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1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  

Název:    Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav,
                                      příspěvková organizace

Adresa: Nádražní 4, 693 01 Hustopeče
IČO: 71 00 98 68
IZO: 102 255 296

Identifikátor školy: 600 112 381

Právní forma:     příspěvková organizace

Kontakt:                   tel.:     515 266 420
Email:                       skola@zs-nadrazni.cz
WWW:                     zs-nadrazni.cz

Ředitelka školy:            Mgr. Ivana Matějíčková
Kontakt:                   tel.:  725 326 472
Email:                       reditel@zs-nadrazni.cz

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Václav Schejbal
Kontakt:                   tel.:   725 326 471
Email:                       zastupce@zs-nadrazni.cz

Zástupce ředitelky školy: Mgr. Ivana Brabcová
Kontakt: 732 271 448

 ivana.brabcova@zs-nadrazni.cz
ZŘIZOVATEL

Název:                      Město Hustopeče

Adresa:          Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče, 693 01

Kontakt:                   tel.:  519 441 060
                                  fax.: 519441 062

email:                         posta@hustopece.cz
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Součásti školy

součásti školy kapacita
Základní škola 594 žáků
Školní družina 120  žáků

Základní údaje o součástech školy

Charakteristika školy:

1. Škola je úplnou základní školou a je vedena v rejstříku škol a školských zařízení pod 
identifikátorem právnické osoby - 600 112 381 a má právní formu - příspěvková organizace 
(zřízená Městem Hustopeče). 

2. Škola je od 1. 1. 2003 samostatným právním subjektem zřízeným Městem Hustopeče a má
přiděleno IČO 71 98 68

3. Škola v souladu s rejstříkem škol a školských zařízení vykonává činnost: 
a) základní školy o maximální kapacitě 594 žáků (IZO 102 255 296) 
b) školní družiny o maximální kapacitě 120 žáků (IZO 118400193) 

4. Sídlo školy je v Hustopečích, Nádražní 175/4. Spádovým obvodem školy pro žáky 1. až 9. 
ročníku je město Hustopeče (ulice stanovené Městem Hustopeče).

Učebny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 

Kmenové třídy: 
1. stupeň ZŠ (2.NP)

 – 9 kmenových tříd, všechny vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem 
splňujícím hygienické předpisy a normy, všechny učebny vybaveny projekční 
technikou.

2. stupeň ZŠ (1.NP)
– 7 kmenových učeben s výškově stavitelným nábytkem, s projekční technikou 
– PC učebna – pro výuku jazyků, informatiky i ostatních předmětů,  

zrekonstruovaná v roce 2021, celkem 25 PC pro žáky, jeden učitelský PC, 
ozvučení třídy,interaktivní tabule, projektor.

– Učebna VV- nábytek + pracovní stoly, projekce.
– Mobilní učebna- 2x nabíjecí pojízdý vozk, 2 x chrombooková učebna,2 x ipad 

učebna



Odborné učebny: 
Učebna Ch (přízemí) – učebna využívaná k výuce chemie, s kompletním vybavením, 
projekční technika.
Učebny Fy – učebna fyziky s pracovními stoly (elektrické přípojky, voda, plyn),projekční 
technika
Wifi router-celá budova.

Sportovní zázemí školy - škola  disponuje kvalitním sportovním zázemím využívaným pro 
výuku tělesné výchovy a pro volnočasové aktivity žáků. Jde o prostory tělocvičny, posilovny, 
školního hřiště a školního dvora.

Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář
Budova, učebny, herny a další místnosti a jejich 
estetická úroveň

Pravidelná údržba a úklid.
Květinová výzdoba na chodbách a ve 
třídách.
Výzdoba chodeb i tříd/ výtvarné práce, 
nástěnky, fotografie/

Členění a využívání prostoru ve škole Velké prostorné chodby – umístění 
pingpongových stolů, relaxační části
Přízemí: odborné pracovny, tělocvična, 
šatny, přilehlé kabinety.
Kmenové třídy:
1. patro: 6. -9. ročník
2. patro: 1. -5. ročník

Odborné pracovny, knihovny, studovny, 
multimediální učebny

Odborné pracovny- fyzika,chemie
 přírodopis, počítačová učebna, cvičná 
kuchyňka, výtvarná výchova.

Vybavení učebními pomůckami, výukovými 
programy, sportovními pomůckami apod.

Vyčíslení prováděno každoročně při 
nařízené inventarizaci majetku školy. 
Veškeré pomůcky a materiál se soustavně 
doplňuje a modernizuje. Používají se 
interaktivní učebnice. Školy disponuje 
kvalitním, novým sportovním náčiním. 

Vybavení žáků učebnicemi, učebními texty V odpovídající normě, obměna je v 
souladu s aktuálností učebnic, stářím 
učebnic a učebních textů a v souladu s
ŠVP. 



Žákovský 
nábytek 

Škola udržuje kompletní vybavení 
výškově stavitelným žákovským 
nábytkem. 
Postupný nákup a obměna.

Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 
pomůckami

Vybavení učeben pomůckami je 
na  dobré úrovni, vedení školy se snaží
vyhovět požadavkům jednotlivých 
vyučujících a pomůcky doplnit a 
modernizovat. 

Venkovní sportovní areál -hřiště Venkovní sportovní areál byl z rozhodnutí 
zastupitelstva převeden do majetku města 
je ve správě Služeb města. Ve všedních 
dnech je využíván přednostně školou.

