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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: nám. U Václava 11, Bořitov,  679 21 Černá Hora. 

Ředitel školy:               PhDr. Šárka Hlavatá 

Kontakt:               Tel.: 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  

 

 
Školská rada:  
Ve školním roce 2016/2017 se školská rada sešla celkem dvakrát. Pracovala ve složení:  M. Filoušová a 
PaedDr. B. Verner (za zřizovatele), Bc. E. Kucharová a Ing. 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 a úpravy Školního řádu k 1.9.2017 
- projednání Dodatku k ŠVP ZV „Veselá škola“ k 1.9. 2017 
- projednání stížnosti a  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/
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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 Průměrný počet žáků 
na třídu 

4 5 65 16 

Ve školním roce 2016/2017 byl ve IV. třídě spojen 4. a 5. ročník.  
Celkový počet žáků v prvním ročníku:  18 
Vzdělávací program školy:  ŠVP ZV „Veselá škola“ (2.-5. ročník) a ŠVP ZV „Veselá škola“, 2. verze (1. 

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

 

Školní družina 

ŠD Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

celkem 2 52 2 

Provoz:  ranní družina            6:30 – 7:45 
                odpolední družina 11:40 – 16:00 
Základní výše úplaty:  50,- Kč/měsíc 
 
Školní jídelna (v budově MŠ) 

Počet Počet strávníků (MŠ i ZŠ celkem) Z toho strávníků v MŠ 

děti a žáci pracovníci školy děti pracovníci školy 

1 134 14 56 8 

 
Školní jídelna – výdejna (v budově ZŠ) 

Počet Počet strávníků 

žáci pracovníci školy 

1 64 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 2016/2017 dle ŠVP ZV s motivačním názvem „Veselá škola“, 
který byl vydán  30. srpna 2009 a obsahově upraven k 1. září 2013.  Žáci 1. ročníku se vzdělávali podle 
verze č. 2 tohoto ŠVP platné od 1. 9. 2016.  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. 
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Školní družina se řídila ŠVP ŠD při Základní škole Bořitov s platností od 1. září 2015. 

 

Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Funkce Fyzické osoby Přepočtený stav 

učitelky ZŠ 5 4,68 

učitelky MŠ 4 4 

vychovatelka ŠD 2  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 16 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 7/6,01 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých 7/6,01 

 
 

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 2016/2017 nastoupili na 
školu:       ZŠ:   1  (vychovatelka ŠD) 
                  MŠ: 1  (učitelka MŠ) 
V tomto školní roce neodešel ze ZŠ ani MŠ žádný pedagog. 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
DVPP bylo v tomto školním roce zaměřeno  na  společné vzdělávání, předškolní vzdělávání  a  změny 
v legislativě. 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte 1 

Angličtina 1 

Mám ve třídě dyslektika 1 

Hra a její využití v MŠ 1 

Výchovné obtíže u předškoláků 2 

Kritéria školní zralosti, odklad školní docházky 5 

Společné vzdělávání 7 

Dysgrafie 1 

Školský zákon – změny a úpravy 1 

ŠVP PV 1 

Vzdělávání v rámci CŽV 4 

Práce s dětmi méně než tříletými 1 

Jak inovovat a vylepšit ŠVP 1 
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Část IV.     Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 

 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 18 18 - - - 

2. 15 15  - - 

3. 15 12 3 - - 

4. 11 9 2 - - 

5. 6 6  - - 

Celkem 65 60 5 - - 

Ve školním roce 2016/2017 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 6  žáků.  Jedna žákyně složila úspěšně přijímací zkoušku 
na Gymnázium Blansko a jeden žák do matematické třídy 2. stupně ZŠ v Boskovicích. Tři žáci budou 
přecházet na ZŠ v Černé Hoře a jeden na ZŠ v Lysicích. 

 

 

Část V.     Údaje o zápisu do ZŠ  a   MŠ a přijetí  

pro školní rok 2017/2018 

 

Zápis do ZŠ pro školní rok 2017/2018 se konal 4. dubna 2017 a přišlo k němu 18 dětí s následujícím 
výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 17 

Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 0 

Rozhodnutí o odkladu školní docházky 1 

Do 1. ročníku nastoupí 17 

 
 

Zápis do MŠ pro školní rok 2017/2018 se konal 9. května a 30. srpna 2017 a bylo přijato celkem 19 
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání s následujícím výsledkem: 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 17 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 2 

