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Výroční zpráva školy za rok 2020/2021 

 

  I. 

Základní charakteristika školy 

 
Název: 
Základní škola T. G. Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 
Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad 
 
Charakteristika školy: úplná škola 
 
Zřizovatel školy Město Rajhrad, Masarykova 32, Rajhrad 

 
Ředitel školy:  PaedDr. Zdeněk Motlíček 

 
Všechny druhy školských zařízení: základní škola, školní družina, školní klub, školní  
jídelna, školní výdejna 
 
Telefon, e-mail, www stránky. 547230036, reditel@zsrajhrad.cz, www.zsrajhrad.cz 
 

Charakteristika školy: úplná škola 

 

Školní rok  
2020/2021 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 13 5 269 20,7 

2.stupeň 13 4 291 22,4 

Celkem 26 9 560 21,5 

 
 
Školská rada byla zřízena dne 20. 9. 2005. Je složena ze šesti členů – dvou zástupců obce, 
dvou zástupců rodičů a dvou zástupců školy. V průměru se schází třikrát ročně. 
 
 
 

 II. 
Výchova a vzdělávání 

 
Školní rok 2020 / 2021 byl pro všechny mimořádný. Od poloviny října do poloviny 

listopadu škola uzavřena. Od poloviny listopadu do prosince návrat dětí do škol za přísných 
hygienických podmínek. V lednu a únoru se vrací pouze děti 1. a 2. tříd. 

 Od března opětovné uzavření škol až do poloviny května – vše z důvodu epidemie Covid – 
19. Výuka probíhala distančně, převážně formou online výuky, doplňkově offline.  

 

mailto:reditel@zsrajhrad.cz
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Po návratu dětí do škol museli být žáci i pracovníci školy testováni a dodržovala se všechna 

předepsaná a doporučená hygienická nařízení. 
 
 

 

1.Základní škola - školní vzdělávací program: 

 

Od 1. 9. 2017 vyučuje škola podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 
„Škola – základ života“. 
 
 

 

2.Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny: školní jídelna úplná + výdejna 
 
Umístění: budova Havlíčkova 452 - školní jídelna 
                 Budova Masarykova 96 - výdejna 
 
Počet strávníků: 477 dětí + 68 zaměstnanců 
 
 

3. Školní družina 

 

Počet oddělení: 6                       Počet dětí: 1 
 
Umístění: budova Masarykova 137 (pět oddělení) 
                             Havlíčkova     23 – budova ŠK (jedno oddělení) 
 
 

Z činnosti školní družiny:  Školní družina je umístěna v budově Masarykova 96, kde pracuje 5 
oddělení a v budově Školního klubu na ulici Havlíčkova 452, kde je umístěno jedno oddělení. 
Všechna oddělení pracují podle ŠVP pro ŠD, jehož obsah navazuje na učivo prvouky podle 
ŠVP pro ZŠ, vzdělávací oblast „Člověk a jeho svět“. Každé oddělení se celoročně věnovalo 
tematickému projektu… 
1.oddělení   (p. Duchoňová) –  Rok čar a kouzel 
2.oddělení   (p. Zmeškalová) – Těšíme se do školy 
3.oddělení   (p. Šmídová) – Cesta kolem světa 
4.oddělení   (p. Hladká ) –  Spolu ve školní družině… 
5.oddělení   (p. Šedová) –  Po stopách minulosti aneb staré pověsti české 
6.oddělení   (p.Ruberová) – Rok v pohádkové zemi 
 
 
 
4. Školní klub 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci ve školním klubu v tomto školním roce nepracovaly 
žádné zájmové útvary. 
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Z činnosti školního klubu: 
V době letních prázdnin bude organizován pouze stanový tábor pro děti v Borech u Velkého 
Meziříčí v termínu 24. 7. – 7. 8. 2021. 
 

 

 III. 

Personální zabezpečení školy 
 
 

Typ zařízení Počet Přepočtené úvazky Kvalifikovaní 

Základní škola– učitelé 38 37,1 37 

Základní škola – asistenti ped 11 5,9 10 

Speciální pedagog 2 1,3 2 

Školní družina– vychovatelé 6 5,8 5 

Školní klub– vychovatelé 1 0,2 1 

Školní jídelna 7 6,2 7 

Správní úsek 9 7,9 9 

Celkem 74 64,4 71 

 
 
 

 
 IV. 

