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Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno-venkov                    
příspěvková organizace 

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2019-2020 

 
 

Část I. 

Základní charakteristika školy 

 
Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace 
Šafránka 54, Rozdrojovice, 664 34 Kuřim 
 
právní forma: příspěvková organizace 
IČ: 75003759  
REDIZO: 600 110 664 
 
Zřizovatel školy: Obec Rozdrojovice, starosta Ing. Daniel Stráský 
Ředitel školy: Mgr. Jiří Fidrmuc 
 
 
Začleněné druhy a typy školských zařízení:  
1. základní škola, IZO: 102 179 565, kapacita 150 
2. školní družina, IZO: 118 300 512, kapacita 60 
3. školní jídelna-výdejna, IZO: 150 066 066, kapacita 150 
4. mateřská škola, IZO: 181 029 413, kapacita 36  
 
kontakty:  
tel.: ZŠ 538 700 470, MŠ 538 700 472, ŠJ 538 700 478, ŠD 538 700 473 
zakladniskola@zsmsrozdrojovice.cz, materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz, 
skolnijidelna@zsmsrozdrojovice.cz,  www.zsmsrozdrojovice.cz/ 
 

Škola 

školní rok 
2019/2020 

počet 
tříd 

počet 
ročníků 

počet žáků průměrný 
počet žáků 

na třídu 

ZŠ 1. stupeň 5 5 92 18,4 

 
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 25 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15,3 

 
 
Školská rada ZŠ Rozdrojovice byla zřízena dne 10. 12. 2005 dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. 
 

za rodiče – předseda ŠR Lenka Stráská 

zástupce pedagogů Mgr. Kateřina Lešová 

zástupce zřizovatele Stanislav Slouka 

 
 

Zvolený vzdělávací program  

název zvoleného vzdělávacího 
programu 

v ročníku 

ŠVP ZV Škola zdravého života 1., 2., 3., 4. a 5.  

mailto:zakladniskola@zsmsrozdrojovice.cz
mailto:materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz
mailto:skolnijidelna@zsmsrozdrojovice.cz
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ŠD, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí ve ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 2 60 fyz.  2 / přepoč.   1,35 

 
    
Zařízení školního stravování      

typ jídelny počet počet dětí školní pracovníci ostatní celkem 

 ŠJ – ZŠ 1 90 13 – 103 

 ŠJ – MŠ 1 36 4 – 40 

 ZŠ a MŠ celkem 2 119 15 – 143 

    
Počet pracovníků školního stravování 

Fyzické osoby 4 

Přepočtení na plně zaměstnané 3,00 

 
 
  Mateřská škola 

školní rok 2019-2020 počet oddělení počet dětí průměrný počet dětí 
na oddělení 

MŠ 2 36 18 

 

 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 
 

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

celkový počet pedagogických pracovníků 12  100 % 

z toho odborně kvalifikovaných  10  83 %  

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/2020 nastoupili na 

školu: 0 
 
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/2020 nastoupili na školu: 1 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/2020 odešli ze školy: 1 

 
5.   Nepedagogičtí pracovníci: 6,56 úvazku / 7 fyzických osob 
 

6.  Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

 učitelé 

věk muži ženy 

do 35 let 0 1 

35-50 let 0 5 

nad 50 let 1 4 

pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

celkem 1 11 

rodičovská dovolená 0 1 
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7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
ve školním roce 2019-2020 

 

typ kurzu počet 
zúčastněných 

pracovníků 

Školní metodik prevence 1 

Školský zákon 1 

Anglický jazyk  1 

Distanční vzdělávání 5 

Stravování, zdravá výživa 4 

Informatika 1 

Předškolní vzdělávání 2 

celkem 15 

   
 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

ročník počet 
žáků 

prospělo s 
vyznamenání 

prospělo bez 
(*) 

neprospělo 
bez (*) 

opakují 

1. 25 25 0 0 0 

2. 16 16 0 0 0 

3. 19 14 5 0 0 

4. 17 14 3 0 0 

5. 15 11 4 0 0 

celkem za I. stupeň 92 
 

80 12 0 0 

celkem za školu 92 80 12 0 0 

 
*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2020  
 
 

