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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

za školní rok 2019/2020 
 

 

 

 

1. Základní charakteristika školy 
 
1.1 Základní údaje o škole 

 
Název školy Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková 

organizace 

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  22. 12. 2017 

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: Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. 
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  650 
§ 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 

1 367 69 179 20 

 

 Školní jídelna vaří pro žáky a zaměstnance základní školy a pro výdejnu stravy Mateřské 
školy Mokrá-Horákov 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/
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2. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Činnost školy zajišťuje celkem 57 fyzických zaměstnanců. Pedagogický sbor tvořil k 4. 9. 
2019  29 učitelů, 11 asistentů pedagoga, 3 vychovatelky školní družiny (z toho 1 současně i asistent 
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, vedoucí školní jídelny a administrativní 
pracovnice na částečný úvazek.  

Viz příloha: Seznam pracovníků školy ve školním roce 2019/20 
 

3. Vzdělávací program školy  
 

vzdělávací program zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 79-01-C/01 18 

 

4. Počty žáků 
4.1. Počty žáků školy 
 

třída počet žáků z toho chlapců z toho dívek výjimka 

z počtu žáků  

1.A 21 10 11 ne 

1.B 26 12 14 ne 

2.A 22 9 13 ne 

2.B 24 8 16 ne 

3.A 23 14 9 ne 

3.B 16 8 8 ne 

4.A 15 9 6   ne 

4.B 15 7 8 ne 

5.A 20 9 11 ne 

5.B 19 11 8 ne 

6.A 24 10 14 ne 

6.B 24 8 16 ne 

7.A 25 14 11 ne 

7.B 28 13 15 ne 

8.A 20 10 10 ne 

8.B 17 7 10 ne 

9.A 17 6 11 ne 

9.B 20 8 12 ne 
        Pozn.: počty dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2019                  
 

 
Počet tříd Celkový počet žáků 

Počet žáků na jednu 

třídu 

1. stupeň 10 201 20,1 

2. stupeň 8 175 21,88 

Celkem 18 376 20,99 
Pozn.: počty dle zahajovacího výkazu k 30. 9. 2019   

 
4.2 Žáci, kteří přestoupili z jiné základní školy ve školním roce 2019/2020 
 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků  2  1 1 2    
 Pozn.: přestoupili od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020   

4.3 Žáci, kteří přestoupili na jinou základní školu ve školním roce 2019/2020 

ročník 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

počet žáků  1 4     2  
 Pozn.: odešli od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020   
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4.4 Žáci přijati ke vzdělávání na střední školy ve školním roce 2019/2020 

 
typ školy počet přijatých 

žáků 

osmileté gymnázium (z 5. ročníku) 1 

šestileté gymnázium (ze 7. ročníku) 1 
žáci, kteří ukončili školní docházku z nižších ročníků 1 

    z toho střední odborné učiliště bez maturity 1 

žáci, kteří ukončili školní docházku z 9. ročníku 37 

  z toho čtyřleté gymnázium 7 

             střední odborná škola s maturitou 21 

             střední odborné učiliště bez maturity 6 

             konzervatoř, střední umělecká škola 2 

celkem přijato 41 
  

Celkem 31 vycházejících žáků bylo přijato během 1. kola přijímacího řízení (6 z nich na 

odvolání). Pět žáků skládalo přijímací zkoušky v 2. kole přijímacího řízení. Jeden žák 

ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku, jeden si požádal o opakování 9. ročníku 

(ne na naší škole). Co se týká zájemců o studium na víceletém gymnáziu, přihlášku si 

podalo celkem 7 žáků, z toho 5 na osmileté gymnázium a 2 na šestileté gymnázium. Na 

osmileté gymnázium byl přijat 1 žák (Gymnázium a ZUŠ Šlapanice) a  na šestileté 

gymnázium také 1 (Gymnázium J. G. Mendela).  
 
 
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 20 20 0 0 0 

1.B 26 25 1 0 0 

2.A 22 21 1 0 0 

2.B 24 23 0 1 1 

3.A 23 20 3 0 0 

3.B 15 11 4 0 0 

4.A 15 14 0 1 1 

4.B 15 15 0 0 0 

5.A 19 14 5 0 0 

5.B 20 16 4 0 0 

Celkem za I. stupeň 199 179 18 2 2 

6.A 24 18 6 0 0 

6.B 24 9 15 0 0 

7.A 25 14 11 0 0 

7.B 28 15 13 0 0 

8.A 20 11 9 0 0 

8.B 17 9 7 1 1 

9.A 17 12 5 0 0 

9.B 20 8 11 1 1 

Celkem za II. stupeň 175 96 77 2 2 
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5.2 Celkové hodnocení žáků – chování na konci 2. pololetí 

 
třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

---- ----- ---- 

celkem 0 0 

 
 
5.3 Počet omluvených / neomluvených hodin  

 
Celkový počet omluvených hodin 

 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 5824 1599 

2. stupeň 6681 3518 

celkem 12505 5117 

 

 
 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 31,50 0 0 9,45 0 0 

1.B 29,80 0 0 6,96 0 0 

2.A 29,40 0 0 5,63 0 0 

2.B 24,66 0 0 5,83 0 0 

3.A 33,04 0 0 4,47 0 0 

3.B 32,33 0 0 8,66 0 0 

4.A 28,80 0 0 4,60 0 0 

4.B 20,00 0 0 4,93 0 0 

5.A 24,31 0 0 12,94 0 0 

5.B 37,40 0 0 17,15 0 0 

6.A 36,29 0 0 11,58 0 0 

6.B 34,70 0 0 14,20 0 0 

7.A 36,52 0 0 19,12 0 0 

7.B 32,75 0 0 23,89 0 0 

8.A 47,15 0 0 25,60 0 0 

8.B 38,17 0 0 27,76 0 0 

9.A 43,47 0 0 24,29 0 0 

9.B 40,80 0 0 19,45 0 0 

celkem 33,39 0 0 13,69 0 0 

 

Celkové hodnocení výsledků vzdělávání žáků je na standardně velmi dobré úrovni. Na 
konci školního roku prospělo s vyznamenáním na 1. stupni školy 90% žáků (vloni 83%), na 2. 
stupni 55% žáků (vloni 40 %). Průměrný prospěch žáků 1. stupně je 1,18 (vloni 1,23), na 2. stupni 
1,57 (vloni 1,77) a je ve srovnání s předchozím školním rokem na lepší úrovni. Jeden zákonný 
zástupce požádal o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, ředitel školy nařídil komisionální 
přezkoušení žáků, které se konalo do 14 dnů od doručení žádosti, v termínu dohodnutém se 
zákonnými zástupci žáků. Opravné zkoušky se účastnili 3 žáci. 

 
Počet omluvených hodin za celý školní rok na jednoho žáka 47,58 je výrazně nižší jako ve 

školním roce minulém (82,15), což bylo způsobeno ukončením absencí k 11. 3. 2020. V tomto 
školním roce neměli žáci neomluvené hodiny, což je pozitivní zpráva a opatření nově zavedená ve 
školním řádu se ukázala jako účinná.  
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5.4 Průběh vzdělávání 
 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu (dále ŠVP). Pro podporu 
individualizace výuky byly některé početné třídy (ročníky) v hodinách německého a anglického 
jazyka děleny na poloviny (třetiny). Ve všech ročnících byly splněny očekávané výstupy aplikované 
do učiva jednotlivých předmětů. Od 11. 3. škola přešla na vzdělávání na dálku. Pro potřeby 
vzdělávání byly zvoleny systémy Bakalář, Whats – UP a Google Clasroom. 

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 (především od 11. 3. 2020) a sumativní hodnocení výkonů 
žáků. Vedou žáky k systematické přípravě do vyučování, k odpovědnosti za svoje vzdělávání. 
Uplatňují různé formy 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 a školní psycholožkou (změna od března 2020) 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 fungují předměty Speciální péče a Pedagogická intervence. 

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 26. 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 zvláště při 
vzdělávání na dálku. 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). 

Ve škole třídíme odpad. U východu jsou umístěny kontejnery na sklo, nápojové kartony, 
plasty a papír a manuál se vzorky jak správně třídit. Také zde máme kontejner na elektronický 
odpad a boxy na sběr použitých baterií, všechny byly opakovaně naplněny. Na školní zahradě je 
umístěno sedm kompostérů které aktivně využíváme. Třídy na prvním stupni důsledně třídí plast a 
papír do krabic od firmy sako. Pokračujeme ve sběru víček od PET lahví, kovových uzávěrů a 
hliníkových plechovek, které od nás jako druhotnou surovinu vykupuje stejně jako starý papír firma 
NAJA. Žákovský parlament zorganizoval letos bohužel jen podzimní kolo sběru starého papíru. I 
přes nepříznivý vývoj na trhu související s klesajícím zájmem o recyklaci této suroviny, změny v 
organizování sběru  a propadu cen papíru jsme nasbírali a vytřídili 19 tun. S průměrem 50 Kg na 
žáka jsme odsadili v soutěži škol krásné třetí místo.  
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V letošním školním roce neproběhly vzhledem k mimořádným opatřením vlády tyto akce: 

Den Země a projektové dny Dopravní výchova, Den bez úrazů a Den ochrany člověka za 

mimořádných situací.  