Sportovní zařízení Tělocvična s balkónem a malá 
posilovna. Obě jsou plně využívány. 

 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

V současnosti je základní škola vybavena 
moderní jazykovou učebnou Robotel s 25 
PC, projektorem a multifunkční tiskárnou, 
interaktivní učebnou a mobilní PC učebnou 
Všechny učebny jsou vybaveny PC a 
projektory, 6 interaktivních setů.

Investiční rozvoj Přístavba výdejny obědů- hotová PD,
start únor 2023 ( slíbeno zřizovatelem).



Školská rada:
Školská rada je zřízena dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších 
předpisů a vykonává svoji činnost v souladu s § 168 uvedeného zákona.

Údaje o školské radě a o její činnosti ve školním roce 2021/2022:
Školská rada byla zřízena Městem Hustopeče dne 15. 10. 2005 a po ukončení tříletého 
funkčního období je vždy nově zřízena Městem Hustopeče. Volby do ŠR proběhly 20.9.2021.
Školská rada má 6 členů a její složení je zveřejněno na www.stránkách školy.
Během školního roku 2021/2022 zasedla celkem dvakrát, 9. 11.2021, 30.6.2022 a projednala,
popř. schválila všechny dokumenty dle § 168 Zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů.
Projednané dokumenty včetně přijatých závěrů jsou uvedeny v usnesení z uvedených 
zasedání školské rady.

        PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ  

1. Vykonávaná činnost „Základní škola“ IZO 102255296“ 1. -9. ročník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (79-01-C/01), č.j.:2018/01/09-ŠVP

2. Vykonávaná činnost „Školní družina „ IZO 118400193 1. -5. Ročník

Školní vzdělávací program pro školní družinu.

Učební plán:

Učební plán 1. - 5. ročník, školní rok 2021/2022

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. RVP ŠVP DH

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk 9 9 10 8 7 33 43 10

 Anglický jazyk 1 1 3 3 3 9 11 2

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 5 5 5 20 23 3



Informační a komunikační technologie Informatika 0 0 0 0 1 1 1 0

 Prvouka 2 2 2 0 0    

Člověk a jeho svět Vlastivěda 0 0 0 2 2 12 13  1

 Přírodověda 0 0 0 1 2    

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 12 12  

 Výtvarná výchova 1 1 2 2   0

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10 0

Člověk a svět práce Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 5 0

Týdenní dotace  21 21 25 25 26 102 118 16

Poznámky: 
RVP= hodiny stanovené dle RVP
ŠVP= hodiny stanovené Školním vzdělávacím programem
DH= disponibilní ( "přidané") hodiny)

UČEBNÍ PLÁN PRO 6. - 9. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2021/ 2022

Vzdělávací oblasti Vyučovací předmět
2. STUPEŇ
ROČNÍK
6. 7. 8. 9. CELKEM DH

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

ČESKÝ JAZYK A 
LITERATURA

4 5 4 4 17 2

ANGLICKÝ JAZYK 3 3 3 3 12 0

DALŠÍ CIZÍ JAZYK 0 2 2 3 7  7

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5 5 4 5 19 4

INFORMAČNÍ  A  KOMUNIKAČNÍ
TECHNOLOGIE

INFORMATIKA 1 1 2 1

ČLOVĚK A SPOLEČNOST
DĚJEPIS 2 2 2 2

12 1VÝCHOVA K 
OBČANSTVÍ 1 1 1 1

ČLOVĚK A PŘÍRODA
FYZIKA 2 2 2 2

27 6
CHEMIE 0 0 2 2



PŘÍRODOPIS 2 2 2 1
ZEMĚPIS 2 2 2 2

UMĚNÍ A KULTURA
HUDEBNÍ VÝCHOVA 1 1 1 1

10 0
VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2 1 2 1

ČLOVĚK A ZDRAVÍ
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ 1 0 1 0

10 0
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 1 0 1 3 0

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VIZ TABULKA 0 0 1 2 3 3

CELKEM 29 30 31 32 122 24
CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE 122 HODIN /Z TOHO 24 DISPONIBILNÍCH/

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Volitelné předměty jsou povinně volitelné. Jejich seznam nemusí být konečný, je otevřený a
může být měněn. O nabídce a realizaci volitelného předmětu rozhoduje ředitelka školy.

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
PŘEHLED PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Název 8. ročník 9. ročník

Sportovní hry 1

Seminář z VV

Cvičení z M 1

Cvičení z JČ 1

Výpočetní technika 1

Příprava pokrmů 1

Celkem hodin týdně: 2 3

Nepovinné předměty
Nepovinným  předmětům se  vyučuje  nad  rámec  celkové  týdenní  dotace.  Jako  nepovinný
předmět musí být žákům nabídnut předmět Náboženství. 
Ve školním roce 2021/2022 se přihlásilo 9 žáků.



 předmět náboženství se vyučuje, pokud se k předmětu v daném školním roce přihlásí
alespoň 7 žáků školy

 je nabízen žákům všech ročníků
 vyučování má časovou dotaci 1 hodinu týdně
 je vyučováno podle platných předpisů římskokatolické církve

Zájmové kroužky
Škola nabízí různé typy vzdělávacích zájmových kroužků podle možností školy a zájmu žáků,
které pouze doplňují aktivity Centra volného času Pavučina a mnoha zájmových organizací,
které v Hustopečích standardně s dětmi pracují. 
Nabídka zájmových kroužků je každý rok aktualizována dle zájmu žáků a možností školy.
Ve školním roce 2021/2022 nebyly realizovány žádné zájmové kroužky, které by organizovala
škola. 
Bylo však poskytnuto zázemí tělocvičny jiným subjektům a přizpůsobeny organizační 
záležitosti pro oddíl  gymnastiky a minivolejbalu, tím byli  podpoření žáci školy.



PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ   ČINNOSTI  

Pedagogičtí pracovníci

Charakteristika pedagogického sboru 
Téměř všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci. 

a) celkové počty a odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

b) věkové složení pedagogických pracovníků, pedagogičtí pracovníci na MD a RD

Fyzické 
osoby

Průměrný přepočtený 
počet

Bez kvalifikace

Celkový počet 
zaměstnanců

38 35,77

-pedagogičtí pracovníci 27 28,20
- z toho asistenti pedagoga 7 4,75
- z toho vychovatelé ŠD 4 2,94 1

- nepedagogičtí pracovníci 5 4,62

 -speciální pedagog 1 0,5

věková skupina, 
důchodci, MD a RD

učitelé asistenti pedagoga vychovatelé
Celkem Z toho

muži
Celkem Z toho 

muži
Celkem Z toho 

muži
do 35 let 4 1 0 0 1 0
35 až 50 let 13 2 6 0 2 0
nad 50 let 8 1 1 0 1 0
počet 
pedagogických 
pracovníků celkem 

25 4 7 0 4 0

průměrný věk 
pedagogických 
pracovníků

44,8 44 38 0 48 0

důchodci celkem 1 0 1 0 0 0
mateřská a rodičov. 
dovolená

4 0 2 0 1 0



ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ  
PŘIJETÍ DO ŠKOLY, VÝKONY JEDNOTLIVÝCH VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ  

Údaje o zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023

Zápis k povinné školní docházce (PŠD) pro školní rok 2022/23 se uskutečnil dne 12. 4. 2022.
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zveřejněno na webových stránkách školy .
Rodičovská veřejnost měla možnost před obdobím zápisu navštívit školu v rámci Dne otevřených 
dveří , setkání se konalo  v březnu 2022.
Na setkání byli informováni o cílech a zaměření našeho školního vzdělávacího programu, dle 
kterého bude realizována výchova a vzdělávání jejich dětí od 1. 9. 2022, byly jim podány další 
souhrnné informace o škole a byla umožněna prohlídka školy.

Celkem Z toho dívek
Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé 41 16
Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po 
odkladu 

15 5

Počet žáků, kteří byli převedeni na jinou školu 0 0
Počet žáků s žádostí o odklad 14 6
Počet zapsaných žáků 56 21
Počet dodatečných odkladů PŠD 0 0

13. 6. 2022 se konal tzv. dodatečný zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku pro šk. rok 2022/23. Zápisu 
se nezúčastnilo žádné dítě.

Přehled o přijetí žáků na střední školy po ukončení školní docházky

typ školy Počet přijatých 
žáků

víceleté gymnázium 4
čtyřleté gymnázium 5
střední odborná škola 26
střední odborné učiliště 11
Umělecká škola 1
Šestileté gymnázium 1

Žáci přijati do vyšších ročníků základní školy ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 bylo do vyšších ročníků přijato 15 žáků.

 



Výsledky přijímacího řízení na střední školy 
Z devátých  ročníků vychází 43 žáků. 1 žákyně vychází z 8.ročníku.

Počty žáků školy



Počty žáků ŠD

ŠD celkem z toho 
chlapci

z toho dívky

Stav k 31. 10.2021 85 48 37

Stav k 30. 6. 2022 78 44 34

ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  VZDĚLÁVÁNÍ  ŽÁKŮ  

Vzdělávání žáků probíhalo v souladu s cíly uvedenými v ŠVP s následujícími výsledky:

Celkové hodnocení žáků – 1. pololetí



Celkové hodnocení žáků – 2. pololetí

Z celkového počtu 7 žáků, kteří na konci 2. pololetí neprospěli, měli 3 žáci právo konat opravnou
zkoušku, z nich 2 neprospěli ( 1 žák ukončil povinnou školní docházku, 1 žák opakuje 7.ročník.
4 žáci z UA opakují příslušný ročník.

Poznámky k výsledkům hodnocení žáků za 2. pololetí šk. roku 2021/2021: 
Vzdělávání a na to navazující hodnocení probíhalo i tento školní rok u řady tříd a žáků v ne zcela 
standardních podmínkách. Většina tříd byla alespoň několik dnů v karanténě. Řada žáků v 
souvislosti s karanténními opatřeními strávila mnoho dnů doma.
Základní informace o úpravě organizace vzdělávání a provozu školy v souvislosti s opatřeními 
proti Covid-19
Testování na Covid-19:
od 13. 9. 2021 se netestovalo, a to až do 21. 11. 2021
od 22. 11. 2021 – každý týden.
14. 2. 2022 poslední hromadné testování všech žáků a zaměstnanců. 
Škola prostřednictvím MÚ Hustopeče dostatečný počet antigenních testů za účelem provedení 
úvodních tří kol testování žáků na Covid-19 – termín: 1., 6. a 9. září 2021.
Škola získala v průběhu šk. roku od státu (prostřednictvím zřizovatele) několik tisíc testovacích sad a
pro zaměstnance i stovky respirátorů.
Ochranné roušky mohli žáci ve škole na požádání získat bezplatně, byly využity rezervy ze školního 
roku 2020/21.
Karanténní opatření
V průběhu celého školního roku se pravidla pro vyhlášení karantény postupně měnila. Především se 
její délka zkracovala (ze 14 až na 5 dnů), postupně se týkala jen omezenějšího okruhu osob, 
stanovily se výjimky pro očkované, pro osoby po prodělání covidu, s negativním PCR testem atd. Od 
22. 11. 2021 (až do jara r. 2022) zasílala škola na kr. hygienickou stanici jmenné seznamy žáků, kteří 
byli při školním testování pozitivní.