2. Snížený stupeň z chování: 

 

stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 
 
3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 0, průměr na jednoho žáka: 0 
 
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: 
 

školní rok 
2019/2020 

gymnázia SOŠ SOU konzervatoř 

4leté 
studium 

6leté 
studium 

8leté 
studium 

   

počet 
přihl./přijatých 
žáků 

 
0 

 
0 

 
4 /2 

 
0 

 
0 

 
0 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a jinými 
kontrolními orgány 

 

Ve školním roce 2019-2020 neproběhla ze strany České školní inspekce na naší škole žádná 
kontrola.  

 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. a 
počet odvolání proti tomuto rozhodnutí, vydaných od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020. 
 
 

Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání 

o přijetí dítěte do MŠ 11 0 

o nepřijetí dítěte do MŠ 12 0 

o přijetí žáka do ZŠ 25 0 

o odkladu povinné školní docházky §37 1 0 

o dodatečném odložení povinné školní docházky §37 0 0 

o přestupu žáka z jiné ZŠ 2 0 

 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 
 

Mimoškolní aktivity: 

Kroužky při ZŠ 

 

název kroužku počet žáků 

Hra na zobcovou flétnu 19 

Anglický jazyk pro 1. a 2. ročník 13 

Vědecké pokusy 8 

Jóga 14 

Taneční  16 

Keramika 32 

Bojové sporty a sebeobrana 15 

Logopedický 7 

 
Kroužky při MŠ 
 

název kroužku počet dětí 

Anglický jazyk 8 

Taneční 12 

Keramika 14 
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Žáci se SVP 
 

     typ postižení ročník počet žáků 

žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

2. 
3. 
4. 
5. 

0 
1 
4 
1 

celkem  6 

 

 
Část VII. 

 
Poradenské služby v základní škole 

 
 

   Škola nehospodařila se žádnými finančními prostředky na poradenské služby, čerpanými 
ze státního rozpočtu. 
   Výchovného poradce vykonává ředitel školy Mgr. Jiří Fidrmuc. 
 
 

 
Část VIII. 
 

Prevence sociálně patologických jevů 
  

Naplňování dlouhodobých i krátkodobých cílů Minimálně preventivního programu školy je 
uskutečňováno v průběhu celého školního roku. Jednotlivými vyučujícími jsou realizovány 
aktivity ve složkách výchovných i naukových, které plní minimální prevenci v oblastech 
předcházení sociálně-patologickým jevům a prevence užívání návykových látek. Konkrétní 
témata prevence rizikového chováni jsou obsažena v ŠVP. Ve školním roce 2019/2020 nebyl 
na škole zaznamenán žádný výskyt sociálně-patologických jevů.  

Funkci školního metodika prevence vykonává paní učitelka Mgr. Jaroslava Váňová. 
 

           Část IX. 
 

Rozvojové a mezinárodní programy, projekty 
 
    Škola je zapojena do projektu EU Mléko do evropských škol a Ovoce do škol.  
    Ve školním roce 2019-2020 se škola úspěšně zapojila také do celonárodních programů 
Les ve škole – škola v lese a projektu Celé Česko čte dětem. Jsme držiteli certifikátu Aktivní 
škola a rovněž Partnerského certifikátu ochrany přírody Nejbohatší Ekosystémy Planety 
Země od občanského sdružení Prales dětem. 
 
 

Část X. 
 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Ve školním roce 2019-2020 se v základní i mateřské škole uskutečnila Mikulášská 
nadílka. Vybraní žáci hudebně doprovodili vítání občánků. Na poslední předvánoční týden 
žáci školy připravili společné Vánoční vystoupení pro rodiče a příbuzné. Jarní uzavření škol 
kvůli epidemiologické situaci přerušilo nejenom plavecký výcvik a znemožnilo realizaci školy 
v přírodě, ale i dalších školou plánovaných aktivit. 
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Po opětovném otevření škol nebylo příliš prostoru ke společnému setkávání a dalším 
aktivitám, přesto se žáci školy v jednotlivých třídách připojily k Bláznivému týdnu před 
odchodem na prázdniny.  