Výchova ke zdraví je zařazena buď jako samostatný předmět nebo integrována do jiných 

předmětů (VkO, Př),  zúčastnili se projektu Jíme zdravě.  

S významnými výročími byli žáci seznamováni do 11. 3. 2020 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 (Scio) ve srovnání s ostatními školami na velmi 
dobré úrovni. Velkým přínosem pro utváření kompetencí je účast žáků na organizaci školních akcí i 
akcí pro veřejnost.  

 
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 2015 – 2018. V letošním školním roce se neuskutečnilo 
testování 3., 5. a 7. ročníků, které bude probíhat v říjnu 2020. 
 
 

Výsledky externí evaluace (SCIO) 
 

Národní testování 6. tříd 

 
 

Český jazyk  
Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol.  
 
Hodnocení podle částí testu  
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech:  

 sloh a komunikace 

 literatura a čtenářská gramotnost 

 mluvnice  
 

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly průměrné v částech:  

 posouzení  

 znalosti  

 interpretace a získávání informací 
 

Využití studijního potenciálu  
 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP jsme zjistili, že v naší škole je 

studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, výsledky žáků v testech 
odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
 

Matematika  
Výsledky našich žáků v matematice jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol.  
 
Hodnocení podle částí testu  
Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech:  

 geometrie v rovině a v prostoru 

 nestandardní aplikační úlohy a problémy  
 
průměrné v částech:  
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 čísla a početní operace závislosti 

 vztahy a práce s daty  
 
Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech:  

 znalosti  

 porozumění  

 aplikace  
 
Využití studijního potenciálu porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme 
zjistili, že  

v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně, výsledky žáků v 
testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
 
 
 
 

Národní testování 9. tříd 

 

Český jazyk  
Výsledky vašich žáků v českém jazyce jsou lepší než u 80 % zúčastněných škol.  
 
Hodnocení podle částí testu  
Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech:  

 literatura a čtenářská gramotnost  

 mluvnice  
 
průměrné v části:  

 sloh a komunikace  
 
Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech:  

 posouzení  

 interpretace a získávání informací  

 znalosti  
 
Využití studijního potenciálu porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP 

jsme zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v českém jazyce využíván optimálně, 
výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 

Matematika  
Výsledky vašich žáků v matematice řadí naši školu mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.  
 
Hodnocení podle částí testu 
 Z hodnocení tematických částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly výborné v částech:  

 nestandardní aplikační úlohy a problémy  

 číslo a proměnná  

 geometrie v rovině a prostoru  

 závislosti, vztahy a práce s daty  
 
Z hodnocení dovednostních částí testu vyplývá, že výsledky vašich žáků byly výborné v částech:  

 znalosti  

 porozumění  

 aplikace  
 
Využití studijního potenciálu porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme 

zjistili, že v naší škole je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně. 
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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 34 pochval třídního učitele, 14 napomenutí třídního učitele, 5 důtek 
třídního učitele a 2 důtky ředitele školy. Z negativního chování je to nerespektování pravidel, drzé 
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 sportovně-turistických kurzech, lyžařských kurzech 
a dalších akcích konaných mimo školu. 

 
 
 

Výuka od 11. 3. 2020 
 
Když 10. března Vláda ČR oznámila uzavření škol, většina pedagogů a rodičů věřila, že 

nejpozději po Velikonocích se děti opět sejdou v lavicích. Jen ti největší skeptikové by hádali, že 
některé už se do tříd v tomto školním roce nepodívají, jiné jen dobrovolně a za přísných 
hygienických opatření.. Takovouto situaci ještě české školství nezažilo, a tudíž chyběly zkušenosti, 
o které by bylo možné se opřít. 

 
Počáteční chaos ale nakonec vystřídal řád a organizace, kterou jsme průběžně vylepšovali 

a měnili dle aktuální situace. Koronavirová krize nám ukázala, že jakékoliv dlouhodobější plánování 
postrádalo smysl a že je třeba být flexibilní, schopni operativních opatření. Technika dostala nový, 
výraznější rozměr svého významu, v současnosti jistě nezastupitelného. Covid-19 nám připomněl, 
že bez moderních technologií už si dnes neporadíme.  

V naší škole jsme využívali systém Bakaláři a rozhodli jsme se  svoje možnosti distanční 
výuky rozšířit pomocí nástrojů Google Classroom a Google Meet. Ohlasy z řad pedagogů i rodičů 
byly po zaběhnutí nového systému vzdělávání na dálku veskrze kladné. Přehlednost učiva, 
zadávaných úkolů a jednoduchost jejich odevzdávání i možnosti zpětné vazby byly velkým kladem 
ve výuce, s jejíž podobou neměl dosud nikdo zkušenosti. Google Meet poskytuje možnost on-line 
videokonferencí, v jejichž podobě nabízeli učitelé konzultace, případně ucelené výukové bloky. 
Výuka na dálku s sebou nese i řadu úskalí. Škola si je vědoma nerovnosti materiálních i sociálních 
podmínek žáků. Až na ojedinělé výjimky se však drtivá většina žáků naší školy mohla alespoň v 
minimální míře on-line výuky účastnit. Problematickou zůstává také objektivita výsledků žákovských 
prací. Podstatnou se stala aktivita žáků, jejich komunikace s učitelem. 

 
S postupným uvolňováním opatření byla škola nucena přizpůsobovat se novým 

okolnostem. Nejprve nastoupili od 11. května do školy žáci devátého ročníku, kteří se chystali na 
přijímací zkoušky. Ve dvou dnech v týdnu, vždy po dvou blocích, se tak mohla jejich příprava 
zintenzivnit. 25. května se pak k deváťákům přidalo i sedm skupin žáků prvního stupně. Navzdory 
prohlášením ministra školství, že žáci druhého stupně již do škol v tomto školním roce nenastoupí, 
bylo povoleno, aby se socializačních aktivit ve škole od 8. 6. 2020 účastnili i oni. Vzhledem k 
prostorovým a personálním možnostem školy a také vzhledem k nadále probíhající vzdálené výuce 
škola pro zájemce zorganizovala jedno či dvě setkání s třídním učitelem, opět vše za přísných 
hygienických podmínek, a to v počtu maximálně 15 žáků. 

 
Přes všechny překážky a jen omezenou možnost potkat se osobně jsme ale pokračovali v 

řadě dlouhodobých a tradičních školních akcí. Žákovský parlament nadále organizoval sběr 
plastových víček. Sběr starého papíru byl odložen na podzimní termín. Byla uspořádána fotosoutěž 
„O nejhezčí roušku“ a tradiční básnická soutěže.  

Závěr školního roku byl jiný. Všechny naše školní akce byly zrušeny. Děti přišly o mnoho 
zážitků, zkušeností. Obzvlášť prvňáčci si nemohli plnohodnotně užít svůj první školní rok a naopak 
deváťáci si nemohli užít ten svůj poslední půlrok. 
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V neposlední řadě se sluší ve Výroční zprávě poděkovat. Poděkovat zřizovateli za 
poskytnutou pomoc a podporu. Poděkovat Školské radě za podnětnou diskuzi ve vztahu 
k vzdělávání Na dálku a tvorbě školních skupin. Poděkovat všem učitelům a asistentům pedagoga, 
kteří se ze všech sil snažili, aby výuka probíhala co možná nejlépe, poděkovat nepedagogickým 
pracovníkům, kteří šili tolik potřebné roušky. Poděkovat všem rodičům, kteří byli nápomocni, 
suplovali učitele doma a pomáhali tak svým dětem, a poděkovat všem našim žákům, kteří se i na 
dálku snažili plnit svoje školní povinnosti a něco se naučit. Věříme, že nejvíc se toho ale naučili z 
krize jako takové. 

 
 Koronavirová krize nám všem ukázala, že bychom si měli vážit věcí, které jsme považovali 

za samozřejmé, protože ony tak samozřejmými být nemusí, že být sám u počítače nemusí být vždy 
lepší než jít do školy, že učivo je nějaké lehčí a snad i zábavnější, když se učím ve škole se 
spolužáky. 
 