 
Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 

 
 

Údaje o přijímacím řízení: 
 

Ročník Gymnázia SOŠ Konzervatoře SOU Celkem 

5. 3 - - - 3 

7. 1 - - - 1 

8. - - - - 0 

9. 13 39 - 18 70 
 
 

 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 
 

Počet dětí přijatých do 1.ročníku 47 

Počet dětí s odloženou docházkou 18 
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 V. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

Ročník Počet žáků Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli 
 

Neprospěli 

1. 67 67 0 0 
2. 49 47 2 0 
3. 49 47 2 0 
4. 59 43 16 0 
5. 45 35 9 1 

Celkem za I. 
stupeň 

269 239 29 1 

6. 79 45 34 0 
7. 80 33 47 0 
8. 64 25 39 0 
9. 70 25 45 0 

Celkem za II.  
stupeň 

 
 

293 128 165 0 

Celkem  
 
 
 
 
 
 
 
 

školu 

562 367 194 1 

 
 

2.Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin za školní rok 2020/2021: 0    

 

VI . 

 

Prevence sociálně patologických jevů 
 
Realizaci programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření,                  
proškolování pracovníků a spolupráci s rodiči vede a řídí ředitel školy a ŠMP Mgr. Michaela 
Kocmanová. 
  MPP na škole probíhal podle osvědčeného programu, který je rovněž nedílnou 
součástí mnoha vyučovaných předmětů, jako např. : Ov, Vv, Tv, Př, Hv, Pč, Vz, ale také 
přírodopisu, chemie a dalších… 
  
Součástí ŠVP jsou Školní preventivní strategie. 
Škola má vypracován „Program proti šikanování,“ žáci jsou pravidelně informováni a 
poučováni o formách a projevech šikany a kyberšikany (na webu visí rovněž informace 
ohledně šikany pro rodiče). 
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Rovněž máme zpracovánu Strategii v případě školního neúspěchu žáků. 
Dokumenty jsou umístěny také na webových stránkách školy. 
V případě potřeby se řídíme vypracovanými strategiemi PPP pro konkrétní projevy rizikového 
chování (např.: pro kouření, záškoláctví, návykové látky, agresívní chování…apod.)    
 
• Velmi dobře se v preventivní práci osvědčuje pravidelná činnost školního poradenského 
pracoviště, který se schází na pravidelných schůzkách i s vedením školy. 
 
• V předmětu Výchova ke zdraví (v 6. a 8. roč. jako samostatný předmět ) 
a v 9. roč. jsou různá témata integrována do CH je besedováno s dětmi na mnoho témat, 
které se týkají různých projevů rizikového chování. 
 
• Nezastupitelné místo pro prevenci má náš školní klub, který organizuje spoustu 
volnočasových aktivit (velký počet různých kroužků, s nimi spojené akce)  během  
školního roku, ale i v době volna, i když v letošním roce byla činnost limitována epidemií 
Covid. 
 
• Ve školním řádu je uveden zákaz nošení, distribuce a zneužívání návykových látek  v 
areálu školy a při školních akcích mimo školu; rovněž je dle šk. řádu postihována kyberšikana 
(i jakýkoliv náznak nebo nebezpečí –  mj. i zákaz používání mobilů ve výuce apod.).  
Na zákaz používání mobilů si žáci v drtivé většině zvykli - děti mají možnost si v případě nutné 
potřeby zatelefonovat, je jim to umožněno. 
 
• Konzultace pro děti jsou možné kdykoliv, pro konzultace s rodiči je potřeba  předchozí 
domluva (rodiče mají k dispozici kontakty, např. na webu školy). 
 
• Opět probíhala osvědčená spolupráce s:   
 -  PPP Brno, HZS, Policií ČR JM kraje i PČR Rajhrad,  OSPOD (spádově Židlochovice),   
         případně jinými organizacemi podle aktuální potřeby. 
  