Od září 2021 – změna ve způsobu vykazování testování a trasování žáků a zaměstnanců, zápisy byly 
prováděné výhradně elektronicky do aplikace Covid Forms APP 
Od 3. 1. 2022 - Testují se úplně všichni žáci i zaměstnanci bez ohledu na očkování, ochrannou dobu 
180 dnů po prodělání nemoci Covid-19 apod. 
Prvních 14 dnů v lednu 2022 – testování 2 x týdně – Po a Čt – všichni přítomní žáci i zaměstnanci ve 
škole 
Od 17. 1. 2022 se testovalo už jen 1 x týdně – vždy v Po – všichni přítomní žáci i zaměstnanci ve 
škole. 
14. 3. 2022 – konec veškerý korona-opatření, včetně nošení ochrany cest dýchacích ve společných 
prostorách
 Od začátku listopadu přestala fungovat součinnost mezi školou a hygienickou stanicí ve smyslu 
včasného zavedení karanténních opatření. Přestože bylo několik žáků i pedagogů od této doby PCR 
pozitivních, než přišla z hygieny zmínka o případných restriktivních opatřeních (uzavření tříd apod.), 
obvykle již uběhla 14-denní karanténní lhůta, případně se hygiena v této záležitosti neozvala vůbec. 
Přesné trasování kontaktů již nebylo realizováno .Rodiče tříd, kde se vyskytla PCR pozitivní osoba, 
byli školou informování o tomto stavu a současně jim bylo sděleno, že se čeká na reakci hygienické 
stanice. Pokud rodiče preventivně ponechali své dítě po dobu „obvyklé délky karantény“ doma, byla
tato absence uznána za oprávněnou = omluvena. 
Ustanovení karanténních opatření:
od října 2021 byla několikrát postupně ustanovena karanténa různých tříd. Prakticky byla 
realizována distanční výuka, převážná část hodiny vedena online, u většiny z těchto tříd docházeli 
do školy žáci očkovaní (případně 180 dnů po prodělání covidu) – zde probíhala tzv. hybridní výuka = 
hodiny on-line za fyzické spoluúčasti žáků při vlastní hodině společně s konkrétním učitelem.
Mimořádné distanční vzdělávání pro žáky 2. stupně 9. až 11. 2. 2022 – vyhlášení mimořádného 
distančního vzdělávání pro všechny žáky 2. stupně ZŠ. Důvodem byla velká absence učitelů 2. st. 
(většina nemocná, v karanténě, případně v izolaci). 
 
Zajištění vzdělávání žáků z Ukrajiny – po 24. únoru 2022 
24. února 2022 započal ozbrojený konflikt na Ukrajině. Poté začali postupně přicházet do naší školy 
ukrajinští žáci do 12.6.2022 celkem 10. Jejich začleňování do jednotlivých ročníků probíhalo vždy 
individuálně.
Do celého procesu vzdělávání byli postupně zapojeni školní speciální pedagožka, třídní učitelé i 
asistentky pedagoga. V průběhu vzělávání docházelo k postupným úpravám organizace vzdělávání, 
vše záleželo na konkrétním žákovi a možnostech školy. 
V rámci možností byla zajištěna pravidelná výuka češtiny. Zde bylo prioritou zvládnutí komunikace v 
češtině. Učební plán nebyl zatím upraven vzhledem k nástupu těchto žáků do školy ( většina červen 
2022). Velmi individuálně se přistupovalo i k hodnocení, a to jak průběžnému, tak i konečnému na 
vysvědčení za 2. pololetí šk. r. 2021/22.



Výchovná opatření

1. pololetí

 

2.pololetí

Nástroje vlastního hodnocení výsledků vzdělávání 
Zjišťování kvality výsledků vzdělávání žáků je ve škole věnována patřičná pozornost. K pravidelnému
vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období jsou využívány vlastní testy 
jednotlivých vyučujících a ve vyučovacích předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika 
čtvrtletní písemné práce, které připravují jednotlivé předmětové komise. Pravidelnou součástí 
autoevaluace je také hospitační činnost vedení školy a kontrola pedagogické dokumentace. Rozbor 
zjištěných skutečností je pravidelně prováděn s jednotlivými pedagogy, v předmětových komisích. 
Závěry z analýzy jsou využívány při tvorbě plánu na příští rok. 
Externí srovnávací testy (SCIO) ke zjišťování výsledků vzdělávání žáků jsou využívány v 5 a 9. ročníku.
Škola je držitelem „ZLATÉHO CERTIFIKÁTU SPOLEČNOSTI SCIO“ za aktivní přístup k hodnocení kvality
vlastní výchovně vzdělávací činnosti ve školních letech 2018/2019- 2021/2022.
S výsledky je individuálně pracováno ve všech třídách. Žáci naší školy se pohybují téměř ve všech 



testech na průměrné až mírně podprůměrné celorepublikové úrovni. 
Z vyhodnocených testů lze ale především vyčíst individuální úspěšnost všech konkrétních žáků, což 
je nejcennější údaj z těchto testů. Navíc lze tyto individuální výsledky porovnávat i za jednotlivé 
roky, kdy se žáci testováni účastnili. 

