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Část I. Základní údaje o  škole 

 

Název školy:                            Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, 

                                                                     příspěvková organizace 

Sídlo:                Školní 125, 679 21 Bořitov 

IČO:                750 21 269 

Právní forma:                                            příspěvková organizace   

Indikátor právnické osoby:             600 106 128 

Zřizovatel školy:              Obec Bořitov, právní forma: obec, IČO: 00279960, 

                                                                     sídlo: Bořitov 11, 679 21 Černá Hora. 

Ředitel školy:               PhDr. Šárka Hlavatá 

Kontakt:               Tel.: 516 437 273, 775 642 909 

                                                                     E-mail: zs.boritov@seznam.cz 

                                                                     www stránky: www.zsboritov.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Bořitov je malotřídní základní školou a poskytuje základní vzdělání 

žákům 1.-5. ročníku ve čtyřech třídách. 

 

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 

Mateřská škola                                                 IZO 118 100 815                   kapacita   60 dětí 

Základní škola, 1.-5. postupný ročník           IZO 102 007 349                   kapacita   120 žáků 

Školní družina                                                   IZO 118 100 432                   kapacita   30 žáků 

Jídelna mateřské školy                                    IZO 118 100 874                   kapacita   110 strávníků 

Jídelna-výdejna základní školy                       IZO  118 100 441                  kapacita    50 strávníků 

 

 

Školská rada:  

Ve školním roce 2014/2015 se školská rada sešla celkem třikrát. Pracovala ve složení:  M. Filoušová a 

PaedDr. B. Verner (za zřizovatele), Bc. E. Kucharová a J. Kakáč (za zákonné zástupce),           

Mgr. M. Dvořáčková a Š. Marečková (za pedagogické pracovníky školy). 

Z činnosti školské rady: 

- Projednávání připomínek a schválení nového školního řádu ZŠ 

- Projednávání aktuálních drobných připomínek k chodu školy ze strany rodičů 

- Organizační zajištění pomoci rodičů při úklidových pracích ve škole i školce. 

 

mailto:zs.boritov@seznam.cz
http://www.zsboritov.cz/
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Součásti školy: 

Mateřská škola 

Počet tříd Celkový počet dětí Prům. počet dětí na 

třídu  

Prům. počet dětí na 

učitele 

2 51 25,5 17 

Provoz:  6.30 – 16.00 

Základní výše úplaty:  200,- Kč/ měsíc 

 

Základní škola 

Počet tříd Počet ročníků Celkový počet žáků Průměr.počet žáků na 

třídu 

4 5 52 13 

Ve školním roce 2014/2015 byl ve III. třídě spojen 3. a 5. ročník.  

Celkový počet žáků v prvním ročníku:  16 

Vzdělávací program školy:  ŠVP ZV „Veselá škola“ 

Výuka cizího jazyka:  angličtina jako povinný předmět ve 3. – 5. ročníku. 

 

Školní družina 

ŠD Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

celkem 1 30 1 

Provoz:  ranní dozor od 6.30 
               11.40 – 15.30 
Základní výše úplaty:  50,- Kč/měsíc (od 1.2.2015) 
 
 
Školní jídelna (v budově MŠ) 

Počet Počet strávníků  Z toho strávníků v MŠ 

děti a žáci pracovníci školy děti pracovníci školy 

1 100 12 51 7 

 
Školní jídelna – výdejna (v budově ZŠ) 

Počet Počet strávníků 

žáci pracovníci školy 

1 49 5 
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Část II. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 
Funkce Fyzické osoby Přepočtený stav 

učitelky ZŠ 4 + 1 (současně vych.ŠD) 4,5 

učitelky MŠ 3 3 

vychovatelka ŠD 1 0,67 

vedoucí školní jídelny 1 0,5 

administrativní pracovnice 0,5 

kuchařka 1 1 

pomocná kuchařka 1 0,625 

školnice MŠ 1 1 

školnice ZŠ 1 1 

pracovnice pro výdej stravy 0,313 

zaměstnanců celkem 13 13,11 

 
 
Odborná a pedagogická způsobilost, dle zákona č.563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 5/4,5 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 4/4,0 

Pracovní poměr s učitelkou ZŠ, která nesplňovala kvalifikační předpoklady dle zákona 563/2004 Sb., 
byl ukončen k 30.6.2015. 
 