 
Konkrétní akce, programy a aktivity v oblasti prevence, které byly uskutečněny v letošním 
školním roce 2020/21 jsou zaznamenány v elektronickém systému výkaznictví prevence.  
Bohužel, všechny naplánované programy nemohly být uskutečněny kvůli vyhlášené 
karanténě Covid 19. 
 
Závěrečná zpráva školního metodika prevence za škol. rok 2020/2021 
 
Práce ŠMP byla velmi ovlivněna pandemií Covidu a následným uzavřením škol. Proto také 
proběhlo výrazně méně výukových programů, než bylo původně v plánu. Nicméně se na 
podzim uskutečnil adaptační program Dobrodružná cesta pro nově vzniklé kolektivy tříd 6.C 
a 6.D a indikovaný program pro třídu 8.B, ve které se v loňském školním roce řešila šikana. 
V červnu pak proběhl program Drogy – energetická bomba pro všechny 8. ročníky. Tyto 
programy realizovala PPP Sládkova, se kterou spolupracujeme dlouhodobě.  
 
Většina témat prevence byla probrána v hodinách prvouky, přírodovědy a vlastivědy, 
výchovy ke zdraví, přírodopisu, chemie, občanské nauky.  
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V době uzavření škol ŠMP informovala rodiče, děti i učitele elektronickou formou, 
přeposílala nabídky PPP Sládkova a tipy na kvalitní trávení volného času, varovala před 
závislostí na PC, mobilních telefonech a internetu, řešila několik případů psychické nepohody 
dětí, kterým nevyhovovala distanční výuka. S třídním učiteli také řešila několik žáků, kteří 
měli závažnější problémy s prací online.  
Ve druhém pololetí byly zavedeny povinné třídnické hodiny online, ŠMP posílala třídním 
učitelům materiály a tipy na náplň těchto hodin. S třídními učiteli taky koordinovala pozvolný 
návrat dětí do škol v dubnu a květnu tohoto roku.  
V průběhu celého školního roku ŠMP řešila v několika třídách špatné vztahy mezi dětmi, 
několik dětí má vážné psychické potíže, které distanční výuka spíše prohloubila. Naopak jsme 
letos nezaznamenali problémy se záškoláctvím a užíváním návykových látek ve škole.  

 
 

 

VII. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání bylo limitováno opět epidemiologickou situací – nabídka vzdělávacích 
seminářů byla menší a semináře probíhaly většinou on-line formou. 
 

Typy vzdělávacích seminářů a akcí Počet pedagogů Počet hodin 

Metodické semináře  5 28 

Vzdělávací v oboru (Legislativa, ŠJ, IT) 4 203 

Práce se žáky s SVP 4 28 

 

  

VIII. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
 

1.  zájmová činnost žáků 
 
Zájmová činnost žáků letos vzhledem k epidemiologické situaci v ČR (Covid 19) nemohla být 
realizována. 
 
2.  účast školy v soutěžích 
 
Účast školy v soutěžích byla velkou měrou ovlivněna uzavřením škol (epidemie Covid) téměř 
7 měsíců. 
V průběhu školního roku se žáci mohli zapojit do on-line školního kola olympiády v českém 
jazyce, dějepisu, chemie, matematické soutěže Klokan a Pangea. 
       
Úspěšná umístění našich žáků v těchto soutěžích: 
 
 V krajském kole on-line matematické soutěže Pangea se Daniela Biznárová umístila na 
14.místě, Jiří Kula na 30.místě a Šárka Mlečková na 15.místě. 
Žáci se celoročně účastnili sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry a bylin. 
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3. prezentace školy na veřejnosti 
 
Žáci a pedagogové se prezentují na veřejnosti přípravou a aktivní účastí na různých akcích. 
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu kvůli epidemii Covid 19 byly tyto aktivity v době od 
října do konce školního roku výrazně omezeny nebo úplně zrušeny. 

- práce v radě a zastupitelstvu, ve školské a kulturní komisi 
- práce v předsednictvu šachového oddílu a TJ Sokol Rajhrad 

 
 

 
 IX. 

Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Tento školní rok proběhla na naší škole pouze jednodenní online inspekce ze strany ČSI, 
která zjišťovala průběh distanční výuky. Protokol nebyl pořízen. 
 
 

 X. 
Hospodaření školy 

 
Hospodaření školy v roce 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši  
456.200,54 Kč. Hospodářský výsledek byl vytvořen z prostředků zřizovatele. Podle § 250/200 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo do rezervního fondu školy převedeno 
440.200,54 Kč a do fondu odměn 16.000 Kč.  

 
 

 
XI. 

Opravy a údržba 
Havlíčkova - 2 nové třídy s interaktivními tabulemi (jedna z učebny CJ, druhá na ŠK) 

     - oprava odpadů v ŠK 
     - oprava školního hřiště 
 
    Masarykova      - nová linolea 
                                - malování celé budovy 
 

 
XII. 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních projektů. 
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 XIII. 

Realizované projekty financované ze zdrojů EU 
 

1) Šablony ZŠ TGM Rajhrad 2016 
- Ukončen, zpráva o udržitelnosti 
- Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- projekt byl realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 

- přidělená dotace činila 1.180 644 Kč 

- v rámci tohoto projektu jsme ve škole rozšířili činnost školního poradenského 

pracoviště, ve kterém pracovali výchovný poradce, školní metodik prevence, dva 

speciální pedagogové, psycholog a šest asistentů pedagoga, kteří se věnovali 

především dětem se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

2) Investice do budoucna na ZŠ TGM Rajhrad – MAS Podbrněnsko 

- Ukončen, zpráva o udržitelnosti 
- Projekt jsme získali z MAS Podbrněnsko 
- realizace projektu proběhla 6/2018 – 12/2018 
- celková výše projektu činila 3 951 967 Kč 
- předmětem tohoto projektu byla rekonstrukce a pořízení vybavení odborných 

učeben základní školy, zajištění bezbariérovosti školy, vnitřní konektivity a úpravy 
venkovního prostranství 

- udržitelnost projektu činí 5 let 
 

3) Šablony ZŠ TGM Rajhrad 2021 
- Projekt jsme získali z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

- projekt byl realizován od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2023 

- přidělená dotace činila 1.037 958 Kč 

- v rámci tohoto projektu pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, ve 

kterém pracují výchovný poradce, školní metodik prevence, dva speciální 

pedagogové, psycholog a asistenti pedagoga, kteří se věnují především dětem se 

specifickými vzdělávacími potřebami 

 
XIV. 

Spolupráce s organizacemi 
 
Škola v rámci vzdělávání, výchovy i volnočasových aktivit spolupracuje s těmito subjekty: 
 
okolní školy - spolupráce při přechodu žáků na spádovou školu, při přípravě a realizac 
                         projektů                   
                                
mateřská škola     - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí  
                                   a učitelů 
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městská knihovna - účast žáků na různých besedách, tematických programech, výstavách, 
 
                                pasování prvňáků na čtenáře 
   
okresní archiv   - návštěvy archivu v rámci dějepisu a českého jazyka, projekty, referáty 
 
Sokol Rajhrad        - spolupráce v rámci hodin Tv – bruslení 
 
Úřad práce – programy pro žáky 8. a 9. tříd k volbě povolání, atlasy škol 
 
Policie ČR -  preventivní programy 
 
PPP – preventivní programy z různých oblastí (viz oddíl VI.) 
           konzultace při práci se žáky s SVP (závěry vyšetření, doporučení, IVP …) 
 
firmy  - spolupráce na opravách, vybavení a chodu školy ( Agerit, PROFITEAM Rajhrad, My dva 
group Brno, Nová škola, Elektropráce Karel Procházka, …) 
 
NIDV - účast na seminářích a vzdělávacích akcích 
 
Odborová organizace - je pravidelně informována o chodu školy, ekonomice a dlouhodobých  
                                     záměrech školy 
 
 
 
 
V Rajhradě dne 31.8.2021 
 
 
                                                                                                                       PaedDr. Zdeněk Motlíček 
                                                                                                                                 ředitel školy 


