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Základní charakteristika školy: 

 

 

Název:   Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace  

Adresa: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 Hluboké Mašůvky                   

                            

Právní forma: Příspěvková organizace 

 

IČO: 71008756 

 

Zřizovatel:       Obec Hluboké Mašůvky,  

                          Hluboké Mašůvky 10 

                          671 52 Hluboké Mašůvky 

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Čopf 

                             

Škola sdružuje: Základní škola 1. stupeň  IZO 102843813 

                            Mateřská škola   IZO 107614162  

                            Školní družina   IZO 119300575 

                            Školní jídelna   IZO 150040351 

                           

  Telefon:         739 470 607 – ZŠ 

                         732 974 234- MŠ 

                         739 470 637– ŠJ 

                         721 680 432 – ŠD  

  

e-mail:          skola@hlubokemasuvky.cz  

web:   skola.hlubokemasuvky.cz 
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šk.rok2019/2020 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků na třídu 

I. stupeň 1 4 11 11 

celkem 1 4 11 11 

 

Vzdělávací program: 

Název č. jednací ročník 

ŠVP pro ZV  - „Pohoda“ 

 

410/2007-1 

 

1. - 5. 

 

 Stravování                                                                                                  Strávníci 

Typ stravování Cizí Žáci (ZŠ + MŠ) Zam. školy + důch. 

Školní jídelna 20 25+11 7+2 

  

             

 Počet odd. Počet dětí Počet vychovatelů/ učitelů 

ŠD 1 11 1 

MŠ 2 25 2 

 

Ve školním roce 2019/ 2020 navštěvovalo družinu 11 žáků 1. – 4. ročníku. Činnost školní družiny 

se řídila ŠVP pro ŠD, který vychází z RVP ZV z oblasti Člověk a jeho svět. Školní družina ke své 

činnosti využívá místnost v 1. patře školy. Děti mají k dispozici různé stavebnice, stolní hry, 

navštěvují počítačovou učebnu, kde získávají dovednosti při práci s počítačem. Pracují s výukovými 

programy, prostřednictvím kterých si procvičují učivo. Dále pracují s interaktivní tabulí. Mezi dětmi 

je velký zájem o interaktivní hry. Vychovatelka ŠD umožňovala dětem odpočinkové, rekreační, 

zájmové a tvořivé činnosti/ výtvarná výchova, zpívání, tanec, dramatická výchova, četba/. Ke 

každodenním činnostem patřila také pohybová aktivita dětí. Ke sportovnímu vyžití slouží za 

příznivého počasí travnatá plocha v areálu školy, k poznávání místa svého bydliště zase časté 
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procházky po okolí. V podzimních a zimních měsících děti sportují v sálu OÚ či pohybové učebně.  

Ve všech nabízených aktivitách a činnostech byly děti vedeny k vzájemné pomoci a spolupráci, byla 

využívána skupinová práce podle zájmu a věku dětí. 

 

Pracovníci základní školy: 

Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných 

2   2 

  

 

Počet učitelů s odb. kvalifikací, kteří v r. 2019/2020 nastoupili:                  1 

Počet provozních zaměstnanců :                                                               3                                                          

 

  Věkové složení učitelů: 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 1 1 

35 -50 let 0 1 

nad 50 let 0 1 

Prac. důchodce nepobír. důchod 0 0 

Prac. důchod. pobírající důchod 0 0 

Celkem 1 1 

  

                                                                                            

Asistenti pedagoga:  romský    - ne 

                    jiný          - ne  
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Celkové hodnocení klasifikace  žáků: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chování: 

Snížený st.z chov. Počet % 

2. st. 0 0 

3. st. 0 0 

  

 

Školní absence za rok 2019/ 2020: 

 

Vzhledem k uzavření škol k 12. březnu 2020 a následnému dobrovolnému (nepovinnému) návratu 

dětí do škol se celková absence za rok 2019/ 2020 na základě metodiky MŠMT neuvádí. 

