílny, kde si návštěvníci vyrobili dárky s vánoční tématikou. Ve 
spolupráci s Mateřskou školou Mokrá a Obcí Mokrá-Horákov jsme zorganizovali v kulturním domě 

v Horákově již druhý Novoroční koncert a v květnu vystoupení ke Dni matek, na kterých 
vystoupili děti mateřské školy, naši žáci a pěvecké sbory školy.  V únoru se uskutečnil v kulturním 

domě v Horákově 25. školní ples, na kterém poprvé vystoupili v slavnostním předtančení žáci 9. 
ročníku. Mezi další akce, které škola uspořádala pro žáky i širokou veřejnost, patří již tradičně 

podzimní Mokerský běh na školním hřišti, veřejná prezentace nejlepších absolventských prací v 

Mediatéce Mokrá. Na konci školního roku připravili učitelky spolu se žáky Školní akademii, kterou 
navštívili žáci školy a odpoledne i široká veřejnost. 

Při své činnosti spolupracuje vedení školy s odborovou organizací. 

Školská rada se během roku sešla třikrát. Na svých jednáních mj. projednala výroční 
zprávu o činnosti školy za předchozí školní rok a návrh rozpočtu na rok 2017 (příspěvek zřizovatele 
na provoz školy), na svém třetím jednání řešila anonymní stížnost na učitelku školy. 

O dění ve škole pravidelně informujeme ve zpravodajích, které vydávají Obec Mokrá-
Horákov, Obec Velatice a Obec Hostěnice. Informace o činnosti školy a průběhu vzdělávání jsou 

pravidelně zveřejňovány také na internetových stránkách školy a ve 2 číslech školního 

časopisu. 

Při příležitosti Dne Země žáci 2. stupně se svými učiteli provedli sběr odpadků okrajových 
lokalit. Akce proběhla ve spolupráci s vedením obce. 

Velmi dobrá spolupráce je se zřizovatelem školy. Obec věnuje stálou pozornost opravám 
budovy školy, některé provedla jako přímý investor (viz kap. 15). Příspěvek zřizovatele na provoz 
školy v roce 2016 pokryl potřeby školy. Obec dlouhodobě podporuje mimoškolní aktivity školy. 

    Velmi dobré vztahy má škola s Českomoravským cementem, a. s. (ČMC), který je také 
sponzorem školy. Darované finanční prostředky byly použity na nákup sportovního vybavení. Žáci 
9. ročníku absolvovali zajímavou exkurzi v lomu Mokrá. Mezi další sponzory patří firma TASY 
Mokrá, další podnikatelské subjekty našich obcí a řada rodičů, kteří kromě finančních darů poskytli 
také potřeby pro výtvarnou výchovu, ceny pro třídní i školní soutěže a akce. 

 Při organizování exkurzí, externích výukových programů a dalších školních akcí jsme 
spolupracovali s řadou partnerů, mezi něž patří Dům dětí a mládeže Helceletova Brno (pobočka 
Brno-Slatina, detašované pracoviště v ZŠ Mokrá), Lipka – školské zařízení pro enviromentální 
výchovu, Dům ekologické výchovy Rozmarýnek, místní knihovna v Mokré, Technické muzeum 
Brno, Mahenova knihovna Brno, Moravské zemské muzeum, BESIP, Asociace sportovních 
školních klubů Brno-venkov, pavilon Anthropos, Planetárium Brno, SITA Brno, Sdružení pedagogů 
a škol se základním vzděláváním Tvořivá škola, Úřad práce Brno-venkov, Pedagogicko-
psychologická poradna Brno, FN u sv. Anny Brno, Státní zdravotnický ústav a další. Spolupráce 
pokračovala také se spádovými mateřskými školami. 

 

 

13. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 
13.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu nebyly podány. 
 
13.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 V květnu obdržela škola anonymní stížnost na jednání učitelky 1. stupně. Stížnost byla 
řešena ve spolupráci se zřizovatelem, byla projednána s rodiči třídy a na jednání školské rady. Jiné 
stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání nebyly podány. 
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13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání nebyly podány. 

 
14. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2016 

14.1 Rekapitulace čerpání přímých NIV (podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb.) 
 

                v tis. Kč 

Účelový 
znak Ukazatel 

Poskytnuto 
k 31. 12.  

Použito 
k 31. 12.  

