
Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za školní rok 2020/ 2021 

 

č.j.: 240/ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace 
 

 
 
 

 

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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 Složení školská rady v roce 2020/ 2021 

 

Za rodiče:  

Miroslav Dočekal 

Lenka Miholová (do 30. 6. 2021) 

Stanislava Auerová (od 30. 6. 2021) 

 

Za školu:  

Dana Hanzalová Freyová (předsedkyně od 30. 6. 2021) 

Aneta Melušová (předsedkyně do 30. 6. 2021) 

   

Za obec: 

Zbyněk Frey (starosta obce) 

Alena Tondlová 

 

šk.rok2020/2021 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměr na třídu 

I. stupeň 2 5 16 (17) 8 (8,5) 

celkem 2 5 16 (17) 8 (8,5) 

 

Vzdělávací program: 

Název č. jednací ročník 

ŠVP pro ZV  - „Pohodová škola pro život“ 

79-01-C/01 

 

410/2007-1 

 

1. - 5. 

 

 Stravování                                                                                                  Strávníci 

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

Školní jídelna 18 21+16 9+2 
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 Počet odd. Počet dětí Počet vychovatelů/ učitelů 

ŠD 1 16  1 

MŠ 1 21 2 

 

Ve školním roce 2020/ 2021 navštěvovalo družinu 16 žáků 1. – 5. 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 

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. 

Provoz školní družiny byl ve školním roce 2020/ 2021 silně narušen pandemií Covid-19, kdy 

v době uzavření škol, byla uzavřena taktéž školní družina. Také v době, kdy byla škola otevřena 

pouze pro některé ročníky, byla družina průběžně uzavřená z důvodu neslučování kolektivů. 

Pro žáky byly v rámci družiny otevřeny volitelné „kroužky“: ICT, flétna, keramika, rukodělné práce 

a pohybových her. Také zde ovšem platilo, že kroužky byly povětšinu roku ze stejného důvodu 

uzavřeny. Obdobná nabídka kroužků byla potom otevřena ve šk. roce 2021/ 2022 
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Pracovníci základní školy: 

Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných 

3   2 

  

 

Počet učitelů s odb. kvalifikací, kteří v r. 2020/2021 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          - od 1. 9. 2021  
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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 2020/ 2021: 

Ročníky Celková absence (omluvená) 

1. ročník 142 hodin  

2. ročník 38 hodin 

3. ročník 175 hodin 

4. ročník 88 hodin 

5. ročník 31 hodin 

 

0 hodin neomluvené absence ve všech ročnících. 

 

Ročník Počet 

ž. 

Ch. D. Prosp. s 

vyz 

Prospělo Neprospěl Opakují 

1. 4 4 0 3 0 0 0 

2. 3 1 2 3 0 0 0 

3. 3 (4) 1 2 (3) 3 (4) 0 0 0 

4. 3 2 1 3 0 0 0 

5. 3 0 3 3 0 0 0 

Celkem   16 4 7 11 0 0 0 
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Přijímací řízení: 

 

Ve školním roce 2020/20210 došlo k přestupu tří žákyň do 5. ročníku na ZŠ v Kravsku. 

 

 

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 0 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: 6 

Počet dětí přijatých do 1. ročníku: 6 

Počet dětí nastoupivších do 1. Ročníku: 5 

Počet dětí přijatých do vyššího ročníku ZŠ: 1 (od května 2021) 

Odklad povinné šk. docházky: 0 
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Volnočasové aktivity („kroužky“): 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 a restriktivních opatření vlády „kroužky“ probíhali jen 

v omezené míře. 

 

 Název kroužku  Vyučující  Počet dětí  

1.  Flétna Mgr. Dana Hanzalová Freyová  9 

 

2.  Keramika Olga Krulová  10 

 

3. Kroužek ICT Bc. Zbyněk Frey  16 

 

4.  

 

Ruční práce Bc. Aneta Melušová (Jelínková) 16 

5. Pohybové a míčové 

hry 

Mgr. Pavel Čopf 12 

     

                     

DVPP 

Ve školním roce 2020/ 2021 prošli všichni učitelé naší školy DVPP v rámci projetu Moderní 

formy výuky kurzy zaměřenými na rozvoj čtenářské negramotnosti (MŠ) a čtenářské 

gramotnosti (ZŠ). 
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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 

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. 
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- 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. 

 

Zapojení školy do rozvojových projektů 

Naše škola je zapojena od roku 2019 do projektu Moderní formy výuky, které jsou hrazeny z EU 

(Šablony II) a v roce 2021 jsme se zapojili do v pořadí třetí výzvy (resp. Šablony III). 

V roce 2020/ 2022 jsme v rámci Šablon realizovali celou řadu projektových dní ve škole i mimo 

školu. Jmenovitě šlo např. o návštěvu Zoo v Jihlavě, komentovanou exkurzi do NP Podyjí, zábavné 

učení – „létající barvy“.  

V rámci obce jsme potom navázali spolupráci např. s místní farností, myslivci či hasiči, které jsme 

do projektu tímto zapojili a financovali.  

Díky zapojení školy do „Šablon“ dále můžeme financovat doučování žáků a zapojování odborníků 

do výuky – např. logopedie v MŠ. 
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Vlastní zhodnocení školního roku 2020/ 2021 
 
Školní rok 2020/ 2021 byl rokem pandemickým, plným restrikcí zavírání a opětovného otevírání 

škol. Rokem, kdy se situace vyvíjela překotně a nepředvídatelně. Již na začátku školního roku jsme 

učinili těžká rozhodnutí nepřihlašovat naše žáky na divadelní představení do Znojma a stejně jsme 

jednali také s výukou plavání.  