 

Přijímací řízení: 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl otevřen 5. ročník. Z tohoto důvodu nedošlo k podání žádné 

přihlášky na jinou školu. 

 

 

Ročník Počet 

ž. 

Ch. D. Prosp. s 

vyz 

Prospělo Neprospěl Opakují 

1. 3 1 2 3 0 0 0 

2. 2 1 1 2 0 0 0 

3. 3 1 1 3 0 0 0 

4. 3 1 3 3 0 0 0 

Celkem   11 4 7 11 0 0 0 
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Hospitační činnst: 

 

Ř. š. bylo provedeno několik hospitací ve všech ročnících. Ředitel(ka) se zaměřila na plnění 

ŠVP, používání metod směrem k činnostnímu učení, využívání moderní techniky, 

připravenost pedagogů na vyučování, přípravu a zapojení žáků ve výuce, efektivitu 

využívání  hodinové dotace v jednotlivých předmětech. Nedostatky v práci byly s pedagogy 

při rozborech rozebírány a hledány cesty k nápravě. 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

O odkladu pov. šk. docházky 1 0 

O dodateč. odkladu pov. š. d. 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, t,  

51 

0 0 

 

 

Počet dětí u zápisu do 1.ročníku : 4 

Počet dětí přijatých do 1.třídy : 4 

Počet dětí přijatých do vyššího ročníku ZŠ: 1 

Odklad povinné šk. docházky : 1 

Jeden rodič požádal o dodatečný odklad povinné školní docházky. 
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Volnočasové aktivity („kroužky“): 

 

 Název kroužku  Vyučující  Počet dětí  

1.  Flétna Mgr. Dana Hanzalová Freyová  11 

 

2.  Keramika Olga Krulová  7 

 

3. Kroužek ICT Bc. Zbyněk Frey  11 

 

4.  

 

Ruční práce Bc. Aneta Melušová (Jelínková) 11 

                                                             

Hodnocení plánu EVVO 

 

             Škola má zpracován plán EVVO – podle Strategie EVVO a také Minimální preventivní 

program – podle Strategie řešení sociálně patologických jevů. 

O jejich naplňování se starají – školní metodik prevence. 

Průřezové téma EVVO je začleněno do všech vyučovacích předmětů našeho školního 

vzdělávacího programu Pohoda. Prvky EVVO jsou zařazovány pravidelně a smysluplně v rámci 

jednotlivých předmětů. Na 1. stupni především do předmětů Člověk a jeho svět a Přírodověda. 

 

Spolupráce s organizacemi: 

                                   

- Ve škole probíhal sběr a třídění odpadu – papír, baterie 

- Byla navázána spolupráce s obecní  knihovnou, knihovnice nám dělá každý rok besedu pro 

mateřskou i základní školu. 

 

- S kronikářem obce, každý měsíc spolupracujeme na textech obecní kroniky, kam škola zasílá 
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své příspěvky, pan kronikář nám každoročně dělá besedu nad kronikami. 

-  SPOZ nám každý rok na začátku školního roku přispívá na uvítací dárky pro první ročník, na 

konci roku pro předškoláky. 

- Myslivecké sdružení v obci nám přispívá sponzorskými dary na karneval apod., každý rok 

máme besedu s myslivcem. 

- Hasičský sbor přispívá škole sponzorskými dary, besedami, ukázkou techniky. 

- Sportovci  v obci pořádají pro děti Den dětí a Drakiádu, ve spolupráci s obcí Dýňovou stezku, 

Den čarodějnic. 

- Spolupráce s farností se daří, škola vystupuje na akcích farnosti- Mikulášské, Štěpánské. 

- Obchod Jednota nám přispívá každoročně na karneval. 

- Spolupráce s firmami v obci funguje velice dobře, sponzorsky podporují školu. 

- Spolupráce se sponzory se daří i mimo obec, daří se získat známé ke spolupráci za velmi 

rozumné ceny. 

