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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 neúplnou 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   55 žáků * 

Jídelna mateřské školy (kuchyně)                 IZO 118 100 874               kapacita   150 strávníků * 

Jídelna-výdejna základní školy                       IZO  118 100 441              kapacita    90 strávníků * 

*K navýšení kapacity došlo od 1.9.2015 

 

 
Školská rada:  
Ve školním roce 2015/2016 se školská rada sešla celkem dvakrát. 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: 

- Schválení Výroční zprávy o činnosti školy 
- Projednání ŠVP ZV Veselá škola, verze č. 2 
- Projednávání aktuálních  připomínek k chodu školy ze strany rodičů 
- Organizační zajištění pomoci rodičů při úklidových pracích ve škole i školce a při organizaci akcí 

pořádaných školou pro veřejnost 
 

 

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


3 
 

Součásti školy: 

Mateřská škola 

Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet dětí  
na třídu 

Průměrný počet dětí 
na učitele 

2 56 28 14 

Provoz:  6:00 – 16:00 
Základní výše úplaty:  300,- Kč/ měsíc 
 
Základní škola 

Počet tříd Počet ročníků Celkový počet žáků Průměrěrný počet 
žáků na třídu 

4 5 61 15 

Ve školním roce 2015/2016 byl ve III. třídě spojen 3. a 4. ročník.  
Celkový počet žáků v prvním ročníku:  15 
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 2 50 2 

Provoz:  ranní družina            6:30 – 7:45 
                odpolední družina 11:40 – 16:00 
Základní výše úplaty:  50,- Kč/měsíc 
Kapacita školní družiny byla od 1.9. 2015 navýšena z 30 na 55 žáků. 
 
Školní jídelna (v budově MŠ) 

Počet Počet strávníků  Z toho strávníků v MŠ 

děti a žáci pracovníci školy děti pracovníci školy 

1 113 14 56 8 

 
Školní jídelna – výdejna (v budově ZŠ) 

Počet Počet strávníků 

žáci pracovníci školy 

1 57 6 

 
 

Část II. Obor vzdělání a vzdělávací programy 

Obor vzdělání vyučovaný na škole:  
Kód oboru:  79-01-C/01 
Popis oboru: Základní škola 
Školní vzdělávací programy: 
Vzdělávání v ZŠ probíhalo ve školním roce 2015/2016 dle ŠVP ZV s motivačním názvem „Veselá škola“, 
který byl vydán k 30.srpnu 2009 a obsahově upraven k 1.září 2013. Ve škole se vyučoval cizí jazyk 
angličtina jako povinný předmět ve 3.-5. ročníku.  
MŠ pracovala podle ŠVP PV s motivačním názvem „Veselá školka“ platného od 1. září 2015. 
Školní družina se řídila ŠVP ŠD při Základní škole Bořitov s platností od 1. září 2015. 
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Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Funkce Fyzické osoby Přepočtený stav 

učitelky ZŠ 5 4,68 

učitelky MŠ 4 4 

vychovatelka ŠD 2 (z toho 1 i uč. ZŠ) 1,33 

vedoucí školní jídelny 1 0,5 

administrativní pracovnice 0,5 

kuchařky 2 1,625 

školnice ZŠ 1 1 

školnice MŠ 1 1 

pracovnice pro výdej stravy 0,313 

zaměstnanců celkem 15 14,95 

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

Fyzické osoby Přepočtený stav 

5 4,94 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků ZŠ 6/6,01 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 6/6,01 

 
 

Celkový počet pedagogických pracovníků MŠ 4/4 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 4/4 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/2016 nastoupili na 
školu:       ZŠ:   2  (učitelky ZŠ) 
                  MŠ: 1  (učitelka MŠ) 
Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří ve školním roce 2015/2016 odešli ze školy:                   
MŠ:  1 učitelka k 24. 8. 2016 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
DVPP bylo v tomto školním roce zaměřeno především na  inkluzi a přípravu tvorby nového ŠVP.  
 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zásady práce s dítětem s ADHD – 1.  a  2.  část 2 

Současná česká literatura pro děti 2 

Školní zralost 7 

Stáž v MŠ Rodkovského 1 

Dyslektik, AJ 2 

Kolokvium ředitelů  MŠ 1 

Logopedický asistent, MŠ 1 

Soulad ŠVP a RVP ZV 1 

Tvorba ŠVP 1 

Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 

Vzdělávání v rámci CŽV 4 
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Část IV.     Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 