Činnost školního poradenského zařízení 

Členové ŠPP 2021/2022

Vedoucí školního poradenského pracoviště: 
Mgr. Hana Komosná – výchovný poradce 

Členové školního poradenského pracoviště:  
Mgr. Jana Hrnčiříková – školní metodik prevence
Mgr. Markéta Krčmářová – školní speciální pedagog
Hlavní cíl  práce – poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, žákům i jejich rodičům v 
následujících oblastech:

1. zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
4. kariérní poradenství – profesní orientace žáků
5. prevence rizikového chování

Stanovené priority:
1. Metodická podpora učitelů v práci  se třídou,  podpora při  vedení  konzultací  v tripartitě,

práci s žáky se SVP.

Pracovní porady členů ŠPP : každé úterý v měsíci

Hodnocení výsledků výchovného působení 
Cíleným výchovně vzdělávacím působením celého pedagogického sboru a vytvořením funkčního 
poradenského pracoviště se dařilo nadále vytvářet dobrou celkovou atmosféru školy a její příznivé
klima. 
V dané oblasti využívali žáci, zákonní zástupci a pedagogové poradenské služby výchovné 
poradkyně, metodičky prevence, speciálního pedagoga a ředitelky školy a která zahrnovala 
zejména tyto oblasti: 

Individuální práci s žáky 
- jednorázové konzultace- řešeny byly osobní nebo rodinné obtíže, potíže s učením, problémy s 
chováním 
Formy práce: 
- podpůrný rozhovor, podpora efektivního učení, příprava na motivační pohovory střední školy 



Práci ve třídách 
- intervence pro podporu pozitivních vztahů ve třídě, ve všech třídách 
- sociometrické měření pomocí dotazníků 
- řešení problémových situací v třídních kolektivech 
- realizace preventivních programů

Konzultace s pedagogy 
- převažovaly konzultace týkající se žáků s výchovnými a osobními problémy 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální vzdělávací potřeby počet žáků individuální vzdělávací 
plán

PO 1 3 0
PO 2 22 1
PO 3 17 13
PO 4 0 0
celkem 42 14

Ve školním roce 2021/2022 bylo v běžných třídách naší školy (k datu 30. 6. 20) vzděláváno 42
žáků s přiznaným stupněm PO.
13 žáků bylo vzděláváno podle individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich vypracování se 
podíleli vyučující, třídní učitelé, speciální pedagog a zákonní zástupci žáků. Plnění plánů 
vyučující průběžně hodnotili a projednávali se zákonnými zástupci i žáky samotnými. 
Vyučující využívali při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při výchovně-vzdělávací 
práci s žáky pravidelných konzultací s odborníky z Pedagogicko-psychologické poradny 
Břeclav a Speciálně pedagogického centra Brno. 
Pedagogickou asistenci zajišťovalo 7 asistentek pedagoga. Asistentky pedagoga a vyučující 
těchto žáků v průběhu celého školního roku dodržovaly doporučená podpůrná opatření 
stanovené příslušnými školskými poradenskými zařízeními. 
Evidenci žáků s SVP vedla školní speciální pedagožka.  
Pedagogické intervence byly většinou nahrazeny doučováním, které bylo nabízeno nejen 
žákům s doporučením ŠPZ.
Předmět speciálně pedagogické péče (SPP) jsme organizovali jako individuální podporu 
vycházející z doporučení ŠPZ pro konkrétního žáka. Předmět nebyl hodnocen na vysvědčení a
probíhal zpravidla v disponibilních hodinách.

Problémy spojené se školní docházkou a s neprospěchem 
V tomto školním roce nebyla sice situace se školní docházkou výrazně ovlivněna pandemií, 
ale vzhledem k množství karantén a důrazu na naprostou bezinfekčnost, výrazně narostla 
omluvená absence žáků. 



Průběžné sledování žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací třídním 
učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům 
samotným.
Vyhodnocování závěrů pedagogických rad – přehled o žácích s neprospěchem – hledání 
příčin neprospěchu, případně tvorba podpůrného vzdělávacího programu pro žáky s 
neprospěchem – úzká spolupráce s třídními učiteli a rodiči neprospívajících žáků.
Prevence a postihy záškoláctví – postup podle metodického pokynu: evidence neomluvených
hodin, účast na jednáních třídních učitelů s rodiči, evidence zápisů z jednání třídních učitelů s
rodiči a z jednání výchovných komisí. 

Vzdělávání nadaných žáků ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nebyli na škole vzděláváni žádní nadaní žáci dle § 17 zákona 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Důvod je skutečnost, že škola neměla v daném 
školním roce školským poradenským zařízením doporučeného žádného žáka jako 
mimořádně nadaného.
Po pandemické pauze se opět dařilo organizovat soutěže a olympiády. Průběžně sledujeme 
nadané a talentované žáky, jsou využívány metody a formy výuky, které zajistí individuální 
přístup k těmto žákům ve vyučování – např. zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro 
zapojení do soutěží.

