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Výroční zpráva školy za rok 2021/2022 

 

  I. 

Základní charakteristika školy 

 
 
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 
 

Datová schránka: i7zms9b 

 

Školní rok  
2020/2021 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 13 5 266 20,5 

2.stupeň 14 4 319 22,7 

Celkem 27 9 585 21,6 

 
 
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 2021 / 2022 byl pro všechny opět ovlivněn epidemií covid, zvláště v 1. pololetí. 

Žáci byli dvakrát týdně testováni a ve společných prostorách bylo nezbytné nosit roušky a 
respirátory. Dále škola trasovala, mnoho tříd nebo její části byly v karanténě, prolínala se 
výuka běžná s distanční, takže výuka byla náročná pro žáky i učitele. Situace se dostala do 
normálního provozu od března 2022. 

 

mailto:reditel@zsrajhrad.cz
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1. Základní škola - školní vzdělávací program: 

 

Od 1. 9. 2018 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:    508 dětí + 69 zaměstnanců 
 
 

3. Školní družina 

 

Počet oddělení: 6                      
 
Umístění: budova Masarykova  (pět oddělení) 
                                 Havlíčkova – 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) –  Piráti 
2.oddělení   (p. Zmeškalová) – Vítáme nové kamarády 
3.oddělení   (p. Šmídová) – Cestovatelé a dobrodruzi 
4.oddělení   (p. Hladká ) –  Rok se Špalíčkem pana Trnky 
5.oddělení   (p. Šedová) –  Cesta kolem světa 
6.oddělení   (p. Ruberová) – Rok v přírodě 
 
Během školního roku probíhaly další akce nad rámec zájmově vzdělávací činnosti. 
Září – Kašpárkova dílna v Památníku písemnictví v Rajhradě, Den čokolády 
Říjen – Halloweenské odpoledne 
Listopad – Kašpárkova dílna – adventní dílna 
Prosinec – čertovská diskotéka, vánoční posezení s nadílkou 
Leden – zimní vycházky (krmení zvířat, stopy ve sněhu, čajové odpoledne) 
Únor – karneval v maskách, Kašpárkova dílna (bájná zvířata) 
Březen – návštěva Bonga- zábavné odpoledne 
Duben – Divadlo z bedny  (Otesánek), čarodějnické závody 
Květen – Kašpárkova dílna (exkurze do historické knihovny, dějiny kláštera), návštěva  
                 policejní stanice Rajhrad,  
Červen – dětské odpoledne se soutěžemi, přespávání ve škole. 
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4. Školní klub 
 

Vzhledem k epidemiologické situaci ve školním klubu v tomto školním roce pracovaly  
zájmové útvary převážně až od 2. pololetí: 

• volejbal 

• čtenářská dílna 

• turistický kroužek 

• dramaťáček (dva kroužky) 

• informatika 

• 3D tisk (dva kroužky) 

• keramika (tři kroužky) 

• přírodopisná praktika (dva kroužky) 
 
Z činnosti školního klubu: 
Kromě pravidelné zájmové činnosti se konaly následující akce: 

• v dubnu 2022 proběhl víkendový výjezd táborových pracovníků k přípravě 
táborového programu 

• v květnu se uskutečnilo vystoupení kroužku Dramaťáček (tři vystoupení) 

• na přelomu července a srpna je připraven stanový tábor pro děti v Borech u Velkého 
Meziříčí v období od 23. 7. do 6. 8. 2022. 

 

 

 III. 

Personální zabezpečení školy 
 
 

Typ zařízení Počet Přepočtené úvazky Kvalifikovaní 

Základní škola– učitelé 40 38,2 40 

Základní škola – asistenti ped 11 6,9 11 

Speciální pedagog 3 2,3 3 

Školní družina– vychovatelé 6 5,1 6 

Školní klub– vychovatelé 1 0,2 1 

Školní jídelna 8 6,2 8 

Správní úsek 9 7,9 9 

Celkem 78 66,8 78 
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 IV. 