 
5.5  Školní poradenské pracoviště 

 
Školní poradenské pracoviště funguje na ZŠ Mokrá-Horákov čtvrtým rokem. Ve funkci 

vedoucího poradenského pracoviště je Mgr. Petra Tannenbergová, Ph.D. Pracoviště má 
v současné době celkem 6 členů. (v průběhu školního roku došlo k drobným personálním 
změnám). Další členy tak tvoří školní metodik prevence, dva speciální pedagogové, s krátkou 
přetržkou školní psycholožka a etoped. Schůzky členů ŠPP míváme cca 1x měsíčně, aktuální 
problémy řešíme ihned. Vedoucí ŠPP se sešla s asistenty pedagoga 4x za rok (aktuální problémy 
se opět řešily ihned). Pracujeme dle plánu práce, který pravidelně vyhodnocujeme a řešíme 
aktuální problémy.  

     Za hlavní cíl jsme si stejně jako v minulých letech stanovili poskytovat kvalitní 
poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech: 

 výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

 problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

 kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

 prevence sociálně patologických jevů a závadového chování 

 podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí                
a s odlišnými životními podmínkami. 

 

5. 5. 1 Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

      

     Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se podílejí všichni členové školního poradenského pracoviště (ŠPP) s výjimkou metodika 
prevence (MP). Nápravy poruch učení v rámci hodin speciálně pedagogické péče mají na starosti 
speciální pedagogové. Nákup pomůcek koordinuje vedoucí ŠPP. O organizační zabezpečení péče 
a koordinaci vzniku individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory se stará 
výchovný poradce ve spolupráci se speciální pedagožkou. Na velmi dobré úrovni byla spolupráce 
s pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (PPP), především s psycholožkou Mgr. Petrou 
Krechlerovou a speciální pedagožkou Mgr. Lenkou Bínovou z pracoviště Brno-Hybešova(SPC). 
Paní speciální pedagožka navštívila 4. 10. 2019 naši školu, byla na násleších v hodinách, ve 
kterých byli vyučování integrovaní žáci, poskytla vyučujícím cenné podněty pro práci s těmito žáky, 
zodpověděly jim dotazy, které práce s nimi přinesla. Další návštěva byla naplánována na květen 
2020, ale situace ohledně koronavirové nákazy vše změnila.  

Komunikace s poradnou probíhala většinou prostřednictvím e-mailů či telefonicky. 3. 
března byla uspořádána velmi přínosná schůzka pro výchovné poradce přímo v prostorách PPP. 
Na ní nám byla představena činnost tohoto pracoviště, upřesněna vzájemná spolupráce a 
zodpovězeny či dovysvětleny případné nejasnosti. Dalšími spolupracujícími školskými 
poradenskými zařízeními jsou SPC Brno-Štolcova, které má na starosti zabezpečení péče o žáky 
s poruchami autistického spektra. Naši školu navštěvují v současné době 2 žáci s touto poruchou. 
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Dva žáky sluchově postižené má v evidenci SPC – Brno Šrámkova zastoupena Mgr. Seidlovou. Od 
letošního školního roku navštěvuje naši školu také žák, který je v péči SPC Kociánka. V letošní 
školním roce nebyli přítomni pracovníci těchto center přítomni ve výuce zmíněných žáků z důvodu 
uzavření školy kvůli nákaze koronavirem. Pouze pracovnice SPC Veslařská stihly nahlédnout do 
výuky žáků, kteří mají obtíže logopedického charakteru.     

Ve škole pracovalo v tomto školním roce 12 asistentek pedagoga (AP) pro 13 žáků. Bez 
nich by práce v některých třídách byla velice obtížná, neboť asistenti zároveň pomáhají i jiným 
žákům, kterým byly diagnostikovány poruchy učení či chování. Tito žáci někdy velmi výrazně 
narušují klima třídy a práci ostatních. Díky působení AP na žáky a díky pomoci vyučujícím se 
v mnoha případech předchází výbuchům nekontrolovaného chování a žáci jsou motivováni k práci 
tak, aby se to alespoň přiblížilo k jejich možnostem.  

 

 Do PPP bylo v letošním školním roce odesláno na první nebo kontrolní vyšetření 43 žáků. 
Současná situace, kdy byla SPC a PPP zavřená tak vedla tomu, že řada vyšetření bude probíhat o 
prázdninách či na podzim 2020. V současné době máme v evidenci celkem 81 žáků z podpůrným 
opatřením (PO), z toho 14 žáků s PO 1. stupně, 54 žáků s PO 2. stupně, 12 žáků s PO 3. stupně a 
1 žáka s PO 4. stupně. Pro žáky s PO 3. a 4. stupně jsou ve většině případů doporučeni také 
asistenti pedagoga. U všech žáků s PO je potřeba zpracovat plán pedagogické podpory (PLPP) 
nebo individuální vzdělávací plán (IVP), neboť je to buď stanoveno přímo v doporučeních, nebo to 
vyplývá z vyhlášky, kdy PLPP děláme tehdy, když žáka vyučuje více učitelů než jen třídní učitel 
(TU). Nově je také pro žáky, kterým jako PO byla napsána hodina speciálně pedagogické péče či 
pedagogická intervence, nutné vypracovat IVP. Výchovná poradkyně spolu se speciální 
pedagožkou jsou TU nápomocny při tvorbě IVP či PLPP, ať již se jedná o jeho sestavení, 
projednání s rodiči, vyhodnocení a hlavně v dodržování termínů. Množství práce pro nás všechny 
novou vyhláškou neúměrně narostlo, zejména co se týká administrativy. Zvýšila se také spolupráce 
s ŠPZ, neboť každou zprávu musíme konzultovat a vyjádřit se k ní před jejím uzavřením. Četnější 
je také spolupráce školy s rodiči. 

Na počátku školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v PPP a 
SPC. V této databázi jsou hlavní závěry z vyšetření a také doporučení, jak se žáky pracovat. 
V průběhu roku se pravidelně aktualizovala a byla k dispozici všem vyučujícím.  

Od září 2019 začaly probíhat reedukace vývojových poruch učení v rámci hodin speciálně 
pedagogické péče. Celý rok vedly reedukace speciální pedagožky Mgr. Klára Kokešová a Mgr. 
Vladěna Bartáková. Práce byla zaměřena především na reedukaci specifických poruch učení. Žáci 
pracovali na procvičování a upevňování probíraného učiva a na rozvoji oslabených percepcí, 
paměti a kognitivního vnímání. Pracovalo se také na rozvoji čtení s porozuměním a na rozvoji 
slovní zásoby. Při práci byly využívány speciální pomůcky, interaktivní tabule, odborná literatura i 
počítačové programy. Reedukace probíhala v celkem patnácti skupinách po jednotlivých ročnících 
či třídách s max. počtem čtyř žáků. 

Od září 2019 probíhaly také hodiny pedagogické intervence. Na druhém stupni 
z matematiky a fyziky (navštěvovali je žáci 6., 7., 8. a 9. ročníku pod vedením Mgr. Martina 
Vojtěcha a Mgr. Michala Nováka), na prvním stupni ve 2. a 3. ročníku pod vedením Mgr. Soni 
Lázničkové a Mgr. Moniky Opavské.  Efektivnost práce s většinou těchto žáků je však velmi nízká, 
protože povinnou účast chápou jako ztrátu času a o vlastní zlepšování nejeví zájem ani neprojevují 
snahu. Proto je motivace k práci velmi náročná. 

 

5.5.2  Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 

V oblasti péče o nadané žáky učitelé pracovali s žáky individuálně zejména ve vyučování a 
dále v přípravě na soutěže a olympiády. Neměli jsme diagnostikovaného žádného žáka 
s mimořádným nadáním, pouze nadané.    Nejčastěji žáci využívali možnosti pracovat na jiných 
typech úkolů než zbytek třídy, nebo si připravovali příspěvky pro spolužáky.  

    

 Stran prevence školního neprospěchu a zajištění péče o žáky s neprospěchem jsme 
postupovali podle platné školní legislativy. Pokud žák neprospíval na konci 1. nebo 3. čtvrtletí, 
vyvolal třídní učitel jednání s jeho zákonným zástupcem za přítomnosti vyučujícího daného 
předmětu a dohodli společně podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci 
klasifikačního období nedostatečně (například přezkoušení z nějakého úseku učiva, doplnění sešitu 
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a nesplněných úkolů, častější konzultace rodičů s vyučujícím předmětu, důslednější kontrola žáka 
ze strany rodičů, apod.). V 1. čtvrtletí bylo řešeno 9 případů, na konci 1. pololetí byli nedostatečně 
hodnoceni pouze 4 žáci (D, M, F, Č, Z). Ve 3. čtvrtletí byly v důsledku koronakrize řešeny pouze 2 
případy a v závěru školního roku bylo nedostatečně hodnoceno 5 žáků, u kterých se projevily hlubší 
neznalosti a naprosté nezvládnutí učiva z matematiky, anglického jazyka, zeměpisu, vlastivědy a 
českého jazyka. Většina bude dělat na konci měsíce srpna opravnou zkoušku Stejně jako 
v minulých letech se tak potvrdil předpoklad, že za neprospěchem žáků většinou není slabé nadání, 
ale nechuť se připravovat a plnit základní školní povinnosti.  