Kariérové poradenství měla na starosti výchovná poradkyně. Plán práce byl splněn. Některé 
aktivity však vzhledem k nemožnosti uskutečnění akcí pro veřejnost se vzhledem k pandemii 
neuskutečnily nebo byly realizovány online.

Prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků

Aktivity plánované v oblasti prevence jsou jako každoročně podrobně popsány v Minimálním
preventivním programu školy. Jeho cílem je předat informace o sociálně patologických 
jevech, ukázat jaké problémy tyto jevy způsobují ve společnosti, pomáhat žákům vyrovnávat 
se se stresem, posilovat jejich sebedůvěru, toleranci, příznivé klima ve třídě, zabývat se 
problematikou životního stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti.
Z činnosti metodika prevence 2021/2022

Zpracoval:
Mgr. Jana Hrnčiříková,
školní metodik prevence

Reálná zjištění
nežádoucích jevů

 Náznaky šikany 4x

 Sebepoškozování 2x

 Anorexie 2x

 Vandalismus – ničení školního majetku

 Zabavení nikotinových sáčků



Neprokázaná
podezření

nežádoucích jevů
 Šikana

Preventivní
programy

 Adaptační program 6.A

 Online streamovaná přednáška s Kovym 

“Strach, motivace, šikana”

 Klima třídy od 4. - 9. třídy (SCIO)

 Přednáška “Šikana - Škádlení - Agrese” 
pro 6. ročníky

 E-bezpečí - Nebezpečné komunikační jevy související s 
používáním ICT pro žáky 6. ročníků

 Výchovný koncert ZUŠ

Využití schránky
důvěry

  Schránka nevyužita

Zásahy metodika
prevence

 Aktualizace MPP

 Škola a její preventivní program – vytvořen a uzavřen

 Realizace adaptačního programu pro 6. ročník

 Ve vybraných třídách na 1. stupni dotazníkové šetření zaměřené 
na potvrzení/vyvrácení šikany

 Dotazníkové šetření 2. stupeň - Klima třídy

 Konzultace s žákyněmi – sebepoškozování

 Konzultace s třídními učiteli
- sebepoškozování, šikana

 Ničení školního majetku

 Rozhovory s dívkami z 6.A

Školení metodika
prevence

 Pracovní setkání školních metodiků prevence

 Seminář - Jak přežít (ne)jen distanční výuku

 Webináře - Kyberdítě a jeho sítě

- Práce se třídou aneb proč a jak vytvořit ze třídy fungující tým
- Třídnické hodiny

 Legislativa a odborný seminář “Sebepoškozování”

Vzdělávání žáků prostřednictvím nepovinných předmětů ve školním roce 2021/2022
Ve školním roce 2020/2021 měla škola zařazen v učebním plánu nepovinný předmět 
Náboženství.
Zapsáno bylo 11 žáků.
 



Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním roce 
2021/2022

- Scio- národní testování žáků 5. a 9. tříd
- ČŠI výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. ročníků základních škol 
- PISA 2022 - zjišťování úrovně čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti
a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků.

Výsledky vzdělávání žáků prostřednictvím projektů a dalších činností ve školním roce 
2021/2022

Během školního roku 2021/2022 škola zorganizovala pro žáky následující projekty a další 
činnosti vztahující se ke vzdělávání:

V průběhu celého školního roku:
 e Twinning – dlouhodobý projekt mezinárodní spolupráce prostřednictvím ICT 

Schoolvision-2021/2022
 Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele 

https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/hustopecsko3d/

Projektové činnosti v jednotlivých měsících byly součástí měsíčních plánů, přehled je uveden 
v samostatné kapitole. 

Výsledky zájmového vzdělávání žáků ve školní družině ve školním roce 2021/2022

95 zapsaných žáků bylo rozděleno do 4 oddělení k odpolední činnosti a jedno oddělení ranní 
školní družiny.
Při zájmové činnosti spolupracovaly vychovatelky s třídními učitelkami kmenových tříd a 
snažily se naplňovat hlavní cíl činnosti - zajímavou a pestrou náplní práce vytvářet pro žáky 
podnětné, přátelské a bezpečné prostředí. Při zájmové činnosti vychovatelky vycházely z 
ročního, měsíčního a týdenního plánu. Organizační záležitosti byly projednávány na 
poradách s vedením školy.
Do provozu družiny v průběhu celého školního roku  zasáhla různá preventivní  
epidemiologická opatření jen nepatrně.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  



Pro školní rok 2021/2022 byl vypracován plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
(dále jen „DVPP“), který stanovuje priority s tím, že jejich realizace bude zabezpečována 
prostřednictvím institucí poskytujících DVPP. 
Aktivita jednotlivých pedagogických pracovníků v oblasti DVPP je vedením školy ročně 
vyhodnocována a zohledněna finančním ohodnocením.