Vratka při 
finančním 

vypořádání 

33353 

Přímé NIV celkem 
  14621,0  14621,0 

0,0 

z 
toho 

 

- Platy                    
10434,0 10434,0 

0,0 

- OON 
     82,0       82,0 

0,0 

- Ostatní (pojistné + 
FKSP + ONIV) 

  4105,0   4105,0 
0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 14621,0 14621,0 0,0 

 
 

14.2  Vyúčtování prostředků NIV – podrobný rozpis (poskytnutých dle § 180 zákona č.  
561/2004 Sb.) 

        v tis. Kč 
Ukazatel Rozpočet Stav k 31. 12.  

Náklady celkem 6613,0 7154,63 

Příjmy (výnosy) celkem 6613,0 7222,16 

Hospodářský výsledek 
-- 

   67,53 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                               950,12 

50142 potraviny 2644,80 

50143 všeobecný materiál   449,65 

50144 ochranné pracovní pomůcky       6,09 

50146 knihy, učební pomůcky     12,34 

50147 drobný hmotný majetek   597,32 

50241 elektrická energie   471,55 

50242 spotřeba vody  145,51 

50243 spotřeba plynu  639,33 

51840 výkony spojů   72,44 

51240 cestovné   14,74 

521 mzdy 496,74 

524 odvody 104,68 

54943 pojistné   46,49 

51850 služby  396,21 

55130 odpisy   95,12 

51330 náklady na reprezentaci    11,50 

  Neinvestiční výdaje celkem 7154,63 
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účet Příjmová položka částka  (v tis. Kč) 

  Příjmy  

 691 Dotace na provoz od obce      3480,00 

602 pronájem tělocvičny       170,44 

602 pronájem jídelny, učeben         48,30 

602 školní byt - voda          7,80 

602 mzdové prostředky mimo státní rozpočet       401,52 

602 stravné     2641,64 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.)        31,27 

602 školní družina      127,10 

649 ostatní výnosy       314,09 

  Příjmy celkem   7222,16 

 

 

14.3  Použití peněžních fondů organizace 
v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12.  
Fond rezervní 155,77   0,0 

Fond odměn 125,28   20,53 

Fond investiční 490,81   80,57  

 

 
14.4  Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Rozpočet Použito k 31. 12. 
Fond investiční 490,81   80,57 

 
 
14.5  Neinvestiční výdaje na jednoho žáka  

 V roce 2016 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 9148,00 Kč před odečtením dotace. 

 

14.6. Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů 
 V tomto školním roce nebyly realizovány žádné projekty financované z cizích zdrojů. 
 
14.6. Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů  
 

 Od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2018 realizuje škola projekt „Šablony Mokrá“ (operační program 
Výzkum, vývoj, vzdělávání) financovaného z ESF a státního rozpočtu. Maximální výše podpory 
projektu je 918 16100 Kč.  

Program je zaměřen zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, na osobnostně 
sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakulikulárních rozvojových aktivit základní 
školy. 

 
 
14.7 Kontroly hospodaření 

V červenci 2017 byla provedena ze strany zřizovatele veřejnosprávní kontrola hospodaření 
za účetní období od 1. 1. do 30. 6. 2017 z důvodu předání funkce ředitele školy. Kontrola 
konstatovala, že účetnictví příspěvkové organizace je vedeno v souladu se zákonem. 

 

 

15. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

Materiálně-technické podmínky školy pro vzdělávání velmi jsou dlouhodobě na velmi dobré 
úrovni. Finanční prostředky od zřizovatele umožňují kvalitní rozvoj školy.  

V říjnu 2016 byla dokončena kompletní rekonstrukce sportovního hřiště s umělým 
povrchem. Akce byla financována z Nadace ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště, rekonstrukci 
zajišťoval zřizovatel školy. 
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V lednu byla školní jídelna vybavena novými jídelními stoly a židlemi, vy\měněno bylo 
obložení stěny. 

V dubnu 2017 byla dokončena stavba zahradního altánu, který je využíván pro výuku žáků 
1. i 2. stupně školy. Na jaře a o hlavních prázdninách proběhla rekonstrukce šaten a sprch u 
tělocvičny, kde byly nově vybudovány také toalety, které jsou určeny i pro potřeby školní družiny.  

Obměněno bylo několik počítačů v kabinetech učitelů. Učebna fyziky byla vybavena 
vnějšími žaluziemi. 

Všechny předepsané revize, požárně preventivní prohlídky a prověrky BOZP jsou 
prováděny v zákonných lhůtách. 