Celkový počet pedagogických pracovníků MŠ 3/3 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 3/3 

 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/2015 nastoupili na 
školu:       ZŠ:   1  (ředitelka ZŠ a MŠ) 
                  MŠ: 1 (učitelka MŠ) 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2014/2015 odešli ze 
školy:       ZŠ:  1 učitelka k 30.6.2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Komunikativní výuka ČJ na 1. stupni ZŠ 3 

Angličtina od začátku – jak začít? 2 

Angličtina od začátku – jak dál? 2 

Stáž v MŠ Rodkovského 1 

Problematika ŠVP 1 

Plánování a realizace tříd. VP MŠ 1 

Pohybové hry 1 

Metody a formy práce v hodinách matematiky 2 

Studium v rámci CŽV – doplnění kvalifikace 2 

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

Fyzické osoby Přepočtený stav 

5 4,94 
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Část III.     Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 

 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 16 16 - - - 

2. 11 11 - - - 

3. 8 8 - - - 

4. 13 8 5 - - 

5. 4 2 2 - - 

Celkem 52 45 7 - - 

Ve školním roce 2014/2015 nebyl udělen snížený stupeň z chování a nebyla evidována žádná 
neomluvená hodina. 
Vedení školy provádělo hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání průběžně na základě zpracovaného 
plánu kontrol a hospitací se zaměřením na efektivitu výuky a její diferenciaci s cílem maximálního 
zachování individuálního přístupu k jednotlivým žákům a jejich potřebám. 
 
Přechod žáků z 5. ročníku: 
Z 5. ročníku odcházeli v letošním školním roce 4 žáci. Dvě žákyně úspěšně složily přijímací zkoušku na 
Gymnázium Blansko, jedna žákyně přešla na ZŠ Rájec-Jestřebí a jeden žák na ZŠ Černá Hora. 

 
 
 

Část IV.     Údaje o zápisu k povinné školní docházce  a do  MŠ a přijetí  

pro školní rok 2015/2016 

 
Zápis do ZŠ pro školní rok 2015/2016 se konal 4. února 2015 a přišlo k němu 17 dětí s následujícím 
výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 15 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 1 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 

Do 1. ročníku nastoupí 15 

 
 
Zápis do MŠ pro školní rok 2015/2016 se konal 29.4.2015 a bylo přijato celkem 30 žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání s následujícím výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 20 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 10 

Počet odvolání 2 

Rozhodnutí o přijetí v režimu autoremedury 3 

Do MŠ nastoupí nových dětí 23 

 
Se souhlasem zřizovatele bude MŠ ve školním roce 2014/2015 naplněna do maximálního počtu dětí – 
56 (28 dětí ve dvou třídách).  

 
 
 

 
 



6 
 

Část V.     Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů probíhala péče o žáky na základě Minimálního 
preventivního programu ZŠ Bořitov pro rok 2014/2015, který zpracoval školní metodik prevence.  
Program byl zaměřen na výchovu k zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si 
zodpovědnosti za své zdraví a životní prostředí s cílem vytváření životních postojů a kvalitního 
žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, násilí a šikany. 
K naplnění cílů programu sloužily tyto aktivity: 

 Školní projektový den zaměřený na zdravý životní styl 

 Aktuální zapracování programu do výuky jednotlivých předmětů (průřezové téma) 

 Vytváření pozitivního sociálního klimatu ve škole a atmosféry důvěry ze strany všech 
zaměstnanců 

 Vytvoření možnosti smysluplného trávení volného času  - nabídka zájmových kroužků a 
činnost školní družiny 

Ve školním roce 2014/2015 se ve škole nevyskytly žádné sociálně patologické jevy. 