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na školní rok 2021/2022

1. Institucionální vzdělávání
1.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, rozšiřující studium
a) Studium v oblasti pedagogických věd
-p. Martincová Renáta, PF MU, učitelství pro 1.st
- p.Ivičičová Ivana- studium bc studia-speciální pedagogika

1.2 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

b) Specializovaná činnost 

1.3 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Ve školním roce 2022/2023 bude orientováno na následující oblasti:
TEMATICKÁ OBLAST POČET OSVĚDČENÍ

 První pomoc Všichni PP
 Interní školení dle výběru Min. 2x/osoba/rok

Podmínky:
Výběr bude uveden v měsíčním plánu po schválení ŘŠ

Sdílení praxí:   neomezeně, v rámci hospitací nebo jednorázových akcí
2 Samostudium
Na základě § 24 odst. 4 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících přísluší 
pedagogickým pracovníkům volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, nebrání-li tomu 
vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 zákona).

Prázdniny Počet dnů Samostudium
Podzimní prázdniny 2 Žáci s PO
Vánoční prázdniny 7 TP-soulad s ŠVP
Jednodenní pololetní prázdniny 1 Povinnosti TU
Jarní prázdniny 5 ŠVP-podklady pro aktualizace
Velikonoční prázdniny 1 Pravidla hodnocení
Celkem 16

 
Plán DVPP se doplňuje a aktualizuje podle nabídek vzdělávacích center.



Všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávali také formou samostudia, a to převážně
studiem odborných publikací z oblasti pedagogických věd a odborných pedagogických 
časopisů. V době distanční výuky probíhaly webináře směřující k podpoře digitálních 
kompetencí.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACÍ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

Ve školním roce 2021/2022  byly realizovány aktivity, které následně byly prezentovány 
prostřednictvím webových stránek školy, FB, Hustopečských listů a HTV.
Téměř po celý školní rok stále platilo doporučení (později již nařízení) MŠMT o zákazu 
organizování společných akcí, výjezdu škol, pořádání sportovních soutěží, shromažďování 
osob apod.
Nekonaly se zahraniční výjezdy a některé exkurze. 
Zrušeno bylo každoroční setkání partnerských měst .

V průběhu školního roku 2021/2022 žáci absolvovali tyto akce:

září
Svatováclavská bojovka - projektový den
Kino Zátopek, sportovní den,2.st
Dopravní výchova

říjen
Naše zvířecí farma
Workshopy Eduxe - Lego education
Codeweek
72 hodin
Úřad práce Břeclav-exkurze
Den stromů

listopad
Halloween
Enviroment.program Pálava
Projektový den-indiáni 

prosinec

Mikulášská nadílka
Mikulášský den - projektový den
S čerty nejsou žerty (projektový den)
Výstava výtvarných prací v přízemí školy
Přednáška s Kovym pro školy



Oblečme si Vánoce
Putování do Betléma - kvíz a vystoupení pro 1.- 6. třídu
Společné zpívání na školním dvoře
Vánoční besídky ve třídách

leden

Projektový den-ozoboti ve výuce
Hustopečská laťka

únor

Pololetní bruslení

březen

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků
Měsíc knihy, příprava interaktivní nástěnky
Návštěvy MŠ
Exkurze k Okresnímu soudu v Břeclavi 
Matematický Klokan
LVZ
J. A. Komenský - tematický týden
Okresní kolo Olympiády v ČJ
Tajná dvojka: Detektivní dílna.
J. A. Komenský - tematický týden
Okresní kolo Olympiády v ČJ
Tajná dvojka: Detektivní dílna.

duben

Divadelní představení Staré pověsti české
Recitační soutěž 1.stupeň
Zápis PŠD
Dopravní výchova I.
Velikonoční tvoření
Škola v přírodě 
Den Země - eko program
Den Země - ekologická vycházka 
ŠD v Technických službách Hustopeče
Instalace výtvarné výstavy v knihovně
Dopravní výchova II.
Malý enviromentalista



McDonald 1.-5.ročník

květen

Integrovaný ZS (pomáháme hasičům) - beseda
Jarní výtvarná výstava v knihovně
Branné cvičení ŠD u Hasičského sboru Hustopeče
Divadelní představení Saturnin
Dopravní soutěž mladých cyklistů
Vystoupení Den matek v penzionu
Výlet - hájenka Břeclav
Planetárium Brno
Beseda v knihovně
Okresní kolo dopravní soutěže
Výchovny koncert ZUŠ
Etické dílny - Jak se stát dobrým kamarádem
Prezentace výstupů projektu Digi_Me
Literárně-vlastivědná exkurze "Krajem Mrštíků"

červenec
Den dětí - rytíři kulatého stolu
Cesta za pokladem – dovednostní soutěž
Léto začíná (produkce výrobků, výkonů aj.)
Zájezd na divadlení představní
Čteme dětem
Cyklistickopřírodovědná exkurze-Lednice
Literárně-vlastivědná exkurze "Krajem Mrštíků"
E-bezpečí- přednáška
Geologická exkurze Turold
Divadlo Radost
Výlet - Hájenka Břeclav
Výlet Permonium Oslavany
Pasování na čtenáře
Atletika- OLYMPIÁDA HUSTOPEČSKÝCH ŠKOL
Akademie
Přírodovědná vycházka do Starovic
Osvětim exkurze



Prezentace školy na soutěžích a olympiádách ve školním roce 2021/2022

Škola se zapojila do  soutěží a olympiád s následujícími úspěchy:

Přehled účastníků okresních a krajských kol olympiád a soutěží pro šk. rok 2021/2022