 
Přijímací řízení a zápis k povinné školní docházce 

 
 

Údaje o přijímacím řízení: 
 

Ročník Gymnázia SOŠ Konzervatoře SOU Celkem 

5. 8 0 0 0 8 

7. 3 0 0 0 3 

8. 0 0 0 0 0 

9. 7 45 0 16 68 
 

 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce: 
 

Počet dětí přijatých do 1.ročníku 58 

Počet dětí s odloženou docházkou 12 

 

 V. 

 

Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Škola se snaží poskytovat pravidelné a systematické vzdělávání, které je založeno na 
poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka. 
Pomáhá jim rozvíjet samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které je 
povedou k uvážlivému chování, odpovědnému rozhodování a respektování práv a 
povinností. 
Daří se naplňovat základní cíle ŠVP, především kvalitní výuku všech předmětů s využitím 
dostupných informačních technologií, prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti 
a schopnost pracovat s informačními technologiemi. Nabídkou volnočasových aktivit pro 
žáky podporujeme zdravý fyzický vývoj dětí a vhodné trávení jejich volného času.  Velmi se 
daří spolupráce školy, školského poradenského zařízení a zákonných zástupců při řešení 
případného rizikového chování žáků a předcházení nebezpečným situacím ohrožujících jejich 
bezproblémový pobyt ve škole. 
 

VI. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospěli s 
vyznamenáním 

Prospěli 
 

Neprospěli 

1. 43 43 0 0 
2. 66 65 0 1 
3. 48 45 3 0 
4. 50 42 8 0 
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5. 60 42 17 1 
Celkem za I. 

stupeň 
267 237 28 2 

6. 86 36 49 1 
7. 83 30 52 1 
8. 82 42 40 0 
9. 68 21 47 0 

Celkem za II.  
stupeň 

 
 

319 129 188 2 

Celkem  
 
 
 
 
 
 
 
 

školu 

586 366 216 4 

 
 

 

2.Snížený stupeň z chování: 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 0,85% 

3 0 0,0 

 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin za školní rok 2021/2022:  0   

 

VII. 

 

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). 
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. 
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• 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 
• 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 2021/22 jsou zaznamenány v elektronickém systému výkaznictví prevence.  

Vyhodnocení Minimálního preventivního program 

Realizaci programu ve škole, koordinaci s vyučujícími, preventivní opatření,              

proškolování  pracovníků  a spolupráci s rodiči vede a řídí: 

PaedDr. Zdeněk Motlíček , ředitel ZŠ 

Mgr. Michaela Kocmanová, školní metodik prevence  

Školní poradenské pracoviště se scházelo ve složení: 

PhDr. Ivo Šlauch, VP 

Mgr. Michaela Kocmanová,  ŠMP  

Mgr. Lucie Zlámalová,  školní psycholog 

Mgr. Alice Pospíšilová,  speciální pedagog 

Mgr. Šárka Ráabová,  speciální pedagog 

Mgr. Dagmar Kovaříková, speciální pedagog 

vedení školy-  ředitel školy, zástupci ředitele 

 

Ve školním řádu máme zakotven zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových 

látek v areálu školy i na školních akcích mimo školní areál; rovněž je podle školního řádu 

přísně postihována šikana, kyberšikana (předcházíme tomu např. i zákazem používání mobilů 

i tabletů během celého pobytu žáka ve škole).  

Ve spolupráci se školní psycholožkou bylo zřízeno klidová zóna pro děti, které potřebují o 

přestávkách ticho, bezpečný a klidný prostor.  

V současné době jsme vzdělávali devět žáků z Ukrajiny, které postupně integrujeme.  

Nejčastěji řešené případy z tohoto školního roku: konflikty mezi dětmi (někdy i počáteční 

stádia šikany),  stavy psychické nepohody, zřejmě úzkosti (6 případů – ve spolupráci se školní 

psycholožkou), které  se často projevovaly skrytým záškoláctvím – děti dlouhodobě nechodí 

do školy, obávají se neúspěchu a rodiče omlouvají absenci z různých důvodů.  Asi v pěti 

případech se objevily náznaky sebepoškozování. Ve dvou případech pak kouření 

(elektronická cigareta), dvakrát alkohol ve škole a jednou užívání nikotinových sáčků. 
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Rovněž jednou jsme řešili rasistické narážky žáka 8. ročníku a sledování porna u žáka šestého 

ročníku. Několikrát jsme řešili nevhodné chování (sexuálního charakteru) na sociálních sítích.  