- Spolupráce s ostatními organizacemi (OMEZENO NOUZOVÝM STAVEM) 

- Funguje spolupráce s firmami, které pro nás zprostředkují výukové programy jako pojízdné  

planetárium, koncerty, divadélka.  

- Výukový program dopravní výchovy stejně jako předchozí výukové programy pořádáme 

každoročně. 

- Další výukové přírodovědné programy s poznáváním zvířat nám zprostředkovávají rodiče, 

např. výcvik psů, chov včel, dravců apod. 

- Spolupráce s PČR se daří na úrovni besed a výukových programů, jezdíme i na Den 

otevřených dveří. 

- Spolupracujeme i se záchrannou službou první pomoci, zprostředkují nám ukázky techniky 

a vozidel.  

- Spolupráce s okresní knihovnou ve Znojmě , každoročně sem jede 2.-5. ročník na besedu. 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace 
 

 
 
 
Vyhodnocení obecných cílů 

 

Žáci na I. stupni průběžně rozvíjeli zdravý životní styl pomocí projektového i běžného vyučování 

na témata: Bezpečnost silničního provozu, Zvířata v zimě, Vánoční tradice a zvyky, Správná výživa, 

Velikonoční zvyky a tradice. V rámci průběžných třídnických hodin žáci diskutovali o aktuálním 

dění v třídním kolektivu. Učitelé řešili mezi personální vztahy v kolektivech okamžitě v rámci 

pohovoru se třídou nebo s jednotlivcem. Pokud problém vyžadoval přítomnost zákonného zástupce, 

probíhali konzultace rodičů s pedagogy v průběhu celého školního roku. Rodiče byli individuálně 

informováni prostřednictvím písemné komunikace, osobního pohovoru nebo na pravidelných 

třídních schůzkách. I během distanční výuky byly žákům zadávány a žáky plněny úkoly ze všech 

oblastí běžného vzdělávání. 

 

Vyhodnocení konkrétních cílů 

Třídní učitelé se zaměřili na plnění obsahu minimálního preventivního programu v třídnických 

hodinách a v jednotlivých předmětech v návaznosti na školní vzdělávací program daného ročníku. 

Vycházeli z předem stanovených priorit minimálního preventivního programu pro daný školní rok.  

     

Zhodnocení a závěr  

ZŠ a MŠ je organizována jako málotřídní škola se všemi ročníky 1. stupně ve třech třídách. Ve 

školním roce 2019/20 byly všechny ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Pohoda. Všichni zaměstnanci školy se snažili vytvořit ve škole klidné a 

přátelské prostředí a navázat dobrou spolupráci s rodiči.  

       K navozování příznivého klimatu ve škole pořádáme návštěvy divadelních představení 

(Divadlo MD Znojmo), kam bereme i děti z MŠ, rukodělné dílny/ a tradiční školní akce – školní 

besídky, výstavy keramiky, sportovní a matematické soutěže. Spolupracujeme s naší mateřskou 

školou /vzájemné návštěvy, společné programy/ a místní knihovnou /slavnostní pasování žáků 1. 

ročníku na čtenáře/. Jsme zapojeni do soutěže „Recyklohraní“ /sběr baterií a drobných 

elektrozařízení/. O pozitivní trávení volného času žáků usilujeme i nabídkou školních kroužků.  
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Ekonomické zajištění provozu: 

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hluboké Mašůvky ukončila kalendářní rok 2019 s hospodářským 

výsledkem z hlavní činnosti: 454,33 Kč a z vedlejší činnosti 9 019,22 Kč. Výsledek hospodaření 

celkem tedy 9 473,55 Kč. 

 

V Hlubokých Mašůvkách 29. 9.2020 

Zpracoval: Mgr. Pavel Čopf. 

Schváleno školskou radou dne: 9. 2. 2021 

 

Z řad pedagogických pracovníků 
Bc. Aneta Jelínková, Mgr. Dana Hanzalová Freyová 
Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 
Miroslav Dočekal, Lenka Miholová 
Z řad zástupců zřizovatele 
Bc. Zbyněk Frey, Alena Tondlová 

 