 
 

Část VI.     Údaje o aktivitách školy 
 
Zapojení žáků do srovnávacích testů, olympiád a soutěží 
Dvě žákyně 5. ročníku postoupily do okresního kola Matematické olympiády, kde obsadily velice 
pěkné 4. a 8. místo. 
Žáci 5. ročníku se zapojili do Srovnávacích prověrek pro školní rok 2014/2015 Český jazyk a 
Matematika. Mezi pěti třídami ze ZŠ  Doubravice, Ráječko, Rájec-Jestřebí a Bořitov obsadili v Českém 
jazyce 2. místo a v Matematice 5. místo. 
Žáci 1.-5. ročníku, kteří nás absolvovali na atletických závodech v Rájci-Jestřebí získali v silné 
konkurenci vrstevníků z Doubravice, Ráječka a Rájce –Jestřebí  celkem devět medailí v jednotlivých 
disciplínách. 
Na Olympiádě malotřídních škol v Ráječku obsadili žáci 3. místo v kopané a 3. místo ve vybíjené. 
 
 
 
Zájmové kroužky 

Název kroužku Počet dětí 

Zdravotnický kroužek 10 

Náboženství 15 

Stolní tenis (TJ Sokol Bořitov) 11 

Žijeme hudbou a tancem (studio Pomněnka) 9 

Angličtina s Pomněnkou (studio Pomněnka) 11 (ZŠ)       9 (MŠ) 

 
 
 
Akce realizované ve školním roce 2014/2015 

Září ZŠ - divadlo Radost – „Čarodějná škola“ 

 4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním 
hřišti Blansko 

 Zábavné odpoledne dětí a rodičů v MŠ 

 MŠ – návštěva Bonga Brno 

 MŠ – představení divadla Sluníčko 

Říjen MŠ – divadelní představení „Zajíčkův zoubek“ 

 ZŠ – přednáška o Africe,  „Wildafrika“ 
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Listopad Návštěva planetária Brno 

 Setkání s ilustrátorem A.Dudkem 

 MŠ – divadlo Radost 

 Rozsvícení vánočního stromu a jarmark 

 ZŠ - Projektový den „Zdravý životní styl“ 

Prosinec ZŠ - Populárně naučná projekce „Divoký 
Madagaskar“ 

 ZŠ – koncert J. Uhlíře 

 MŠ – pohádka „O Popelce“ v Letovicích 

 ZŠ - „Velký vánoční koncert“ 

Leden ZŠ – Výchovný koncert, Mgr. K. Kocůrek 

 MŠ – maňáskové divadlo „Úsměv“ 

Únor MŠ, ZŠ - Vystoupení kejklíře V. Dobiáše 

 MŠ – „Školičkový karneval“ 

 ZŠ – Školní turnaj ve vybíjené 

Březen MŠ – maňáskové divadlo – „Krtek a medvídci“ 

 ZŠ – vystoupení ke Dni žen (Klub důchodců) 

 ZŠ- pohádkový muzikál „Jak se Honza učil 
čarovat“  

 MŠ - Návštěva Wikylandu Brno 

 MŠ- tradiční výprava do přírody „S Rumcajsem 
ještě dnes uklidíme celý les“ 

 MŠ – „Vítání jara“ 

Duben ZŠ - beseda „Život a příroda současného 
Ekvádoru“   

 Školní sběr odpadového papíru 

 MŠ -  Maňáskové divadlo „Šikulka“ 

 MŠ -   Vystoupení dětí na Výroční schůzi 
jubilantů na OÚ 

 MŠ - Školičková hra zaměřená na bezpečné 
chování dětí v dopravě, „To ví přece každé mrně, 
na ulici opatrně…“ 