Počet odvolání 0 

Rozhodnutí o přijetí v režimu autoremedury 0 

Do MŠ nastoupí nových dětí 17 

 
Se souhlasem zřizovatele bude MŠ ve školním roce 2017/2018 opět naplněna do maximálního 
povoleného počtu dětí – 56 (28 dětí ve dvou třídách).  Byly přijaty všechny přihlášené děti, které  
mají trvalé bydliště ve spádové obci Bořitov. 
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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 2016/2017, který zpracoval školní metodik prevence.  
Program byl zaměřen na vytváření pozitivního  klimatu ve škole (prevence šikany, vztahy mezi 
spolužáky), 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. 
K naplnění cílů programu sloužily tyto aktivity: 

 zapojení žáků do programu „Skutečně zdravá škola“ 

 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 2016/2017 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 2016/2017 
Matematická olympiáda žáků 5. ročníku – postupová kritéria do okresního kola splnili dva žáci. Mezi 
36 dětmi obsadili pěkné 8. a 10. místo. 
Srovnávací prověrky 5. ročníků z ČJ a M mezi školami Rájec-Jestřebí, Doubravice, Ráječko a Bořitov -  
letos se do tradičního srovnávacího testování zapojilo 5 tříd. Naši žáci byli v Matematice nejlepší a 
v Českém Jazyce obsadili 3. místo.  
Celostátní „Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. ročníků“  -  naši žáci byli vybráni do testování 
v předmětech Český jazyk, Anglický jazyk a kombinované výchovy (VV, HV, TV). Ve všech oblastech 
dosáhli výsledků nad celostátním průměrem.  V ČJ dosáhli úspěšnosti 77% (celostátní průměr 61%), 
v AJ  92% (průměr 79%) a v kombinovaných výchovách 71% (průměr 66%). 
Recitační soutěžní přehlídka „O lysické sluníčko“ -  žákyně 1. třídy obsadila  v konkurenci 19 dětí této 
kategorie 3. místo.  
Atletické závody škol v Rájci-Jestřebí - 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 šest medailí v jednotlivých disciplínách (2 zlaté, 2 stříbrné a 2 bronzové) 
Olympiáda malotřídních škol ve vybíjené a kopané v Ráječku – mezi sedmi družstvy vybojovali naši 
reprezentanti 4. místo ve vybíjené a 5. místo v kopané. 
Celostátní výtvarná soutěž „Srdce s láskou darované“ – děti ze 3. ročníku zvítězily se svým projektem 
„Labyrint srdce“  v kategorii veřejného hlasování 
Sportovní dopoledne žáků 5. tříd – ZŠ v Rájci – Jestřebí pořádala  sportovní soutěž v 17 disciplínách pro  
páťáky z okolních škol. Naši žáci získali 1. a 2.  místo za přeskok přes švihadlo a 3. místo za celkové 
pořadí. 
 
Zájmové kroužky 
Vedení školy se snaží zajistit fungování kroužků, které doplňují činnost školní družiny a přispívají ke 
smysluplnému využití volného času dětí.  
 
Ve školním roce 2016/2017 pracovaly následující kroužky: 

Název kroužku Počet dětí 

Zdravotnický kroužek 8 

Bojové umění a sporty (studio Rytmik) 12 

Taneční kroužek (studio Rytmik) 11 
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Dechová cvičení s flétničkou 12 (ZŠ) a 10 (MŠ) 

Tvořílek 22 

Stolní tenis (TJ Sokol Bořitov) 10 

Náboženství 20 

Hra na klávesy a kytaru (ZUŠ R. Babáka) 6 

Angličtina s Pomněnkou (studio Pomněnka) 15 (ZŠ)       5 (MŠ) 

 

 
 
Akce realizované ve školním roce 2016/2017 

Září ZŠ  

  filmové představení „Králové hor“ v kině Doubravice 

  beseda s olympioničkami M. Hrubou a Š. Kašpárkovou a představení projektu 
„Česko sportuje“ žákům ZŠ (ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov) 