 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 15 15 - - - 

2. 15 14 1 - - 

3. 11 11 - - - 

4. 8 8 - - - 

5. 12 7 5 - - 

Celkem 61 55 6 - - 

Ve školním roce 2015/2016 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 odcházelo v letošním školním roce 12 žáků. Tři žáci skládali přijímací zkoušku na 
Gymnázium Blansko, z toho dvě žákyně úspěšně, přesto se ke studiu na gymnáziu nakonec rozhodla 
jen jedna z nich. Dva žáci budou přecházet na ZŠ v Blansku, devět na ZŠ v Černé Hoře. 

 

 

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

pro školní rok 2016/2017 

 

Zápis do ZŠ pro školní rok 2016/2017 se konal 2. února 2016 a přišlo k němu 23 dětí s následujícím 
výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 19 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 4 

Do 1. ročníku nastoupí 19 

 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017 se konal 3. května 2016 a bylo přijato celkem 27 žádostí o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání s následujícím výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 20 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 7 

Počet odvolání 0 

Rozhodnutí o přijetí v režimu autoremedury 0 

Do MŠ nastoupí nových dětí 20 

 
Se souhlasem zřizovatele bude MŠ ve školním roce 2016/2017 opět naplněna do maximálního 
povoleného počtu dětí – 56 (28 dětí ve dvou třídách).  Byly přijaty všechny přihlášené děti, které  
k 31.8.2016 dosáhly 3 let věku. 
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Část VI.     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 2015/2016, 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 „Zdravé zuby“ 

 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 2015/2016 se ve škole nevyskytly žádné sociálně patologické jevy. 

 

 
Část VII.     Údaje o aktivitách školy 

 
Zapojení žáků do srovnávacích testů, olympiád a soutěží 
Ve školním roce  2015/2016 se naše škola zapojila do několika tradičních soutěží a olympiád, stejně 
jako v předchozích letech, nově jsme se zúčastnili recitační soutěžní přehlídky      „O lysické sluníčko“, 
kde  žák 1. třídy obsadil velice pěkné 2. místo ve své kategorii. 
Další aktivity: 
Matematická olympiáda – jedna žákyně z  5. ročníku splnila kritéria a postoupila ze školního do 
okresního kola Matematické olympiády. 
Srovnávací prověrky - žáci 5. ročníku se zapojili do Srovnávacích prověrek pro školní rok 2015/2016 
Český jazyk a Matematika. Mezi pěti třídami ze ZŠ  Doubravice, Ráječko, Rájec-Jestřebí a Bořitov 
obsadili v Českém jazyce 3. místo a v Matematice 5. místo. 
Atletika - žáci 1.-5. ročníku, kteří nás reprezentovali na atletických závodech v Rájci-Jestřebí, získali 
v silné konkurenci vrstevníků z Doubravice, Ráječka a Rájce –Jestřebí  celkem pět medailí v jednotlivých 
disciplínách. 
Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a kopané v Ráječku – letošní družstvo složené z 5 hochů a 1 
dívky  obsadilo 3. místo v kopané a 2. místo ve vybíjené. 
 
 
 
Zájmové kroužky 
Ve školním roce 2015/2016 se pro děti podařilo zajistit  kroužky, které úspěšně pracovaly v předchozím 
školním roce a přibyly 3 nové  – Bojové umění a sporty, Dechová cvičení s flétničkou (v ZŠ) a Hra na 
klavír. 
 

Název kroužku Počet dětí 

Zdravotnický kroužek 10 

Náboženství 14 

Hra na klavír 4 ZŠ,  1 MŠ 

Dechová cvičení s flétničkou 6 ZŠ, 9 MŠ 

Bojové umění a sporty 20 

Stolní tenis (TJ Sokol Bořitov) 14 

Žijeme hudbou a tancem (studio Pomněnka) 12 

Angličtina s Pomněnkou (studio Pomněnka) 15 (ZŠ)       9 (MŠ) 