 MŠ, ZŠ – „Velikonoční výstava“ 

 MŠ – Bubu Karneval 

Květen ZŠ – uctění památky obětí světových válek 

 ZŠ – beseda „1. a 2. světová válka v Bořitově“ 

 ZŠ – návštěva VIDA parku Brno 

 MŠ, ZŠ - „Atletická olympiáda“  

 ZŠ - pasování prvňáčků na čtenáře v Obecní 
knihovně 

 MŠ – zámek Boskovice, „Den s Arabelou“ 

 ZŠ – Atletické závody škol v Rájci-Jestřebí 

Červen MŠ, ZŠ - „Den dětí s SDH Bořitov“ 

 4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním 
hřišti Blansko 

 „Ať žijí duchové“ – návštěva divadelního 
představení na Orlovně 

 ZŠ – „Olympiáda malotřídních škol v Ráječku 

 MŠ, ZŠ - Návštěva představení „Hrajeme si 
s pohádkou“, dárek kulturní komise k MDD 



8 
 

 MŠ - „Spaní ve školce“ 

 „Školní akademie“ – vystoupení dětí ZŠ a MŠ pro 
veřejnost, přivítání budoucích prvňáčků a 
rozloučení s páťáky 

 ZŠ – školní výlet na hrad Šternberk s programem 

 
Většina žáků ZŠ se zúčastnila plaveckého výcviku v Blansku v rozsahu 10 lekcí, děti z MŠ měly 
možnost navštívit lekce plavání v černohorské Sladovně.  
Děti z obou škol pravidelně navštěvovaly besedy v knihovně, které pro ně na různá témata 
připravovala Obecní knihovna Bořitov ve spolupráci s Městskou knihovnou Rájec-Jestřebí. 
S úspěchem se z výše jmenovaných akcí setkaly u dětí, rodičů i veřejnosti především „Velký vánoční 
koncert“, „Atletická olympiáda“ a „Školní akademie“, proto bychom na ně chtěli v následujících 
letech dále navázat. 
 
Účast školy v celostátních projektech 
V tomto školním roce byla ZŠ zapojena do projektu „Ovoce do škol“ 
 
Environmetální vzdělávání 
Problematika environmentálního vzdělávání byla zahrnuta průřezovými tématy do hodin prvouky, 
vlastivědy a přírodovědy a do projektového vyučování. 
Děti obou škol se zapojily do třídění odpadu a školního sběru starého papíru. 
 
 

Část VII.     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Ve školním roce 2014/2015 na naší škole neproběhla žádná kontrola ČŠI. 
 
 

Část VIII.     Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014 
 
Příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2014:                                    900 000,- Kč 
Příspěvek ze SR na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2014:    4 716 046,- Kč  

 
Hospodaření školy bylo v roce 2014 ziskové s výsledkem 30 553,44 Kč.  Rada obce schválila rozdělení 
kladného hospodářského výsledku následovně: 
25 553,44 Kč převedeno do rezervního fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn. 

 
 

Část IX.     Materiální podmínky školy 
 
Cílem vedení školy je postupné zlepšení a modernizace materiálně-technického vybavení obou budov 
s cílem vytvořit příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém se děti, žáci i zaměstnanci budou cítit 
dobře.  
MŠ: 

- byly provedeny drobné stavební úpravy a zvětšen prostor přízemní třídy 
- technické zázemí školky bylo vybaveno sušičkou prádla 
- do obou tříd byla zakoupena lehátka a lůžkoviny 

ZŠ: 
- vedle budovy ZŠ byla zpřístupněna a lavičkami vybavena odpočinková zóna, kterou využívají 

děti o velké přestávce a družina v odpoledních hodinách  
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- byla modernizována školní jídelna, kde bylo instalováno nové dřevěné obložení výdejních 
oken, pořízen nový nábytek a zakoupen televizní přijímač. Do prostoru jídelny-výdejny byla 
zakoupena myčka nádobí 

- cvičebna školy byla vybavena chybějící nářadím 
- díky zřizovateli byla o hlavních prázdninách 2015 realizována přestavba přízemní části 

budovy – zvětšena nevyhovující šatna a dále přistavěno patro nad tělocvičnou, kde vznikla 
nová  učebna vybavená 11 počítači a interaktivní tabulí, kancelář školy a sanitární zázemí.  
Byly opraveny staré omítky na chodbách a provedeny nátěry dveří.  V budově byl instalován 
nový školní rozhlas. 