 

5.5.3 Problémy spojené se školní docházkou 

a) Neomluvená absence  

    V letošním školním roce jsme řešili pouze 1 případ neomluvené absence. Jednalo se o 2 
opakované pozdní příchody, které následně nebyly v termínu omluveny. Případ projednala 
výchovná komise školy a přijatá opatření se ukázala jako účinná.  

b) Zvýšená omluvená absence 

    V rámci prevence proti záškoláctví, skrytému záškoláctví a neprospěchu z důvodu 
velkého množství zameškaného učiva ve škole věnujeme dlouhodobě pozornost zvýšené omluvené 
absenci – přes 100 hodin za jedno pololetí. Zvýšená omluvená absence byla ihned konzultována 
s rodiči a byla přijata preventivní opatření. 

 

5.5.4 Profesní orientace žáků 

    Poradenství v oblasti profesní orientace je orientováno především na žáky 8. a 9. 
ročníku. S žáky pracujeme v předmětu Volba povolání, který mají zařazený do rozvrhu od 2. pololetí 
8. ročníku do konce 1. pololetí 9. ročníku.  

Přehled uskutečněných aktivit: 

 Září 2019 - první třídní schůzky – rodičům vycházejících žáků a žáků se zájmem o studium 
na víceletých gymnáziích byly zprostředkovány základní informace o volbě povolání a byli 
seznámeni s plánem připravovaných aktivit  

 5. 11. 2019 – porada výchovných poradců na Střední škole informatiky, poštovnictví a 
finančnictví Čichnova, jejíž součástí byla organizace přijímacího řízení na SŠ pro šk. rok 
2019/2020  

 11. 11. 2019 – 17. ročník školního miniveletrhu středních škol na ZŠ Mokrá-Horákov. 
Hlavním cílem této tradiční akce bylo nabídnout žákům 8. a 9. ročníku co nejvíce informací 
pro jejich budoucí rozhodování stran výběru střední školy. Akce se účastnili zástupci 13 
středních škol z Brna a blízkého okolí.  

 Prosinec - konzultace se zákonnými zástupci vycházejících žáků ohledně kontrolního 
vyšetření svého dítěte v PPP před podáním přihlášky na střední školu.  

 Leden – žáci 9. ročníku měli možnost absolvovat testy  IST 2000 (Mgr. Švecová) 

 23. 1. 2019 – exkurze pro žáky 9. ročníku na SPŠ Chemickou  

 28. 1. 2019 – Rodičovská akademie o volbě povolání – na schůzce byli zákonní zástupci 
z řad vycházejících žáků či zájemců o studiu na víceletém gymnáziu seznámeni s 
průběhem přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2019/20 a s postupem při vyplňování 
přihlášek. Rodičům také byly rozdány zápisové lístky. Jako každý rok i letos byly přihlášky 
žákům vytištěny spolu s potvrzením jejich prospěchu.  

 8. 6. 2020 - termín přijímacího řízení na střední školy (čtyřleté obory) 

 9. 6. 2020 - termín přijímacího řízení na střední školy (víceletá gymnázia)  

 23. 6. 2020 – Celkem 31 vycházejících žáků bylo přijato během 1. kola přijímacího řízení (6 
z nich na odvolání). Pět žáků skládalo přijímací zkoušky ve 2. kole přijímacího řízení. Jeden 
žák ukončil povinnou školní docházku v 8. ročníku, jeden si požádal o opakování 9. ročníku 
(ne na naší škole). 
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 gymnázia SOŠ SOU umělecká 
škola 

opakování 
9. ročníku 

celkem 

9.A 6 7 2 2 0 17 

9. B 1 14 4 0 1 20 

8. ročník   1   1 

 

Co se týká zájemců o studium na víceletém gymnáziu, přihlášku si podalo celkem 7 žáků, 
z toho 5 na osmileté gymnázium a 2 na šestileté gymnázium. Na osmileté gymnázium byl 
přijat 1 žák (Gymnázium a ZUŠ Šlapanice) a na šestileté gymnázium také 1 (Gymnázium J. 
G. Mendela).  

 
5.5.5 Přehled neuskutečněných aktivit: 

 květen 2020 - exkurze do informačního střediska ÚP Brno-venkov pro žáky 8. ročníku  

 

5.5.6 Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků 

    Prevence rizikového chování je na ZŠ Mokrá-Horákov uskutečňována průběžně během 
školního roku plněním úkolu Minimálního preventivního programu (MPP) a podílejí se na ní všichni 
učitelé. 

Učitelé hovoří se žáky o zdravém životním stylu v rámci třídnických hodin a dalších 
předmětů (zejména v hodinách prvouky, výchově k občanství - VkO, výchově ke zdraví - VkZ, 
přírodopisu, chemie), problematice dopingu se věnují v hodinách tělesné výchovy, sexuální výchova 
je náplní  VkZ a VkO.  Postupně se věnujeme problémům jako šikana, agresivita, záškoláctví, 
alkohol, drogy, gambling apod. V sedmém ročníku byl realizován celodenní projekt v rámci VkO 
„Dospívání a vše co k tomu patří“, který byl zaměřený na sexuální výchovu s důrazem na lásku, 
bezpečí a zodpovědnost. 

V rámci výuky se MPP naplňuje i vytvářením klíčových kompetencí žáků (k řešení 
problémů, komunikativní, sociální a personální a občanské). Žáky se snažíme vést k odpovědnosti 
za sebe i druhé, vytvářet otevřenou atmosféru a zdůrazňujeme důležitost vzájemné pomoci. Také 
se je snažíme vést k otevřené komunikaci s ostatními žáky a učiteli, protože problém o kterém se 
neví, nemůže být řešen.  

TU se snaží budovat dobré vztahy v kolektivu třídy a včas řeší problémy, které se 
vyskytnou. Průběžně se věnují problematice šikany, její diagnostice, možným projevům a 
způsobům řešení. Třídy se schází v komunitním kruhu, kde o vztazích ve třídě i škole vzájemně 
komunikují. Nově byl letos zaveden předmět osobnostní a sociální výchova, který vyučují ve své 
třídě třídní učitelé. Byl tak vytvořen prostor pro efektivní, systematickou a zaplacenou práci třídního 
učitele. Předmět byl na konci roku vyhodnocen zpětnovazebným dotazníkem a třídní učitelé jsou 
s jeho současným nastavením spokojeni. 

Na podporu třídních kolektivů se podařilo před zavřením škol uskutečnit lyžařský výcvikový 
kurz žáků sedmých ročníků a třídy 8. A, šesté třídy společně v září vyrazily na třídenní adaptační 
pobyt, dále výlety, spaní ve škole, sportovní akce a besedy a exkurze v rámci výuky.  Výborně 
probíhala spolupráce mezi žáky 1AB  a 9AB „Strážní andělé“.  

Ve své činnosti pokračoval Žákovský parlament, který vytváří komunikační most mezi žáky 
a učiteli přes jejich volené zástupce. Sešel se na několika celodenních jednáních a organizoval 
mnohé akce školy. Podařilo se mu uspořádat dva velmi úspěšné žákovské plesy. Každého z nich 
se zúčastnilo přes dvě stě žáků naší školy. Pokračujeme v podpoře adopce Vincenta Opundy 
z Keni. Žákovský parlament stihl zorganizovat sběr starého papíru a druhý knižní bazar. Vyhlášena 
byla třídní soutěž o největší počet nasbíraných kbelíků uzávěrů od petlahví. Během těchto akcí a 
schůzek jsou úspěšně posilovány přátelské vztahy mezi žáky průřezem všemi ročníky. Žákovský 
parlament má na naší škole mnohaletou tradici.  

Žákovský parlament tvoří zástupci 3.–9. tříd, vždy dva za třídu, volení jsou v září. Letos 
máme 12 prvostupňových zástupců, 16 z druhého stupně a dvě koordinátorky z učitelského sboru. 
Celkem je nás 20 holek a 10 kluků z obcí Mokrá-Horákov, Velatice a Hostěnice. Sešel se na deseti 
ranních schůzkách, odvysílal 21 hlášení, spolupracoval na dvou číslech Školního půlročníku. Dále 
spoluorganizoval první X duatlon na Skalce V období uzavření komunikoval žákovský parlament 
přes EŽK a plnil různé výzvy a úkoly. Zaštítil např. soutěž o NEJ roušku a žáci se zamýšleli nad 
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aktuální situací i nad činností žákovského parlamentu vůbec. V listopadu na 25. ročníku 
Konference prevence byl školní metodičkou prevence a žákem 8. B Ondřejem Burianem úspěšně 
prezentován příspěvek Žákovský parlament jako jeden z nástrojů prevence na ZŠ aneb už 15 let 
spolu. Žáci devátého ročníku Kateřina Pohlová a Tomáš Vítek natočili krátký klip o našem působení 
který je ke shlédnutí na stránkách naší školy. 