 
 
 
 
 

 
V Mokré dne  12. 9. 2017 
 
Zpracovali:     RNDr. Josef Palík, ředitel školy  
 
 
          Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph. D. 
 
 
 
Pedagogická rada projednala dne 11. 9. 2017. 
Školská rada schválila dne 9. 10. 2017. 
 
 
Příloha: 1. Seznam pracovníků školy ve školním roce 2016/2017 
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Příloha: Seznam zaměstnaců školy ve školním roce 2016/17 
 

Pedagogický sbor 
1. stupeň  

Šárka Šimková, Mgr, zástupkyně ředitele 
Marika Jančálková, Mgr. třídní učitelka 1.A  
Soňa Lázničková, Mgr. třídní učitelka 1.B 
Lenka Minxová, Mgr., třídní učitelka 2.A , do 16.10.2016 
Monika Opavská, Mgr., třídní učitelka 2.A , od 17.10.2016 
Miroslava Hynštová, Mgr., třídní učitelka 2.B 
Vladěna Bartáková, Mgr., třídní učitelka 3.A 
Jana Kadaňková, Mgr., třídní učitelka 3.B  
Nina Kyzlinková, Mgr., třídní učitelka 4.A 
Zuzana Vojtěchová, Mgr. třídní učitelka 4.B  
Eliška Konrádová, Mgr., třídní učitelka 5A 
Katuše Studená, Mgr., třídní učitelka 5.B 
Bohuslava Kopecká, Mgr. (1. stupeň, Vv) 
Radka Saundersová, Mgr. (Aj)  
 

2. stupeň 
Josef Palík, RNDr. (Př – Ch), ředitel 
Iva Caletková, Mgr., (Př – Pč), metodik prevence, třídní učitelka 6.A  
Pavla Kozumplíková, Mgr. (M – Př), třídní učitelka 6.B; do 28. 2. 2017 
Jarmila Hořavová, Mgr. (Čj – Nj), třídní učitelka 7.A 
Josef Kováčik, Mgr. (Aj – D), koordinátor ŠVP, třídní učitel 8.A 
František Markus, Mgr. (Z – Tv), třídní učitel 9.A  
Martin Vojtěch, Mgr. (M – F), od 1. 3. 2017 třídní učitel 6.B 
Miloslava Šmerdová, Mgr. (Čj – VkZ), vedoucí školního poradenského pracoviště, výchovná poradkyně 
Zdeněk Urban, Mgr. (F – Inf – Tv), koordinátor ICT 
Josef Filouš, PhDr., (M), od 1. 3. 2017 
 

Markéta Kálmán, asistent pedagoga 
Veronika Kršková, Bc. asistent pedagoga  
Tereza Kukosová, Bc., asistent pedagoga 
Renata Nantlová, asistent pedagoga 
Petra Urbánková, Bc., asistent pedagoga 
Radka Veselá, asistent pedagoga 
 

Jana Kubáňová, Mgr. (RD) 
Lucie Markusová, Mgr. (RD) 
Lenka Minxová, Mgr. (MD), od 17. 10. 2016 
Ivana Němcová, Mgr. (RD) 
Ivona Štorková, Mgr. (RD) 
Petra Tannenbergerová, Mgr. (RD) 
 

výuka náboženství – externisté 
Jiří Brtník, Mgr. 
Eliška Rotreklová, PhDr. 
Helena Zouharová 
 

Vychovatelky ŠD 
Alena Drahotská, vedoucí vychovatelka 
Veronika Kršková, Bc. 

      Radka Veselá 
 

 Správní zaměstnanci 
Iveta Kalábková, hospodářka  
Zdeněk Šmerda, školník 
Jiří Novák, topič, údržbář  
Kateřina Daňková, uklízečka 
Marie Janků, uklízečka 
Petra Pohlová, uklízečka  
Dana Řičánková, uklízečka  

 

Školní jídelna 
Jana Mikulášková, vedoucí školní jídelny  
Věra Sadloňová, administrativní pracovník  
Milena Kadáková, vedoucí kuchařka 
Alena Bičanová, kuchařka     
Lenka Grimová, kuchařka 
Jitka Doležalová, kuchařka  
Jana Strmisková, kuchařka  
Simona Šulcová, kuchařka 

pozn.: RD – mateřská a rodičovská dovolená 
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Příloha: Kategorie dovedností k testování Dovednosti pro život 
 


