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1 Základní údaje o škole 

 
a) Název školy: 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace 
 

b) Zřizovatel: 
Obec Dolní Dunajovice, ul. Zahradní 613, Dolní Dunajovice 

 
c) Právní forma školy: 

Příspěvková organizace od 1. 11. 2002 
 

d) Jméno ředitele školy: 
Mgr. Vladimír Mikel 

 
e) Kontakt na zařízení: 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace 
ul. Hlavní 82, 691 85  Dolní Dunajovice 
Tel. 519 517 292 
Email:     zs@dolni-dunajovice.cz 

 Internetové stránky: https://www.zs-dd.cz/ 
 

f) Datum zařazení do rejstříku škol: 
15. 1. 2006 

      
g) Součásti školy podle Rozhodnutí zápisu do školského rejstříku: 

místo poskytovaného vzdělávání: 
Základní škola Dolní Dunajovice, ul. Hlavní 82 
Mateřská škola Dolní Dunajovice, ul. Lipová 398 
Základní škola, Perná 88 

 
h) Další součásti školy: 

 
Školní družina:  2 oddělení v Dolních Dunajovicích 

1 oddělení v Perné 
Školní jídelna   Dolní Dunajovice, Lipová 392 
Školní jídelna - výdejna Dolní Dunajovice, Lipová 398 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zs@dolni-dunajovice.cz
https://www.zs-dd.cz/
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i) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2020/2021 
k 30. 9. 2020 (popř. 31. 10. 2020) 

 
 Počet tříd Počet 

žáků/dětí 
Počet pedagogických  

pracovníků/cizí 
1. stupeň 6 111 6 + 1 
2. stupeň 4 74 9 + 2 

Školní družina 3 61 3 + 1 
  Mateřská škola 
 

3 61 6 

Školní jídelna - 100/65 30/28 
 

j) Složení žáků dle místa trvalého bydliště k 30. 9. 2020: 
 

 Dolní 
Dunajovice 

Perná Brod nad 
Dyjí 

Zlaté 
Hory 

Šumice, 
Mikulov, 

Horní 
Věstonice 

Brno 

Počet 
žáků 

 
106 

12 žáků – 
1. a 2. tř 
v Perné, 
dojíždí  

39 

 
22 

 
2 

 
1 
1 
1 

 

1 

 
k) Počty žáků v jednotlivých třídách k 30. 9. 2020: 

      
1. třída   22 ž 
1P + 2P 5 + 6 ž 
2. třída   15 ž 
3. třída   23 ž 
4. třída 24 ž 
5. třída 15 ž 
6. třída 20 ž 
7. třída 21 ž 
8. třída 18 ž 
9. třída 15 ž 

 
l) Školská rada 

 
Školská rada ustanovena: 12. 12. 2005 
 

Ve školním roce  2020/2021 pokračovala v činnosti Školská rada ve složení: 
Za zřizovatele:       Mgr. Jitka Benová, Mgr. Věra Zouharová 
Za rodiče:    Natálie Horáková, Bc. Anna Studýnková, Dis.   
Za pedagogické pracovníky: Mgr. Lenka Gilová, Mgr. Bronislava Trčková 
 
V červnu 2021 proběhly volby do školské rady, složení zůstalo stejné. 
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m) Mimoškolní a občanské sdružení při škole 
Spolek rodičů, Dolní Dunajovice, od 3. 1. 2017 
 

2 Vzdělávací programy školy 
 

a) kód oboru vzdělávání ZŠ 79-01-C/01. 
b) Název ŠVP     

 
ŠVP pro ZV – 1. 9. 2019                             1., 2., 1P,2P, 3., 4., 5.,6., 7., 8., 9. 
„Škola pro život 2“  
 

 
c) Nabídka volitelných předmětů: 

 
        8. ročník, 9. ročník 
        
        Estetická výchova 
        Sportovní hry 
        Přírodovědné praktikum 
         
        9. ročník 
 

• Seminář z českého jazyka/ Práce s počítačem 
• Seminář z matematiky/ Domácí práce 

 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

3 Údaje o pracovnících školy 
 

a) Seznam pedagogických pracovníků: 
 