Na posilování přátelských vztahů mezi žáky pracuje také družina. Má tři zcela naplněné 
oddělení a pořádá pro děti spoustu vnitřních i venkovních aktivit.  Ve škole se žáci mohli 
zúčastňovat práce kroužků, jejichž nabídku se snažíme postupně rozšiřovat. Škola velmi úspěšně 
spolupracuje s Fantázíí, která nabízí množství kroužků, mezi žáky oblíbené jsou i kroužky 
sportovní. 

Učitelé zejména na 1. stupni včas odhalují žáky se specifickými poruchami učení (SPU)     
a odesílají je na vyšetření do PPP. Poté je jim na základě doporučení psychologa věnována 
speciální pedagogická péče, popřípadě jsou jim upraveny podmínky pro výuku. Ve škole úspěšně 
funguje dyslektický kroužek, na druhém stupni dyslektický klub. 

Rodiče byli s MPP seznámení na začátku roku na třídních schůzkách v jednotlivých třídách 
a na internetových stránkách školy. Dále se uskutečnily dva dny otevřených dveří a další akce pro 
veřejnost (Mokerský běh pro zdraví a něco navíc, Mikulášská nadílka pro MŠ a DPS v Horákově, 
Reprezentační ples školy s polonézou deváťáků), pravidelně problémy konzultujeme na třídních 
schůzkách a hovorových hodinách. Rodiče mohou projevit zájem o zorganizování besedy či jiné 
akce soc. prevence, nebo si vyžádat materiály prevence k prostudování. 

Ochraně žáků před sociálně patologickými, zejména před působením návykových látek a 
šikany se věnuje školní řád, se kterým byly žáci i rodiče podrobně seznámeni. Během roku jsme ve 
škole nešetřili žádný případ kouření, zneužívání návykových látek či dealerství drog.  

Všichni učitelé se řídí Krizovým plánem. Během roku jsme neřešili pokročilý případ 
šikanování, ale několik případů v počínajícím stádiu. Většinou se na školního metodika prevence 
obraceli žáci, kteří mají problémy se vztahy ve třídě (ignorování od spolužáků, pomluvy, posměch). 
Situace okamžitě řešíme domluvou vzájemné strategie a po souhlasu žáka, kterému je ubližováno 
osobním pohovorem s agresorem či agresory (řízený rozhovor, metoda vnějšího nátlaku). Dále 
situaci monitorujeme a jsme vzájemně v kontaktu. Na školní metodičku prevence se obrátila kvůli 
problémům svých dětí několik rodičů. Celý rok spolupracujeme se školní psycholožku Mgr. Et Mgr. 
Evu Švecovou (vystřídána Mgr. Janou Pospíšilovou). Obě dvě byli významnou posilou našeho 
školního poradenského pracoviště.  

Na nástěnce 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 mohou žáci obrátit kdykoli. Během tohoto roku se na ni obrátila přibližně 
desítka žáků. Dále je k dispozici schránka důvěry, ve které se během roku objevilo přibližně pět 
dotazů, týkajících se některých učitelů a vztahů ve třídě. Na všechny byla vyvěšena odpověď.  

Plnění MPP letos jako celý život školy zkomplikovala pandemie COVID-19 a uzavření škol 
11. 3. Všechny na jaro naplánované akce (školy v přírodě, výlety, exkurze, spaní ve škole, vodácký 
kurz, Fakescape) byly odsunuty na příští školní rok. V období uzavření škol proběhla soutěž o 
nejhezčí roušku, rodičům i žákům byly zasílány materiály k problematice prevence, nabídnuty 
konzultace aktuálních problémů. V rámci kurzů Google Classroom zpracovávali úkoly, zamýšleli se 
nad aktuální situací, hledali dobro a sdíleli svoje pocity. Mgr. Michal Novák založil kurz Emoční a 
sociální výchova. Mnoho učitelů absolvovalo různé webináře určené k osobnímu rozvoji, mimo jiné 
kurz Filosofie pro děti -  Jak u žáků hravě rozvíjet dialog a spolupráci. 

 

 

5.5.7 Spolupráce se školním psychologem – dvě období 

 

 září – prosinec 2019 

 

V měsíci září byla navázána dle předchozí činnosti spolupráce se třídami, kde byly vedeny 
dlouhodobé rozvojové programy. Pokračovali jsme dál v rozvojových aktivitách s důrazem na 
stmelení a optimální fungování třídního kolektivu, emočním rozvoji jednotlivých žáků a asertivním 
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jednání vůči spolužákům. Zároveň na konci září a přelomu října proběhly náslechy v prvních 
třídách, aby byly podchyceny případy maladaptace na první třídu. V několika třídách proběhl 1-2 
programy na řešení akutní situace nastalé v daném kolektivu (nový učitel/ spolužák a společná 
adaptace). 

Simultánně byli řešeni zájemci z řad devátých ročníků o kariérové testování, které mělo 
sloužit jako pomocná metoda k volbě střední školy. Testování bylo následně realizováno v říjnu, a 
poté byly vedeny osobní rozhovory se všemi žáky a jejich zákonnými zástupci nad výsledky 
testování. O testování  byl v obou třídách značný zájem, následné rozhovory  probíhaly na přelomu 
října a listopadu v odpoledních hodinách. 

Během období říjen až prosinec bylo řešeno několik žáků z důvodu jejich zhoršeného 
zařazení do kolektivu nebo z důvodu špatné adaptace na přechod na naši školu. Tito žáci za mnou 
poté individuálně docházeli na sezení, kde jsme pracovali na jejich aktuálních potřebách, aby bylo 
jejich školní působení uvedeno do standardního stavu. Zároveň se pracovalo  i s některými žáky z 
předchozího roku, kteří na sezení docházeli z vlastního zájmu. 

Prosinec se nesl v duchu uzavírání spoluprací jak s rodiči, tak s celými třídními kolektivy. 

 

 březen – červen 2020 

 

V březnu 2020 nastoupila na ZŠ Mokrá nová školní psycholožka. Činnost školního 
psychologa byla vzhledem k uzavření školy v rámci nouzového stavu omezena, nicméně se 
podařilo několik důležitých kroků. Před uzavřením školy proběhlo seznámení se s pedagogickým 
sborem a byla navázána spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště. Dále byla zahájena 
spolupráce s třídním učitelem a asistentem pedagoga ve třídě 1. B, kde se vzhledem k opatření 
pedagogicko-psychologické poradny předpokládalo největší zapojení školního psychologa. 

Po uzavření školy byla využívána elektronická komunikace a nabídka služeb školního 
psychologa na dálku. Rodiče všech žáků byli prostřednictvím elektronické žákovské knížky 
informováni o nastoupení nového školního psychologa a jeho činnosti, možnostech kontaktu a 
konzultačních hodinách. Rodičům, žákům a pedagogům byla mimo jiné nabídnuta odborná pomoc 
a podpora při zvládání aktuální situace související s pandemií koronaviru. Ke zpřehlednění a kvůli 
dostupnosti informací byla na webových stránkách školy nově zřízena záložka Školní poradenství, 
kde se žáci, rodiče i pedagogové mohou blíže seznámit s působením a činnostmi školního 
psychologa. 

Se žáky 2. stupně byl navázán kontakt prostřednictvím Google Classroom. Zde měli žáci 
možnost dozvědět se o působení školního psychologa, tématech, se kterými se mohou na 
psychologa obracet, i možnostech kontaktu (Skype, Meet a jiné). Zároveň zde byly průběžně 
vkládány materiály týkající se psychohygieny (zvládání stresu), ale i různé zábavné kvízy na 
odreagování a jiné podpůrné aktivity. 

Ve větší míře byly též podpořeni žáci 9. tříd – elektronickou cestou, ale i osobně v rámci 
přípravy na přijímací zkoušky ve škole. Žákům byla nabídnuta možnost individuálních konzultací 
(např. v případě zvýšeného stresu a obav ze zkoušek), dále jim byly poskytnuty materiály s tipy, jak 
na přijímací zkoušky (příprava, efektivní učení, práce se stresem).  

Užší spolupráce byla navázána s 1. ročníkem, kde v jedné ze skupin probíhal podpůrně-
adaptační program. Na začátku nového školního roku budou i v dalších třídách 1. stupně 
realizovány programy, v rámci nichž se žáci více seznámí se školním psychologem. 

I přes limitovaný vzdálený přístup se podařilo navázat kontakt a spolupráci s několika žáky 
a rodiči. Věříme, že následující školní rok přinese další možnosti působení a spolupráce. 
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5.5.6 Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 
s odlišnými životními podmínkami. 

 

Strategie naplňování rovných příležitostí: škola se účastní projektu manželů Tykačových 
Woman for Woman, spolupráce se sociální komisí obce - p. Rotreklovou a začleňuje do veškerých 
aktivit školy všechny žáky bez rozdílu. 