  Keramická dílna s paní Strakovou 

 MŠ  

  divadlo Radost- „Pohádková píšťalka“ 

Říjen ZŠ 

  populárně naučná projekce  „Taje Thajska“, kino Blansko 

  divadlo Radost- „Mach a Šebestová“ 

  seminář pro rodiče  „Skutečně zdravá svačina“ 

 MŠ 

  kouzelník Kantonas 

  hudební pořad „Postavím si domeček“ v Blansku 

 Společné akce 

  Podzimní sběr papíru 

Listopad ZŠ  

  Besedy v knihovně pro všechny ročníky 

  4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním hřišti Blansko 

  Vystoupení dětí na Výroční schůzi Klubu důchodců Bořitov 

 MŠ  

  představení Divadélka Úsměv 

  divadelní představení „Pekelná pohádka“ v Rájci-Jestřebí 

 Společné akce 

  Rozsvícení vánočního stromu a  Vánoční jarmark 

Prosinec ZŠ  

  filmové představení „Kniha džunglí“ v kině Doubravice 

  „Velký vánoční koncert dětí ZŠ“ 

  Projektový den „Vánoce u nás a ve světě“ 

 MŠ  

  „Těšíme se na Ježíška“ – vánoční besídka a dílničky 

  Divadelní představení „Princezna ze mlejna“, Letovice 

  Představení Divadélka Úsměv „Krakonošovy Vánoce“ 

Leden ZŠ  

  Sportovní odpoledne pro malé lyžaře v Olešnici na Moravě 

 MŠ  

  Návštěva zábavního centra WIkyland  

Únor ZŠ 

  Sportovní dopoledne pro 5. ročník v Rájci-Jestřebí 
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  Výchovný koncert, Mgr. Kocůrek 

  Besedy v knihovně pro všechny ročníky 

 MŠ  

  Vystoupení kejklíře v MŠ 

  Školičkový karneval 
  představení Sférického kina 

Březen ZŠ 

  Školní kolo recitační soutěže a účast na „Lysickém sluníčku“  

  Kuličkiáda (ŠD) 

 MŠ 

  představení Divadélka Úsměv „Plastožroutská pohádka“ 

  divadelní představení „Radovanovy radovánky“ v Rájci-Jestřebí 

 Společné akce 

  Jarní sběr papíru 

Duben ZŠ    

  filmové představení „Lichožrouti“ v kině Doubravice 

  Projektová výuka „Dopravní výchova“ 

  Malování na chodníku (ŠD) 

  „Den Země na naší škole“ – společný úklid okolí školy 

 MŠ 

  Přivítání jara a vynášení Morany 

  Vystoupení dětí na Setkání jubilantů na OÚ 

  Divadelní představení „O Bajajovi“ 

  Divadélko Šikulka v MŠ 

  „Rojení čarodějnic“ 

 Společné akce 

  „Velikonoční výstava výrobků dětí“ na OÚ 

Květen ZŠ  

  uctění památky obětí světových válek, 5. ročník 

  Besedy v Obecní knihovně pro 1. a 2. ročník 

  „Svět ve 3D“, populárně-vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ 

  výukový program – Jezírko, Soběšice 

  Atletické závody škol v Rájci-Jestřebí 

  Turnaj kroužku Stolní tenis 

  Účast žáků 3. ročníku na slavnostním vyhlášení vítězů soutěže „Srdce s láskou 
darované“ v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze 

 MŠ 

  „Posezení ve školce“, besídka pro rodiče 

Červen ZŠ 

  4. ročník  – Dopravní výchova na dopravním hřišti Blansko 

  Pasování prvňáčků na čtenáře v Obecní knihovně 
  „Olympiáda malotřídních škol v Ráječku“ 

  T-Mobile Olympijský běh -  všichni žáci se zapojili do celostátní sportovní akce 

  Dvoudenní školní výlet v Outdoor resortu Březová 

 MŠ 

  Návštěva zábavního centra Wikyland 

  „Spaní ve školce“ – rozloučení předškoláků s MŠ 
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 Společné akce 

  „Atletická olympiáda dětí ZŠ a MŠ“ 

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

 
Plavecký výcvik ZŠ probíhal letos poprvé na Plaveckém stadionu v Boskovicích, s časovou dotací 5 x 2 
lekce.  Děti 2.-5. ročníku, které se výcviku zúčastnily, ocenily oproti Blansku komfortnější prostory 
bazénu. Pokud bude ve škole větší počet dětí, který nedovolí jednorázovou přepravu autobusem, 
budou se výcviku účastnit děti od 2. ročníku.  
Děti z MŠ měly možnost absolvovat lekce plavání v černohorské Sladovně.  
 
Zapojení školy do celostátních projektů 
Škola se i nadále zapojuje do projektů „Ovoce do škol“ a  „Mléko do škol“, díky nimž  děti dostávají  2x 
měsíčně ovoce a zeleninu od tuzemských pěstitelů zdarma a mléčné výrobky za dotované ceny. 
Partnerem je stále  firma MK Fruit Šumperk. 
Výchově dětí k zdravému životnímu stylu přispívá také zapojení do projektu „Skutečně zdravá škola“, 
v jehož rámci se snažíme o zdravé a vyvážené stravování. 
Nově jsme se zapojili do projektu Českého olympijského výboru a Ministerstva školství „Česko 
sportuje“, jehož  součástí je plnění disciplín Olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů. Cílem tohoto projektu je rozvíjet u dětí pohybovou všestrannost a fyzickou 
zdatnost.  
 