 
 

Část XI. 
 

Spolupráce s dalšími subjekty 
 

V oblasti poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami škola spolupracuje 
s pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně na ulici Hybešova a v oblasti primární 
prevence sociálně-patologických jevů s pedagogicko-psychologickou poradnou na ulici 
Sládkova v Brně.  

Rovněž spolupracujeme s odborem životního prostředí na Městském úřadu Kuřim.  
Se základní školou v Sivicích, Viničných Šumicích, Blučině a v Tvarožné se setkáváme při 

současné realizaci a při dalším rozvoji školních vzdělávacích programů základních škol 
s prvním stupněm základního vzdělávání.  

 
 

Část XII. 
 

Hospodaření školy 
 

Zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 není součástí výroční zprávy. 
 
 
 

            Část XIII. 
 

Koncepční záměry školy 
 

Na zkvalitňování výchovy a vzdělávání žáků se podílejí všichni pedagogičtí i 
nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ a MŠ Rozdrojovice, kteří vytvářejí vhodné podmínky pro 
tvorbu a realizaci ŠVP. 

Uvědomujeme si nutnost ochrany životního prostředí a výchovy s tím související, 
proto také do výchovně-vzdělávacího procesu zařazujeme prvky environmentální výchovy. 
Celá škola vystupuje podle zásad ekologického chování a podporuje zkvalitnění životního 
prostředí. 

Dále se zaměřujeme na rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro praktický život. 
Ve všech předmětech rozvíjíme ty schopnosti a dovednosti, které žákům umožní lepší 
orientaci v životě.  

Snažíme se mít školu otevřenou veřejnému životu, přestože to bylo v daném školním 
roce velmi ztíženo současnou epidemiologickou situací. Abychom se více přiblížili široké 
veřejnosti a mohli nabídnout nejenom rodičům našich žáků ucelené a přehledné informace, 
od září 2020 jsme zprovoznili nové webové stránky školy.  

Soustavně řešíme další zkvalitnění forem distanční výuky, aby co nejvíce vyhovovala 
moderním požadavkům v této oblasti mimoprezenčního vzdělávání žáků prvního stupně 
základní školy. 

Chceme učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za 
ně odpovědní, vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám. 

 

           
 



Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2019–2020 
  

  

 8 

 

Část XIV. 
 

Materiálně-technické zázemí školy 
 

Od začátku školního roku 2019-2020 probíhaly technické přípravy ke zprovoznění vlastní 
školní kuchyně. Ta zahájila svůj provoz v únoru 2020. Škola se také zapojila do projektu 
realizace školních zahrad, bohužel kvůli nastalé epidemiologické situaci byla realizace 
projektu přesunuta na následující školní rok.  

Podle plánů začne na podzim letošního roku probíhat realizace venkovního sportovního 
hřiště vedle budovy tělocvičny, které by mělo sloužit pro výuku tělesné výchovy, pro potřeby 
zájmových pohybových kroužků a pro veřejnost v obci. Dokončení projektu je plánováno do 
konce roku 2020. V plánu pro jaro 2021 je také rozšíření prostor pro sportovní pomůcky – 
vybudování nářaďovny se vstupem v zadní části tělocvičny.  
 

V zázemí školy jsou i nadále nedostačující šatnové prostory pro pracovníky školy, velmi 
omezené jsou i provozní skladové prostory. 

 
Rozdrojovice, 22. 10. 2020 
     
   

Zpracoval: Mgr. Jiří Fidrmuc, ředitel    
 
Schválila Školská rada dne 29. 10. 2020  
 
 
 
 
 