Díky této přístavbě se zlepšily materiálně-technické podmínky školy a budova je připravena na nárůst 
dětí v následujících letech. Škola tak bude disponovat pěti učebnami, které mohou být využity 
k výuce tak, aby v případě potřeby měl každý z pěti postupných ročníků samostatnou třídu. 
V ostatních letech bude jedna z učeben využívána školní družinou, které samostatný prostor dosud 
chyběl. 

 
 

Část X.   Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
za období školního roku 2014/2015 

 
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy  
k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím,  ze dne 8.11.1999, v platném znění.  
Informace byly v tištěné podobě k dispozici na nástěnce v hlavní chodbě školy a elektronicky na 
webové stránce  www.zs.boritov.cz.   Občané Bořitova byly informováni v Bořitovském zpravodaji a 
rodiče dětí  navíc v pravidelných měsíčních mailech.  
Škole nebyly  doručeny  žádné písemné žádosti o informace odvolávající se na zákon. 
Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
Nebylo požádáno o soudní přezkum rozhodnutí o neposkytnutí informace. 
Nebyla v této souvislosti uložena žádná sankce. 
 
 
 

Část XI.     Spolupráce školy s dalšími subjekty a její prezentace na veřejnosti 
 
Spolupráce se zřizovatelem  a  spolky obce 
Škola se snaží o aktivní zapojení dětí do života obce a spolupracuje jak se zřizovatelem (především 
s kulturní komisí a sborem pro občanské záležitosti), tak s místními spolky Sokol, Orel  a SDH Bořitov, 
při pořádání různých akcí (viz. část VI.).  
O své činnosti škola pravidelně informuje veřejnost v „Bořitovském zpravodaji“ a na webových 
stránkách školy.  
Spolupráce s rodiči 
Rodiče dětí jsou o výsledcích výchovně-vzdělávací práce informováni na třídních schůzkách, o akcích 
školy v pravidelných měsíčních přehledech, zasílaných mailem.  Škola umožňuje rodičům konzultace 
kdykoli po telefonické domluvě. 
Díky organizační práci zástupců zákonných zástupců ve školské radě rodiče pomohli při úklidových 
pracích v obou budovách školy. 
 
 

 
 

http://www.zs.boritov.cz/
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Část XII.    Závěr 
 
Ve školním roce 2014/2015 chodilo do Mateřské školy Bořitov 51 dětí, Základní školu navštěvovalo 
52 žáků, celkem 103 dětí.  Pro školní rok 2015/2016 je do  Mateřské školy zapsáno 56 dětí,  
do Základní školy 61 dětí, celkem  117 dětí.  V následujících letech lze vzhledem k demografickému 
vývoji očekávat  další nárůst . Ztohoto důvodu bylo požádáno o změnu zápisu ve školském rejstříku - 
zvýšení kapacity školní družiny ze stávajících 30 na 55 dětí, školní jídelny  (kuchyně v prostorách MŠ) 
ze 110 na 150 strávníků a jídelny-výdejny (v budově ZŠ) z 50 na 90 strávníků. 
 
V obou školách se podařilo splnit roční plán činnost. V oblasti vzdělávací ani výchovné činnosti  se 
nevyskytly závažnější problémy, všichni žáci postoupili do vyššího ročníku a nebyla uložena  kázeňská 
opatření. 
 
Díky stavebním úpravám provedeným   v obou  budovách  v tomto školním roce a především díky 
nástavbě ZŠ jsou prostory školy připraveny na nárůst dětí.  V dalším období se zaměříme na zlepšení 
vybavení obou škol učebními pomůckami tak, aby byly zajištěny podmínky pro kvalitní výchovně-
vzdělávací práci. Pozornost budeme věnovat úpravám zahrady školky. 
 
 
V Bořitově dne 24.8. 2015                                                            …………………………………………………………….. 
                                                                                                            PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
Pedagogická rada projednala dne:              25.8.2015 
Školská rada projednala a schválila dne:    7.10.2015 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