Environmetální vzdělávání 
Problematika environmentálního vzdělávání byla zahrnuta průřezovými tématy do jednotlivých 
vyučovacích hodin, především Prvouky  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 2016/2017 na naší škole neproběhla žádná kontrola ČŠI. 
 
 

Část IX.     Základní údaje o hospodaření školy za rok 2016 

 
Příspěvek zřizovatele na provoz pro rok 2016:                                    1 730 000,- Kč 
Příspěvek ze SR na přímé náklady na vzdělávání pro rok 2016:       5 900 000,- Kč  
Hospodaření školy za kalendářní rok 2016 bylo ziskové s výsledkem 38 648,98  Kč.  Rada obce schválila 
převedení kladného hospodářského výsledku do rezervního fondu školy. 

 
 
 

Část X.     Materiální podmínky školy 

 
Hlavním cílem v této oblasti pro školní rok 2016/2017 bylo dokončit  projekt přeměny zahrady MŠ a 
rekonstruovat třídy ve starší části budovy ZŠ. V období  září 2016 – srpen 2017  bylo realizováno: 
MŠ: 

- Projekt přeměny zahrady byl téměř dokončen, byly instalovány herní a sportovní prvky včetně 
běžecké dráhy s doskočištěm.  

- Byla upravena vstupní hala do budovy školky – vybourány nefunkční dělící dveře. 



10 

 

- V prostorách šaten, schodiště a chodby byla rekonstruována podlaha a vyměněno PVC, 
vymalovány stěny. 

- Obě šatny byly vybaveny novým nábytkem 
ZŠ: 
- O hlavních prázdninách 2017 byla provedena rekonstrukce elektrických a datových rozvodů ve 

čtyřech původních učebnách. Zároveň byla vyměněna umyvadla a obklady kolem nich. Třídy 
byly vymalovány,  vybaveny novým nábytkem, byly opraveny parketové podlahy.  

- Nefungující systém domácích telefonů a vstupního zvonění u hlavních dveří byl nahrazen 
vnitřním videotelefonem (financováno z dotačního programu MŠMT „Podpora zabezpečení 
MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“). 

 

 

Část XI. Údaje o spolupráci s dalšími partnery       
 
Spolupráce se zřizovatelem  a  spolky obce 
Škola úzce spolupracovala se zřizovatelem, Kulturní komisí obce Bořitov a Sborem pro občanské 
záležitosti, např. na pořádání tradičního „Rozsvícení Vánočního stromu“ a „Velikonoční výstavy“. Děti 
ZŠ i MŠ přispěly svými vystoupeními k programu na  Výroční schůzi Klubu důchodců a Setkání jubilantů 
na OÚ.  
Nadále se rozvíjí spolupráce s místními spolky Orel, SDH Bořitov a především Sokol Bořitov (kroužek 
stolního tenisu, organizační i materiální podpora „Atletické olympiády dětí ZŠ a MŠ“, spolupráce 
v projektu „Česko sportuje“). Sportoviště Sokola a Orla Bořitov využívá škola v hodinách TV i při 
mimoškolních činnostech. 
O své činnosti   pravidelně informujeme veřejnost v „Bořitovském zpravodaji“ a na webových stránkách 
školy.  
Spolupráce s rodiči 
Nadále se snažíme se rozvíjet spolupráci s rodiči a zapojovat je do dění ve škole formou aktivní účasti 
na společných akcích školky a školy („Atletická olympiáda dětí ZŠ a MŠ“) 
Během roku  proběhly plánované akce pro rodiče a veřejnost – „Velký vánoční koncert dětí ZŠ“ a „Školní 
akademie“. 
O výsledcích výchovně vzdělávací práce dětí se  rodiče mohou informovat na třídních schůzkách nebo 
kdykoli po  telefonické domluvě konzultovat aktuální problémy s vyučujícími. O akcích školy jsou 
informováni v pravidelných měsíčních přehledech zasílaných e-mailem.   
 
 

 
Část XII.    Závěr 

 
I v tomto školním roce bylo díky finanční podpoře obce možné zlepšovat materiální podmínky ve škole 
i školce. Za to patří zřizovateli poděkování.  
V oblasti vzdělávací a výchovné  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 
2016“. 
 
 
V Bořitově dne 22.8. 2017                                                                PhDr. Šárka Hlavatá, ředitelka školy, v.r. 
 
 
Pedagogická rada a provozní porada zaměstnanců projednala dne:     31. 8. 2017 
Školská rada projednala a schválila dne:   31. 8. 2017 