 

Minimální preventivní program na rok 2021/2022 byl zaměřen na žáky, učitele i rodiče.  

 

1.Pro žáky: 

Prevence je průběžnou nedílnou součástí mnoha vyučovacích předmětů, např. výchova ke 

zdraví (samostatný předmět v 6. a 8. ročníku) prvouka, přírodověda, vlastivěda, chemie, 

přírodopis, občanská výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a další.  

 

Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a programech 

 

I.-III. ročník 

Dopravní výchova 

Prevence kouření (PPP Brno) 

 

IV. – V. ročník 

Dobrodružná cesta (PPP Brno) 

Kyberšikana – Policie ČR 

 

VI. – VII. ročník 

Dobrodružná cesta (PPP Brno) – pro nově vzniklé kolektivy   

Hasičský záchranný sbor  

Čas proměn - dospívání 

Alkohol a jeho důsledky – Policie ČR 

 Linka důvěry (vztahy, psychická pohoda) 

 Kyberšikana – Policie ČR 

 

VIII. – IX. ročník 

Drogy – energetická bomba (PPP Brno) 

Zájmy chráněné trestním zákonem (PPP Brno) 

Psychické zdraví (psychohygiena, sebepoškozování…) 

Linka důvěry (vztahy, psychická pohoda) 

 

Týmové aktivity podporující dobré vztahy a klima 

 

Výlety a exkurze jednotlivých tříd 

Adaptační akce a výlety pro nově vzniklé kolektivy 

Škola v přírodě (1. stupeň) 

Lyžařský výcvikový kurz (7. ročník) 

Hrdá škola – Teplákový den, Den netradičních barev… 

Ukliďme Rajhrad 

Projektový den – Člověk v krizové situaci 

 

2.Pro učitele 

 

Schůzky školního poradenského pracoviště – 1x za měsíc 
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Pracovní porady – 1x za měsíc – krátký informační blok ŠMP  
a školní psycholožky na aktuální témata (nikotinové sáčky, skryté záškoláctví, úzkostnost 

dětí, neklidné dítě ve třídě atd.) 

ŠMP nabízela individuální konzultace jednotlivým pedagogům 

ŠMP přeposílala učitelům aktuální informace z PPP, nabídky na další vzdělávání v oblasti 

prevence, informační letáky… 

Informační schůzka ŠMP s novými třídními učiteli na začátku školního roku 

Celoroční možnost dalšího vzdělávání v oblasti prevence 

 

 

3.Pro rodiče 

 

Třídní schůzky – na prvních třídních schůzkách krátké představení ŠMP v nových třídách, 

stručná informace o činnosti, kontakty 

ŠMP pravidelně informovala rodiče prostřednictvím školní platformy Edupage – rozesílala 

informační letáky, upozorňovala na určité formy rizikového chování, přeposílala informace 

např. z PPP 

Rodiče měli také možnost sledovat aktivity školy např. na webových stránkách školy 

ŠMP nabízela individuální konzultace rodičům, předávala kontakty na odborníky apod.  

ŠPP (školní psycholožka, metodička prevence a učitel IT) uspořádalo  setkání s rodiči žáků 4. 

a 5. tříd na téma Nástrahy internetu.  

 

V tomto školním roce jsme spolupracovali zejména s PPP Brno Sládkova, OSPOD 

Židlochovice, Policie ČR, Linkou bezpečí a dalšími.                                                      
                                                                

 

VIII. 

Další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 

 
Další vzdělávání bylo částečně 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  10 74 

Vzdělávací v oboru (Legislativa, ŠJ, IT) 54 187 

Práce se žáky s SVP 1 6 

 

  

IX. 