5.6 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. 
 

Tento školní rok se jeví z pohledu počítačového vybavení jako převratný. Díky dotacím z EU se 
nám podařilo vybudovat novou počítačovou učebnu pro žáky a určité modernizace se dočkaly i 
odborné učebny fyziky chemie a biologie. Byla částečně obnovena datová síť školy a vyměněn 
server školní domény za výkonnější model se zvětšeným úložištěm. 
 
V současné době je na naší škole 93 počítačových stanic a jeden nový server, který pracuje 
s posledním softwarem „Windows 2019“. Dále byly vytvořeny úložné prostory pro ukládání 
učitelských souborů pro podporu výuky a byly odděleny od systémových serverů, kvůli ochraně před 
digitálními viry, či jiným napadením.   
 
Učitelé využívají ke své přípravě počítače, umístěné v kabinetech, sborovně, kanceláři ředitele i 
jeho zástupce. Podařilo se zajistit pro každého učitele jeho vlastní služební počítač. Další počítače 
používají ke své práci správní zaměstnanci ‒ asistenti pedagoga, sekretářka, kuchařky a školníci. 
Ve školní družině pracují vychovatelky se čtyřmi stanicemi, které jsou propojeny s kamerovým 
systémem. Všechny počítačové stanice ve škole mají přístup na internet a všechny jsou zapojeny 
do počítačové sítě řízené serverem (architektura server-klient). Učitelé se tak mohou pod svým 
profilem přihlásit na kterémkoliv počítači ve škole. Většina učitelských pracovišť je vybavena 
tiskárnou umístěnou ve stejné místnosti. 
 
V učebně informatiky je možné využít 28 žákovských stanic, a jedna stanice je určena vyučujícímu. 
V místnosti se nachází interaktivní tabule a reproduktory. Žákům jsou rovněž k dispozici sluchátka. 
Učebna je využívána celý rok, a to zejména pro výuku informatiky, českého i anglického jazyka, 
zeměpisu, přírodopisu, digitálních technologií a matematiky. Probíhá zde také testování žáků SCIO 
a testování ČŠI. Žáci se pod svým uživatelským jménem mohou přihlásit jen na žákovské stanice, 
vstup do počítačové sítě je omezen heslem. 
 
Každá třída na prvním stupni je vybavena interaktivní tabulí, která je propojená s notebookem a 
reproduktory. Na druhém stupni se používají většinou pouze datové projektory bez interaktivního 
vybavení a reproduktory pro ozvučení, podařilo se však vybudovat dvě nové učebny, jednu 
jazykovou učebnu a jednu pro potřeby speciálního pedagoga, které byly také ihned vybaveny 
možností používat datový projektor s reproduktory.   
 
Ve sborovně je možné použít dalších 11 počítačů a síťovou tiskárnu. Barevného tisku lze využít v 
kanceláři ředitele, kde je nainstalována barevná síťová tiskárna. 
 
Budoucí rozvoj školy v oblasti informačních technologií by měl být zaměřen především na přechod 
zbývajících stanic na operační systém Widows 10 (zbývá asi 1/3 používaných počítačů). Zmíněná 
aktualizace počítačů na nový operační systém je plánována z ekonomických důvodů na kalendářní 
rok 2021. Dále se zaměříme na vybavení všech třídních počítačů příslušnými výukovými programy 
a usnadnění přístupu k nim a na zvýšení rychlosti při práci s daty.  
 
Přes rozsáhlé doplnění počítačů do všech učeben a kabinetů, stále zůstává v záloze 7 počítačů 
umístěných v kabinetu informatiky s odpovídajícím počtem monitorů, připravených k využití při 
příchodu nových kolegů, či jiných nutných událostí. V záloze také máme 5 tiskáren určených do 
učitelských kabinetů v případě potřeby. 

 

Školní vzdělávací program (dále ŠVP) je zpracovaný v prostředí INSPIS. V letošním školním roce 
jsme prováděli dílčí úpravy ŠVP v návaznosti na nový Rámcově vzdělávací program 2017. Přibyla 
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výuka plavání a po upozornění ČŠI jsme začlenili do povinně volitelných předmětů Konverzaci 
v anglickém jazyce.  

Během školního roku byli na naší škole na pedagogické praxi 4 studenti pedagogické 
fakulty MU Brno. 
  
 
 
 
 
5.7. Ocenění žáků 
 

Pochvala ředitele školy nebyla udělena. 

Cena roku byla udělena rodičům za jejich neocenitelnou pomoc po celou dobu pandemie. 

Výroční cena byla udělena žákyním 9. ročníku:  Kateřině Pohlové, Tereze Urbánkové, Alici 
Urbánkové, Nicol Putnové a Kateřině Poláčkové za dlouhodobě výborné výsledky ve vzdělávání a 
příkladné chování a přístup během školní docházky.  

 
Pro výběr nejlepších žáků 1. stupně, kteří se zúčastňovali školních soutěží a aktivně se 

zapojovali do života školy, byl připraven zájezd za odměnu, vzhledem k epidemiologické situaci a 
opatřením vlády ČR byl však zrušen a bude nahrazen v příštím školním roce.   
 
 
 
 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotní vzdělávání 
 
 V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (dále DVPP) jsme se v tomto školním roce 
zaměřili především na osobnostně-sociální rozvoj žáka a čtenářskou gramotnost. Poznatky z DVPP 
aplikují učitelé do své pedagogické práce.  
 
 

Zaměření kurzu  Počet pedagogů Počet hodin 

Čtenářská gramotnost 28 10 

Metodika výuky předmětů 4 4 

Řízení školy 2 46 

Rozšiřující studium informatiky  1 14 

Informační gramotnost (Google Clasroom, 
webinář) 

18 72 

Celkem 53 146 

 
 
 

 

 

7. Zájmové vzdělávání  
 
7.1 Školní družina  

Ročník Počet žáků – pravidelná docházka Počet vychovatelek 

1. – 2. ročník 71 2 

3. – 4. ročník  19 1 

celkem* 90 3 
 * údaje k 30. 10. 2019  

 
V prvním pololetí navštěvovalo školní družinu 90 dětí ve třech odděleních. Během druhého 

pololetí docházku ukončilo 10 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, 
Karneval v ŠD, Velikonoce, Den Země, Olympiáda ŠD, aj.).  Rozvíjely u dětí mj. sociální integritu, 
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spolupráci, řešení problémů, posilování sebedůvěry, tolerance, čtenářské návyky, učily předcházení 
úrazům. 

 
7.2 Zájmové školní kroužky   

   
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Školní zájmové kroužky, které vedou učitelé, navštěvovalo 132 žáků. Další zájmovou činnost 
nabízely ve škole spolupracující komerční organizace (SK Renocar Podolí, SK TROPS Brno, Dům 
dětí a mládeže Helceletka Brno, společnost Poznej víc). 
 
 

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

Účastnili jsme se telefonického dotazníkového šetření ČŠI v souvislosti s probíhajícím 
Vzděláváním na dálku. 
 
 

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 56 0 

o odkladu povinné školní docházky 8 0 

o přestupu z jiné základní školy  6 0 

Celkem 70 0 

 

 
 

10. Přehled akcí školy  
 
   V další kapitole je uváděn přehled výchovně vzdělávacích akcí a účast žáků školy na soutěžích. 

 

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

    

Typ akce Určeno pro Počet žáků Místo konání 

a) Lyžařský kurz 8. ročník 30 Dolní Morava 

  7. ročník 55 Paprsek, Rychlebské hory 

b)Adaptační 

pobyt 
6. ročník 50 Češkovice 

 

 

d) Výchovně vzdělávací exkurze 

Název Počet kroužků Počet žáků 

Pěvecký sbor  2 16 

Gymnastika 2 27 

Florbal 2 32 

Hrátky s angličtinou 1 8 

Šikovné ručičky 1 14 

Vaření 1 13 

Anglická konverzace 1 8 

Francouzština 1 8 

Celkem 11 126 
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  KJM - Poznej knihovnu 6. ročník 

 KJM - Útěk není řešení 7. ročník 

 exkurze Po stopách Napoleona 5. ročník 

 Projekt Planeta Země 3000 + Pavilon Anthropos 6. ročník 

 Anthropos 4. ročník 

  návštěva SPŠ Chemické Brno 9. ročník 

 planetárium Brno 5. ročník 

 SAKO 9. ročník 

 Výlet do jeskyně Pekárna 5. ročník 

           

e) Projektové dny, besedy, výukové programy 

  Beseda o Bibli - p. Rotreklová 8. ročník 

 Dušičky a Halloween  9. ročník 

 
Jak se žilo ve středověku (kooperativní vyučování 
dějepisu) 

7. ročník 

 Jak se žilo v pravěku ((kooperativní vyučování dějepisu) 6. ročník 

 Dospívání a vše, co k němu patří 7. ročník 

 
Starověké Řecko mýty a bohové (kooperativní vyučování 
dějepisu) 