V polovině října, kdy došlo k uzavření škol na celém území ČR jsme byli na situaci po krizovém 

jaru 2020 připraveni a distanční výuka se rozběhla jen s drobnými organizačními nedokonalostmi 

celkem hladce prostřednictvím aplikace MS Teams.  

V průběhu školního roku 2020/ 2021 jsme byli nuceni omezit také mnohé další aktivity, a proto 

jsme v průběhu měsíce května a června dbali zvýšené pozornosti na to, aby se děti po dlouhé době, 

kterou strávili doma - před monitory počítačů – dostaly více na čerstvý vzduch, sportovaly a hýbali 

se. Podnikli jsme proto několik menších výletů do okolí – Jevišovice, Znojmo, Plenkovice...  

Navzdory tomu, že uplynulý školní rok byl těžký pro všechny strany – rodiče, učitele i žáky, chtěl 

bych věřit, že nám do budoucna dalo také několik pozitivních zkušeností, které do budoucna 

využijeme, i když zatím vlastně vůbec nevíme, které to jsou. 

 
 
 
 
 
 

V Hlubokých Mašůvkách 29. 9.2020 

Zpracoval: Mgr. Pavel Čopf. 

Schváleno školskou radou dne: 16. 11. 2021 

 

Z řad pedagogických pracovníků 
Aneta Jelínková, Dana Hanzalová Freyová 
Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků 
Miroslav Dočekal, Stanislava Auerová 
Z řad zástupců zřizovatele 
Zbyněk Frey, Alena Tondlová 



Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HLUBOKÉ MAŠŮVKY
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

IČ: 71 00 87 56

v Kč

I. VÝNOSY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 4 559 492,73

Výnosy ze státního rozpočtu - dotace přímé UZ 353 3 815 995,00
Výnosy z obecního rozpočtu - dotace na provoz 450 000,00
Výnosy z obecního rozpočtu - dotace na provoz - účelová 13 500,00
Výnosy z EU - šablony II. 89 669,00
Výnosy z úroků 87,43
Výnosy z jídelny 141 137,00
Výnosy z vlastní činnosti - úplata za MŠ 22 230,00
Výnosy z vlastní činnosti - úplata za ŠD 3 180,00
Čerpání fondů (fond odměn) 0,00
Čerpání fondů (daňová úspora, fond oprav) 17 487,00
Ostatní výnosy 6 207,30

VÝNOSY Z DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI (cizí strávníci) 166 992,00

V Ý N O S Y  C E L K E M 4 726 484,73

II. NÁKLADY Z HLAVNÍ ČINNOSTI 4 572 216,57

Mzdové náklady (platy a dohody) 2 814 873,00
Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 942 220,00
Ostatní sociální náklady - zákonné pojištění 11 844,00
Ostatní sociální náklady - zákonné pojištění provoz 0,00
Nemoci 26 537,00
Zákonné sociální náklady - příděly  do FKSP 56 158,20
Zákonné sociální náklady - ochranné pracovní pomůcky 7 435,30
Odpisy dlouhodobého majetku 33 840,00
Spotřeba materiálu, knih a učebních pomůcek 75 101,11
Spotřeba materiál - potraviny 136 335,29
Nákup materiálu - OE 4 768,00
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 52 219,00
Nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku 0,00
Opravy a udržování 14 585,00
Školení a vzdělávání 5 200,00
Cestovné 0,00

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2020



Programové vybavení 20 918,32
Ostatní služby 194 639,62
Ostatní náklady z činnosti (pojištění majetku a odpovědnosti) 6 167,00
Jiné pokuty a penále 0,00
Bankovní poplatky 1 019,00
Spotřeba energíí - plyn, elektrická energie 144 326,00
Voda 24 015,00
Daň z úroků 15,73
NÁKLADY DOPLŇOVÉ ČINNOSTI 154 248,64

N Á K L A D Y  C E L K E M 4 726 465,21

III. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti -12 723,84

Výsledek hospodaření z dopňkové činnosti 12 743,36

V Ý S L E D E K   H O S P O D A Ř E N Í   C E L K E M 19,52

IV. REZEVNÍ FOND 

Zůstatek fondu k 31.12.2019 5 847,02
Příděl do fondu z výsledku hospodaření za rok 2019 9 473,55
Čerpání fondu v roce 2020 -9 501,00
Zůstatek fondu k 31.12.2020 5 819,57

V. FOND ODMĚN

Zůstatek fondu k 31.12.2019 8 500,00
Příděl do fondu z výsledku hospodaření za rok 2019 0,00
Čerpání fondu v roce 2020 0,00
Zůstatek fondu k 31.12.2020 8 500,00

VI. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Zůstatek fondu k 31.12.2019 72 235,69
Příděly do fondu z mezd za 1-12/2020 57 169,62
Čerpání fondu za 1-12/2020 -33 240,00
Zůstatek fondu k 31.12.2020 96 165,31

VII. INVESTIČNÍ FOND

Zůstatek fondu k 31.12.2019 105 505,04



Odpisy 1-12/ 2020 33 840,00
Čerpání investičního fondu na opravy -7 986,00
Zůstatek fondu k 31.12.2020 131 359,04