 

Zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně 
nadaných  

 
Žáci s SVP jsou žáci, kterým pedagogicko-psychologická poradna přiznala různou míru 
podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření se odvíjí od individuálních potřeb žáka a 
představují určitou úpravu metod, organizace a hodnocení vzdělávání těchto žáků. S těmito 
doporučenými úpravami jsou seznámeni všichni vyučující žáka a řídí se jimi. Rodiče jsou  
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s těmito úpravami a metodami práce i hodnocením žáků seznámeni a potvrdí toto 
seznámení svým informovaným souhlasem. Velkou úlohu v podpoře těchto žáků hraje školní 
poradenské pracoviště, kde výchovný poradce, speciální pedagogové, školní psycholožka i 
školní metodička prevence jsou schopné rychle reagovat i pomoci při řešení případných 
problémů v této oblasti jak žákům tak rodičům. 
 

 
X. 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

1.  zájmová činnost žáků 
 
Zájmová činnost žáků letos vzhledem k epidemiologické situaci Covid byla omezena, v plném 
rozsahu probíhala od měsíce dubna, viz oddíl II, bod 4. 
 
2.  účast školy v soutěžích 
 
Účast školy v soutěžích byla ještě ovlivněna epidemií Covid. 
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: 
 
Okresní kola: 
Dějepisná olympiáda                          9.místo 
Matematická olympiáda                    6.místo 
Olympijský víceboj                              1., 2., 3.místo 
Atletické závody                                  3.místo družstvo chlapců 
                                                                4.místo družstvo dívek 
                                                                1., 3., 4., 5.místo jednotlivci 
 
 Žáci se celoročně účastnili sběru kaštanů, šípků, pomerančové kůry a bylin. 
 
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 

 
 XI. 

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. 
Poslední inspekční zpráva ČŠI je z 26. 6. 2019, k nahlédnutí je na stránkách ČŠI a v kanceláři 
ZŠ Rajhrad. 
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 XII. 

Hospodaření školy 
 

Hospodaření školy v roce 2021 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve výši  
798.814, Kč. Hospodářský výsledek byl vytvořen z prostředků zřizovatele. Podle § 250/200 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů bylo do rezervního fondu školy převedeno 
788.814 Kč a do fondu odměn 10.000 Kč.  
 

 
XIII. 

Opravy a údržba 
 
V červenci 2022 jsme na budově Havlíčkova provedli tyto opravy: 

- výmalba 1. nadzemního podlaží 
- oprava obkladů WC v suterénu 
- výměna krytů radiátorů 
- oprava zabezpečovacího systému ŠK 
- oprava povrchu školního hřiště 

 
- byla zahájena výstavba sportovní haly – akce zřizovatele Města Rajhrad 

 
Na budově Masarykova: 

- oprava zabezpečovacího systému 
 
V celém areálu jsme prováděli opravy plynoucí z chodu. 
 

 
 XIV. 

 
Realizované projekty financované ze zdrojů EU 

 
 

1) 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 

- probíhá udržitelnost projektu 5 let 
 

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

- projekt je realizován od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022 – původně měl být ukončen  

- 30. 6. 2023, ale z důvodu zahájení dalšího projektu od 1. 1. 2023 jsme museli 

požádat o dřívější ukončení, které je 31. 12. 2022 
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- přidělená dotace činí 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 

 

3) Šablony pro ZŠ  a MŠ 

- projekt chceme zahájit 1. 1. 2023 

- v rámci projektu bude ve škole pracovat školní psycholog a speciální pedagogové 

 
XV. 

 
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 realizaci 

                         projektů  - ZŠ Rajhradice, ZŠ Holasice, ZŠ Hrušovany, ZŠ Bratčice, …                                                

mateřská škola Rajhrad  - spolupráce při přechodu dětí do 1. třídy ZŠ, vzájemné návštěvy dětí  

                                              a učitelů 

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, zednické práce Petr Duchoň, …) 
NIDV - účast na seminářích a vzdělávacích akcích 
Odborová organizace - je pravidelně informována o chodu školy, ekonomice a dlouhodobých  
                                          záměrech školy 
 
 
V Rajhradě dne 29. 8. 2022 
 
 
                                                                                                      PaedDr. Zdeněk Motlíček 
                                                                                                               ředitel školy 