Školní kola

Název soutěže počet účastníků
Počet postupujících

Matematický klokan -

Dějepisná olympiáda 6 3

Olympiáda v ČJ 8 3

Atletika 18 18

Okresní kola

Název soutěže
Jméno účastníka,
ročník

Umístění Postup

Dějepisná 
olympiáda

Tančinec, Janík , 
Koutná

do 10. místa -

Olympiáda v ČJ 
Křižanová, 
Svobodová

6.místo, 
8.místo

-

Atletika
Finálová 
umístění

Dopravní výchova
Žáci mladší
Žáci starší

1.místo ano



Krajská kola

Název soutěže Jméno účastníka Umístění Postup výše

Dopravní 
výchova

Žáci starší 3.místo -

Jiné soutěže

Název 
soutěže

Jméno účastníka Umístění Postup výše

-

KONTROLY, STÍŽNOSTI 
1. Město Hustopeče 
Zahájení: 9/2021. 
Ukončení: 10/2021. 
Kontrolované období: 2021
Obsah kontroly: 
Dodržování vnitřních předpisů, zejména na čerpání a využívání příspěvků zřizovatele. 
Závěr: konrtolou nebyly zjištěny nedostatky

2. Hasičský záchranný sbor
Zahájení: 05/2022. 
Ukončení: 06/2022 
Kontrolované období: aktuální stav 2022
Obsah kontroly: 
PO- dodržování povinností stanovených zákonem
Závěr: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

3. Česká školní inspekce 



11/2021 - Účast v elektronickém zjišťování ČŠI - Problematika podpory pohybových aktivit a 
pohybových dovedností žáků. 
1/2022 - účast na elektronickém zjišťování ČŠI - Prevence rizikového chování a podpora 
nadaných a mimořádně nadaných žáků 

2) Stížnosti:

V průběhu školního roku bylo ze strany zákonných zástupců podáno ředitelce školy několik 
spíše individuálních podnětů, týkajících se zejména: 
 vedení výuky  pedagogy 
Podněty byly vždy řádně a bezprodlení řešeny ředitelkou školy.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2021– 31.12.2021

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0

b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0 

c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 
informace: 

0 

d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0 

Další informace vztahující se k     uplatnění zákona :   

   V průběhu roku 2021 zaměstnanci školy poskytli ústní a telefonické informace osobám, 
zákonným zástupcům a jiné, které se na školu obrátili v souvislosti s výchovou a vzděláváním. 
ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 pravidelně informuje o svém dění v elektronických žákovských 
knížkách, prostřednictvím webových a FB stránek školy, příspěvků do Hustopečských listů, 
pravidelnými konzultačními hodinami pro rodiče a jiné. 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Výsledky hospodaření školy v kalendářním roce 2021 (uzavřený rok)

Dotace ze státního rozpočtu a její vyúčtování za rok 2021



Projekty:
 „Šablony III“
reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019153.
Dotace celkem: 758 000 Kč
Čerpáno: 481 896 Kč
Zůstatek: 276 104 Kč



Dotace zřizovatele a její zúčtování za rok 2021

Rozbor příspěvku zřizovatele ZŠ Nádražní

SÚ
Základní škola Hustopeče, Nádražní

4  
2021

 Příspěvek města Hustopeče 2 535 000
672  na energie a odpisy  1 233 000

672  na žáky -  počet 1 302 000

672  výše příspěvku na 1 žáka 3 407

431 Hospodářský výsledek celkem

 HV hlavní činnost -28 450

 HV doplňková činnost 33 085

Rozbor použití příspěvku zřizovatele na žáky v ZŠ Nádražní

SÚ Název účtu 2021
501 Spotřeba materiálu 365 000
511 Opravy a udržování 269 000
527 Ochranné pracovní pomůcky,covid testy 8 000
518 Ostatní služby 256 000
549 Pojistné budov a rizik 77 450
558 Nákup DDHM 355 000

Rozbor příspěvku zřizovatele na energie a odpisy ZŠ Nádražn

SÚ Název účtu 2021
502 Spotřeba energie - elektřina 130 000
502 Spotřeba energie - plyn 635 000
502 Spotřeba energie - voda 103 000
502 502 - Spotřeba energie 868 000
551 551 - Odpisy dlouhodobého majetku 365 000
5xx Celkem účet 502 + 551 1 233 000
672 Příspěvek na energie a odpisy  1 155 000

 
Zůstatek příspěvku na energie a 
odpisy 

- 78 000



Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření ZŠ Nádražní

SÚ Rezervní fond 2021

413 Rezervní fond k 1. 1.2021 170 851

413 Tvorba RF ze zlepšeného VH- zisk 2020 68 849

413 Rezervní fond k 31.12.2021 239 700

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY  
 
Celoroční výsledky práce školy za školní rok 2021/2022 lze hodnotit převážně pozitivně. 
Splnění školního vzdělávacího plánu bylo u některých tříd a žáků částečně limitováno 
mnohdy i opakovanou karanténou žáků a učitelů, do jisté míry i vzděláváním on-line.
Pedagogové byli nuceni poradit si s různými omezeními plynoucími z opatření proti covid-19 
i se vzděláváním dětí z Ukrajiny. 
Ve školním roce 2021/22 škola splnila své základní úkoly školního vzdělávacího programu. 

                                                                                      podpis a razítko ředitele školy 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla projednána:

11. 10. 2022 projednáno v pedagogické radě pedagogických pracovníků

3. 10. 2022       schváleno ve školské radě

12. 10. 2022     projednáno na poradě provozních pracovníků
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