6. ročník 

 Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou - Mediatéka 3. – 8. ročník 

 Miniveletrh středních škol 8. – 9. ročník 

 Význam vody 1. stupeň 

  Používám mozek 5. ročník 

  Rezekvítek - Les jako ekosystém 1. ročník 

f) Divadelní představení 

  Brněnské pověsti - divadlo Reduta 5. ročník 

  Divadlo Radost - Kytice 7. ročník 

  Mahenovo divadlo - Saturnin 8. ročník 

  Vánoční koncert pěveckých sborů školy výběr žáků 

 Vystoupení v Horákově výběr žáků 

 Divadlo Radost - Kytice 6. ročník 

 divadlo Radost- Jája a Pája 1. ročník 

g) Další akce pořádané školou   

 Den seniorů 1. stupeň 

 Mikuláš – nadílka 9AB 1. stupeň 

 Vánoční dílničky všichni 

 Kino Scala -  Diego Maradona 2. stupeň 

 Školní Ples všichni 

 
Akademie volby povolání 

rodiče 
vycházejících 

žáků 

 Básnická soutěž všichni 

 Pěvecká soutěž Hledá se skřivánek výběr 1. st. 

 recitační soutěž výběr 1. st. 

 kino Olympia - Sněžný kluk 1. st. 

 vystoupení pro seniory výběr žáků 

 Zpívání u stromečku 1. st. 

 
Vánoce za dveřmi 

výstava pro 
veřejnost 

 Básnická soutěž všichni 
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 3. čtenářská výzva všichni 

h) Akce pořádané žákovským parlamentem (24 žáků) 

 seznamovací dopoledne ŽP členové ŽP 

 spoluorganizace závodu Xduatlon Mokrá  

 vyhlášení soutěže tříd Kbelík víček  

 dobročinný bazar knih v knihovně Mokrá  

 soutěž ve sběru starého papíru - podzimní kolo  

 

účast na Krajské konferenci prevence (prezentace 
příspěvku ŽP jako jeden z nástrojů prevence na ZŠ aneb 
už 15 let spolu.) 

 

 7. ples žáků ZŠ Mokrá  

 distribuce 25. čísla školního časopisu  

 Valentýnské trsáníčko  

 zadání úkolu Zamysli se prosím a pokus se napsat  

 soutěž o nej roušku  

 zadání úkolu Co dělají parlamenťáci v době Covidové  

 zadání úkolu Školní půlročník  

 balík Vincentovi Opundovi  

 distribuce 26. čísla školního časopisu  

 

10.2. Účast žáků v soutěžích 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Želešická růže – přespolní běh vybraní žáci 

  Florbal okrsek – mladší 
vybraní žáci    
3. -5. ročník 

  Florbal okres – mladší 
vybraní žáci    
3. -5. ročník 

 
Florbal okres – mladší – Pohár  
ČFBU 

vybraní žáci    
3. -5. ročník 

 Florbal okrsek – starší 
vybraní žáci    
6. – 7. ročník 

 Florbal okrsek – starší 
vybraní žáci   
8. – 9. ročník 

  Hledá se Slavíček vybraní žáci 

  Hledá se Slavíček vybraní žáci 

  
Karlovarský skřivánek - krajské 
kolo vybraní žáci 

  
Školní kolo olympiády v českém 
jazyce 

výběr 8., 9. 
ročník 

 
Lyra 2019 - pěvecká soutěž 
(Moravský Krumlov) 

vybraní žáci 

  
Okresní kolo olympiády v českém 
jazyce 

vítězové 
školního kola 

 Školní kolo olympiády v zeměpise 
výběr 6. až 9. 

ročník 

 Okresní kolo olympiády v zeměpise 
vítězové 

školního kola 

 Školní kolo Matematická olympiáda 5. ročník 

 
Okresní kolo Matematická 
olympiáda 

5. ročník 

 Pythagoriáda – školní kolo 5. – 8. ročník 

 Školní kolo dějepisné olympiády 7. – 9. ročník 

 
Okresní kolo dějepisné olympiády 

7. – 9. ročník, 
vítězové 

školního kola 
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11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola je zapojena do těchto rozvojových a mezinárodních programů: 
 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ 
II pro období září 2018 – únor 2021. 
 

 Mokerská učebna pod otevřeným nebem, rozhodnutí č.: 04541861, SFŽP. 
 

 Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, příjemce podpory: Národní 
institut pro další vzdělávání, Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283. 
 

 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v 
oblasti pohybové gramotnosti. Registrační číslo projektu: 
CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004030. 

 

 Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ23„ Concepts for 
Professional Education in Border Regions“ (C4PE), Evropská územní spolupráce 
(EUS), INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020         07/2018–06/2021 (36 měsíců) 
Vedoucí partner: Donau – Universität Krems, oddělení pro výzkum dalšího 
vzdělávání a management vzdělávání, Dr. Karl-Dorrek-Straβe 30, 3500 Krems 
Rakousko (DUK), Realizátor projektu: Středisko služeb školám a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 
 

 Název projektu: ,,Identifikace zdrojů environmentální expozice u školních dětí'' 
Projekt probíhá pod spoluprací Fakulty sportovních studií MU a výzkumného centra 
RECETOX. Projekt byl schválen Etickou komisí pro výzkum Masarykovy univerzity. 
Cílem je sledovat zatížení dětské populace chemickými látkami (mikroplasty a 
těžké kovy). Výsledky budou také porovnávány v rámci EU. 

 

 
 
 
 
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 672 rodičů a 3x hovorové hodiny (1x on-line) – celkem 1230 
jednání rodičů s vyučujícími. Kromě toho se uskutečnila mimořádná schůzka s rodiči tříd 3. B pro 
řešení aktuálních problémů tříd. Rodiče jsou o vzdělávání svých dětí informováni prostřednictvím 
elektronické žákovské knížky. Pro předškolní děti z mateřských škol z Mokré-Horákova, Velatic a 
Hostěnic organizovali učitelé 1. stupně ukázkové hodiny a edukační skupiny pro budoucí prvňáčky. 

Ve škole funguje pro zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou Klub rodičů. 

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

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

k volbě povolání a 14. školní miniveletrh středních škol.  

V září reprezentovali žáci školy na atletickém mítinku Želešická růže. Pro seniory v domě 
s pečovatelskou službou v Horákově jsme uspořádali v říjnu program k Mezinárodnímu dni seniorů, 

v prosinci žáci 9. ročníku připravili Mikulášskou nadílku pro žáky naší školy, stejně tak i pro děti 
v mateřské škole. Pro žáky, rodiče i širokou veřejnost připravili učitelé spolu se žáky ve škole 

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

v Horákově již třetí Vánoční koncert, na kterém vystoupili naši žáci a pěvecký sbor školy.  V únoru 

se uskutečnil v kulturním domě v Horákově 28. školní ples, na kterém již podruhé vystoupili 
v slavnostním předtančení žáci 9. ročníku. Mezi další akce, které škola uspořádala pro žáky i 

širokou veřejnost, patří již tradičně 19. ročník podzimního Mokerského běhu na školním hřišti. 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 2020 (příspěvek zřizovatele 
na provoz 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. 

V průběhu roku jsme uspořádali řadu projektových dnů, např. Vitamínový den, svatý Martin. 

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 2019 pokryl potřeby školy. Obec dlouhodobě podporuje mimoškolní aktivity školy. 

    Mezi sponzory patří firmy QUANTUM, SEBUS a další podnikatelské subjekty našich obcí 
včetně řady rodičů, kteří kromě finančních darů poskytli také potřeby pro výtvarnou výchovu, ceny 
pro Mokerský běh, školní ples, 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 a Rezekvítek – školská zařízení pro 
enviromentální výchovu, místní knihovna v Mokré, Mahenova knihovna Brno, Moravské zemské 
muzeum, Asociace sportovních školních klubů Brno-venkov, pavilon Anthropos, Planetárium Brno, 
Sdružení pedagogů a škol se základním vzděláváním Tvořivá škola, Úřad práce Brno-venkov, 
Pedagogicko-psychologická poradna Brno a další. Spolupráce pokračovala také se 
spádovými mateřskými školkami. 

 

 

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 

Jeden zákonný zástupce požádal o přezkoumání výsledků hodnocení žáka, ředitel školy 
nařídil komisionální přezkoušení žáků, které se konalo do 14 dnů od doručení žádosti, v termínu 
dohodnutém se zákonnými zástupci žáků. 

 
13.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání nebyly podány. 