7 
 

Akce realizované ve školním roce 2015/2016 

Září ZŠ  

  interaktivní beseda „Vývoj hud.nástrojů“ 
  4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním 

hřišti Blansko 

 MŠ  

  Zábavné odpoledne pro děti a rodiče 

  návštěva Bonga Brno 

  maňáskové divadlo ve školce 

Říjen ZŠ 

  „John and Mary“, anglické div. představení 

  populárně naučná projekce  „Zpátky do 
Mexika“ 

  projektový den „Zdravé zuby“ 

 MŠ 

  divadlo Radost- „Když jde kůzle otevřít“ 

Listopad ZŠ  

  Besedy v knihovně pro všechny ročníky 

  návštěva Domu přírody v Moravském krasu 

  Vystoupení dětí na Výroční schůzi Klubu 
důchodců Bořitov 

 MŠ  

  představení divadélka Úsměv 

 Společné akce 

  Podzimní sběr papíru 

  Rozsvícení vánočního stromu a jarmark 

Prosinec ZŠ  

  beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 

  koncert „Bohemia classic quartet“ 

  „Velký vánoční koncert dětí ZŠ“ 

 MŠ  

  návštěva pohádkového představení „Tři 
bratři“ 

 Společné akce 

  návštěva představení „Hvězdička 
betlémská“ v kině Blansko 

Leden ZŠ  

  „Vitamínový den“ , MK Fruit 

 MŠ  

  hudební vzdělávací pořad „Volfík“ 
 Společné akce 

  Zdravé Vaření s firmou Slow Food Prague 

Únor ZŠ 

  výukový program – Jezírko, Soběšice 

  „Tvoříme s keramičkou L. Strakovou“ 
 MŠ  

  „Školičkový karneval“ 
  návštěva „Uličky řemesel“, Brno 

  představení Sférického kina 
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Březen ZŠ 

  Školní kolo recitační soutěže 

  Vystoupení dětí na „Jarním posezení Klubu 
důchodců Bořitov“ 

  Besedy v Obecní knihovně 

  Účast na recitační soutěži „O lysické 
sluníčko“ 

  Projektová výuka – „Velikonoce“ 

 MŠ 

  Divadlo Radost – „Tři čuníci nezbedníci“ 

  „Muzikohrátky a bubnování ve školce“ 

  Přivítání jara a vynášení Morany 

 Společné akce 

  „Velikonoční výstava výrobků dětí“ na OÚ 

Duben ZŠ    

  Muzeum Blansko, výstava loutek „Pohádky 
z Radosti“ 

  Divadlo Radost, „Strakonická dudák“ 

 MŠ 

  Návštěva Bonga Brno 

  Vystoupení dětí na Setkání jubilantů na OÚ 

  „Rojení čarodějnic“ 

 Společné akce 

  Jarní sběr papíru 

  Výukový program „Nemocnice zvířátek“ 

Květen ZŠ  

  uctění památky obětí světových válek 

  beseda „Putování Moravským krasem“ 

  Atletické závody škol v Rájci-Jestřebí 

  „Draví ptáci“, návštěva vystoupení v Černé 
Hoře 

  Návštěva žáků 5. ročníku v ZŠ Černá Hora 

 MŠ 

  „Zahradní slavnost“ spojená s představením 
projektu přeměny zahrady MŠ „Zahrada 
v pohybu“ 

 Společné akce 

  „Atletická olympiáda“  

Červen ZŠ 

  4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním 
hřišti Blansko 

  Pasování prvňáčků na čtenáře v Obecní 
knihovně 

  „Olympiáda malotřídních škol v Ráječku“ 

  Školní výlety (1.-4. ročník Anthropos a ZOO 
Brno, 5. ročník dvoudenní výlet do Prahy) 

 MŠ 

  Výlet na Chlum 

  „Malování na chodníku“ 
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  „Spaní ve školce“ 

 Společné akce 

  „Den dětí s SDH Bořitov“ 

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

 
Také v tomto školním roce absolvovali žáci 10 lekcí plaveckého výcviku v Blansku, děti z MŠ měly 
možnost navštívit lekce plavání v černohorské Sladovně.  
 
Zapojení školy do celostátních projektů 
V tomto školním roce byla ZŠ zapojena do projektu „Ovoce do škol“ a nově také „Mléko do škol“. 
V rámci těchto projektů děti dostávaly 2x měsíčně ovoce a zeleninu od tuzemských pěstitelů zcela 
zdarma a dále dotované  mléčné výrobky. Partnerem v tomto projektu je od 1. září 2015  firma MK 
Fruit Šumperk. 
Ke konci školního roku se naše škola přihlásila do projektu „Skutečně zdravá škola“, který má za cíl 
podporovat zdravé a vyvážené stravování ve školách a výchovu k zdravému životnímu stylu obecně. 
 