 
 
14. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 

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 
25183,6   25183,6 

0,0 

z toho 

 

Platy 17682,7 17682,7 0,0 

- OON      250      250 0,0 
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- Ostatní (pojistné + FKSP + 

ONIV) 
  6958,4   6958,4 0,0 

 Neinvestiční dotace celkem 25183,6 25183,6 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 7536,9 7336,9 

Příjmy (výnosy) celkem 7536,9 7586,1 

Hospodářský výsledek -- 249,2 

 

Účet Nákladová položka Částka (v tis. Kč) 

  Neinvestiční výdaje  

51140 opravy a údržba                                             459 

50142 potraviny  3036,14 

50143 všeobecný materiál  589,6 

50144 ochranné pracovní pomůcky 25 

50146 knihy, učební pomůcky 20 

50147 drobný hmotný majetek 438,8 

50241 elektrická energie 528,1 

50242 spotřeba vody 142,4 

50204 Spotřeba pohonných hmot 21,1 

50243 spotřeba plynu 485,2 

51840 výkony spojů  32,1 

51240 cestovné 10 

521 mzdy 505,3 

524 odvody 120 

5490420 Poplatky bank.účet 24,6 

54943 pojistné 49 

51850 služby 619,9 

55130 odpisy 211,5 

5180970 vzdělávání 19 

  Neinvestiční výdaje celkem 7336,9 

 

účet Příjmová položka Částka (v tis. Kč) 

  Příjmy 4098,1 

691 Dotace na provoz od obce  3488 

 Investice  
602 pronájem tělocvičny 249 

602 pronájem jídelny, učeben 35,9 

602 Provozní náklady z CS 183,9 

602 školní byt - voda 7,8 

602 Mzdy pro MŠ Mokrá 43,9 

602 mzdové prostředky mimo státní rozpočet  336,3 

602 stravné  2997,5 

602 hřiště - veřejnost (Obec M. - H.) 45 

602 školní družina 150,8 

602 Rozvoz obědů pro mš  48 



  

  24 

  Příjmy celkem 7586,1 

 

14.3  Použití peněžních fondů organizace 

v tis. Kč 

Ukazatel Stav k 1.1. Stav k 31.12  

Fond rezervní 3,2 103,2 

Fond odměn 64 64 

Fond investiční 187,1 272,7 

 

14.4  Použití investic 

v tis. Kč 

Ukazatel Přírustky Čerpáno 

Fond investiční 331,5 245,9 

 

14.5  Neinvestiční výdaje na jednoho žáka  
  
V roce 2019 činily neinvestiční výdaje na jednoho žáka 6.131,- Kč před odečtením dotace. 
 
 

14.6. Realizace projektů financovaných z cizích zdrojů  
 

 Od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021 realizuje škola projekt „Šablony Mokrá II“ (operační program 
Výzkum, vývoj, vzdělávání) financovaného z ESF a státního rozpočtu. Maximální výše podpory 
projektu je 1.081.938 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. 

 
Od 1. 9. 2018 do 31. 11. 2020 realizuje škola projekt SFŽP s názvem Mokerská učebna pod 
otevřeným nebem s celkově uznatelnými náklady projektu ve výši maximálně 242.059 Kč. 
(Výše podpory je 205 750 Kč  - 85 % celkových uznatelných nákladů). 

 
14.7 Kontroly hospodaření 

V květnu 2020 byla provedena ze strany zřizovatele veřejnosprávní kontrola hospodaření za 
účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2019. 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.  

Školní jídelna byla vybavena novým konvektomatem. Hospodářka školy má nově 
vybavenou kancelář. Učitelé mohou využívat nově zrekonstruované kabinety fyziky, PC techniky a 
biologie-chemie. Žáci pak novou učebnu fyziky, chemickou laboratoř a počítačovou učebnu včetně 
kompletního vybavení. Žákům je k dispozici nová učebna jazyků. Obměněny byly čtyři tabule ve 
třídách. Začala rekonstrukce šatních sestav, nové vybavení je připraveno pro žáky 8. – 9. ročníků. 

Všechny předepsané revize, požárně preventivní prohlídky a prověrky BOZP jsou 
prováděny v zákonných lhůtách. 
 
V Mokré dne  12. 9. 2020 
 
Zpracoval:     Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel školy  
 
Pedagogická rada projednala dne 21. 9. 2020. 
 
Školská rada schválila dne 5. 10. 2020. 
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Příloha: 1  
 
Seznam zaměstnanců Základní škola Mokrá-Horákov, příspěvková 
organizace, školní rok 2019/20      
 
Pedagogický sbor 1. stupeň  
 
Šárka Šimková, Mgr, zástupkyně ředitele 
Linda Richterová, Mgr., třídní učitelka 1.A, 
Kateřina Vopatová, Mgr., třídní učitelka 1.B , 
Jitka Jaloševská, Mgr., třídní učitelka 2.A  
Soňa Lázničková, Mgr., třídní učitelka 2.B 
Vladěna Bartáková, Mgr., třídní učitelka 3.A 
Monika Opavská, Mgr., třídní učitelka 3.B  
Zuzana Vojtěchová, Mgr. třídní učitelka 4.A  
Bohuslava Kopecká, Mgr., třídní učitelka 4.B  
Katuše Studená, Mgr., třídní učitelka 5.A 
Nikola Kartusová, Mgr., třídní učitelka 5.B 
 
Pedagogický sbor 2. stupeň 
 
Tomáš Pětivlas, Ph.D., ředitel  
Jarmila Hořavová, Mgr. (Čj – Nj), třídní učitelka 6.A 
Olga Opatřilová, Mgr., (Aj - Hv), třídní učitelka 6.B 
Ivana Cholková, Mgr., (Tv – Př), třídní učitelka 7.A 
Miroslava Šotnarová, Mgr. (M – F), třídní učitelka 7.B 
František Markus, Mgr. (Z – Tv), třídní učitel 8.A  
Lucie Markusová, Mgr.,  (Čj – Vv),  třídní učitelka 8.B  
Josef Kováčik, Mgr. (Aj – D), koordinátor ŠVP, třídní učitel 9.A 
Martin Vojtěch, Mgr. (M – F), třídní učitel 9.B 
Jana Kubáňová Mgr., (VkO –D), metodik prevence  
Petra Tannenbergerová, Mgr., (Aj – Nj),vedoucí školního poradenského pracoviště, vých. poradce 
Vladimír Ruban, Mgr., (Aj – D - Inf), koordinátor ICT 
Lucie Košťálová, Mgr., (CH), učitelka 
Pavel Janeček, Mgr., (Hv – Z), učitel 
Michal Novák, Mgr., (M), učitel 
Ivana Mazánková, Mgr., (Čj – Nj), učitelka 

 

Školní poradenské pracoviště 

 
Klára Kokešová, Mgr., speciální pedagog 
Eva Švecová, Mgr. at Mgr., školní psycholog, do 31. 12. 2019 
Jana Pospíšilová, Mgr., školní psycholog, od 1. 3. 2020 

 

Asistenti pedagoga 

 
Veronika Kršková, Bc. asistent pedagoga  
Tereza Kukosová, Bc., asistent pedagoga 
Renata Nantlová, asistent pedagoga 
Miloslava Šmerdová, Mgr., asistent pedagoga 
Jiřina Kudličková, asistent pedagoga 
Mgr. Lucie Ilgnerová, asistent pedagoga 
Jana Neuerová, asistent pedagoga 
Renata Civínová, asistent pedagoga 
Jiří Marek, asistent pedagoga 
Eva Pánková, asistent pedagoga 
Anna Nantlová, asistent pedagoga, od 4. 11. 2019 
Hana Bubníková, Mgr., asistent pedagoga, od 1. 1. 2020 
Milena Trávníčková, Mgr., asistent pedagoga, do 13. 11. 2019 
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Mateřská a rodičovská dovolená 

 
Lenka Minxová, Mgr., do 15. 2. 2020 
Ivana Němcová, Mgr.  
Ivona Štorková, Mgr., do 24. 8. 2020 
Iva Caletková, Mgr., do 24. 8. 2020 
Marika Jančálková, Mgr., do 24. 8. 2020 
Nina Kyzlinková, Mgr.  
Ivana Papežová Mgr., do 1. 9. 2020 
Eliška Konrádová Mgr.  
 
Vychovatelky ŠD 
 
Alena Drahotská, vedoucí vychovatelka 
Veronika Kršková, Bc. 
Radka Veselá 
 
 Správní zaměstnanci 
 
Eva Bego, hospodářka   
Zdeněk Šmerda, školník 
Jiří Novák, topič, údržbář  
Dana Nekvapilová, uklízečka  
Lenka Remešová, uklízečka  
Petra Pohlová, uklízečka  
Dana Řičánková, uklízečka  
 
Školní jídelna 
 
Jana Mikulášková, vedoucí školní jídelny  
Iveta Medková, administrativní pracovník  
Milena Kadáková, vedoucí kuchařka 
Alena Bičanová, kuchařka     
Lenka Grimová, kuchařka 
Jitka Doležalová, kuchařka  
Jana Strmisková, kuchařka  
Simona Šulcová, kuchařka 
 