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 VIII.     Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2015/2016 prováděla Česká školní inspekce na škole inspekční činnost v termínu 13.-
15. ledna 2016. Inspekční zpráva obsahuje kladné hodnocení bez uložených opatření a v kompletním 
znění je dostupná  na webových stránkách školy. 
 
 

Část IX.     Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015 

Příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2015:                                    1 000 000,- Kč 
Příspěvek ze SR na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2015:       4 908 046,- Kč  
Hospodaření školy za kalendářní rok 2015 bylo ziskové s výsledkem 18 868,26 Kč.  Rada obce schválila 
převedení kladného hospodářského výsledku  do rezervního fondu školy. 

 
 

Část X.     Materiální podmínky školy 

Také v tomto školním roce bylo cílem vedení školy nadále postupně zlepšovat a modernizovat 
materiálně-technické vybavení obou budov s cílem vytvořit příjemné  a bezpečné prostředí, ve kterém 
se děti, žáci i zaměstnanci budou cítit dobře.  
MŠ: 

- v letních měsících 2016 byly zahájeny práce v rámci rozsáhlého projektu přeměny zahrady pod 
názvem „Zahrada v pohybu“. Cílem projektu je postupně vytvořit na zahradě školky podnětné 
prostředí, které nabídne dětem ze školky i školy podmínky pro hry, odpočinek, zábavu i sport 
v přírodě.  Součástí projektu je také venkovní učebna, která bude pro děti i žáky k dispozici již 
od září 2016 

- technické zázemí školky bylo vybaveno novou automatickou pračkou 
- do školní kuchyně byl pořízen kuchyňský robot 
- do 2. třídy  byla zakoupena lehátka a lůžkoviny 
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ZŠ: 
- učebny školy a místnost pro družinu jsou postupně modernizovány a vybavovány novým 

nábytkem  (školními lavicemi a židlemi, skříněmi) a pomůckami 
- o hlavních prázdninách 2016 byla provedena sanace stěn cvičebny a  přilehlých prostor 

(nářaďovny, kabinetu a chodby)  a sanace a  položení nových podlah v těchto přilehlých 
prostorách.  Cílem těchto prací bylo vypořádat se s dlouhodobým působením vlhkosti v této 
části budovy školy. 

 

 

Část XI. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání        
 
Spolupráce se zřizovatelem  a  spolky obce 
Škola se  i v tomto roce podílela na pořádání různých akcí a spolupracovala s jednotlivými  složkami 
obce, především s Kulturní komisí a Sborem pro občanské záležitosti a s místními spolky Sokol, Orel a 
SDH Bořitov (přehled jednotlivých akcí – viz. část VII.) 
O své činnosti  pravidelně informujeme veřejnost v „Bořitovském zpravodaji“ a na webových stránkách 
školy.  
Spolupráce s rodiči 
Snažíme se rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči a zapojovat je do dění ve škole formou aktivní 
účasti na společných akcích školky a školy (viz. část VII.). 
O výsledcích výchovně vzdělávací práce jsou rodiče  informováni na třídních schůzkách a mají možnost 
kdykoli po telefonické domluvě konzultovat aktuální problémy s vyučujícími. O akcích školy jsou 
informováni v pravidelných měsíčních přehledech zasílaných mailem.   
Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Boskovice a Blansko 
S oběma školskými poradenskými zařízeními spolupracujeme v oblasti prevence sociálně patologických 
jevů a při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání. 
 

 
Část XII.    Závěr 

 
V základní i mateřské škole se ve školním roce 2015/2016 podařilo splnit roční plán činnosti školy a na 
základě jeho vyhodnocení byl zpracován plán na následující školní rok. V oblasti vzdělávací ani 
výchovné činnosti  se nevyskytly závažnější problémy, všichni žáci postoupili do vyššího ročníku a 
nebyla uložena  kázeňská opatření. 
Přílohou této zprávy je „Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
2015“. 
 
 
 
V Bořitově dne 22.8. 2016                                                         
                                                                                                            PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy, v.r. 
 
 
 
 
 
 
Pedagogická rada a provozní porada zaměstnanců projednala dne:     30. 8. 2016          
Školská rada projednala a schválila dne:   30. 8. 2016 

 