Mgr. Mikel Vladimír       VŠ úvazek 1 
Mgr. Trčková Bronislava VŠ úvazek 1 
Mgr. Gilová Lenka VŠ úvazek 1 
Mgr. Buchtová Simona VŠ úvazek 1 
Mgr. Charvátová Ladislava VŠ úvazek 1 
Mgr. Zámečníková Sylva VŠ úvazek 1 
Mgr. Vaňková Petra VŠ úvazek 1 
Mgr. Pirogovová Jana VŠ úvazek 1 
Bc. Jakub Kadlec VŠ úvazek 1 
Mgr. Kopřivová Ladislava VŠ úvazek 1 
Mgr. Malík Jan VŠ úvazek 1 
Mgr. Pokorná Hana  VŠ úvazek 1 
Ing.  Čapková Bronislava VŠ úvazek 1 
Mgr. Šlosarová Sylva VŠ úvazek 1 
Mgr. Holbová Barbora VŠ    úvazek 1  
Bc. Šimoníková Věra VŠ úvazek 0,5 – asistentka pedagoga 
Mgr. Brodský Petr VŠ úvazek 0,75 – asistent pedagoga 

Zajíčková Noemi SO úvazek 0,5 – asistentka pedagoga 

Bc. Hana Manišová VŠ úvazek 0,375 – asistentka pedagoga / ŠA 
Bc. Trčková Daniela                                 VŠ                                úvazek   0,6  - školní asistentka / ŠA 

Nebenfűhrová Gabriela ÚSO úvazek 0,9 – vedoucí vychovatelka 
Markéta Benová SO úvazek 0,75 – vychovatelka 
Dačová Lenka SO úvazek 0,833  
Lustyková Kateřina, DiS VŠ RD 
Bc. Smutek Petra VŠ úvazek 1 vedoucí učitelka od 1.3.2021 
Hrabalová Alena ÚSO úvazek 1  
Lahodová Naděžda ÚSO úvazek 1  
Vodrážková Štěpánka ÚSO úvazek 1- vedoucí učitelka do 28.2.2021 
Kouřilová Kristýna ÚSO úvazek 1 
Bc. Koudelová Darina VŠ úvazek 1 
 

 
 

b) Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020: 
 

Věk 20 – 30 let 6  
        31 – 35 let 1  
        36 – 40 let 4  
        41 – 45 let 6  
        46 – 50 let 5  
        51 - 8 
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c) Seznam nepedagogických pracovníků: 
 

Kolman Robert správce budov, školník úvazek 1 
 
Studýnková Miroslava uklízečka úvazek 1 
Ryšánková Helena uklízečka úvazek 1 
Švejdová Zdeňka uklízečka úvazek 1 
Nerádová Zuzana pomocná kuchařka úvazek 1 
Tužinčinová Jarmila pom. uklízečka úvazek 1 
Hronová Helena kuchařka úvazek 1 
Kolajová Monika kuchařka úvazek 1 – RD 
Brázdilová Alena pomocná kuchařka úvazek 1 – zástup za RD 
Snášelová Jana ÚSO, vedoucí ŠJ úvazek 1 
Svobodová Oldřiška ÚSO, hospodářka ZŠ úvazek 1 
 
 
 
 

4 Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí školního roku 2020/2021 
 
 

Třída 1. stupeň 2. stupeň 
Počet žáků - 185 žáků 111 74 

Z toho děvčat 42 35 
Žáci s vyznamenáním 
 

101 28 

Prospěli  
 

9 45 

Neprospěli 1 1 

Chování:      1. stupeň 111 73 

2. stupeň  
 

0 1 

 0 0 
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5 Akce žáků a pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

 
4.9. 2020         Vycházka, venkovní aktivity, seznámení s okolím školy  1P, 2P 

10. 9. 2020 Výuka AJ s rodilým mluvčím – zahájení (3 lekce)  5. – 9. ročník 

18.9. 2020      Ukliďme Česko      6. – 9. ročník 

24. 9. 2020 Focení 1. tříd 

24. 9. 2020      Slavnosti čtenáře      2. ročník   

 

12. 10. 2020   Distanční výuka      8. – 9. ročník 

23.10. 2020    Matematický klokan      2. – 9. ročník 

26.10. a 27. 10. 2020  Covidové volno     celá škola 

 

30.11. 2020 Preventivní program linky bezpečí    3., 4., 8. ročník 

 

1. 12. 2021 Preventivní program linky bezpečí 2               5., 7., 6. ročník  

 

duben. 2021 Zápis do 1. třídy formou online 

23.4. 2021 Projektový den – sebepoznání a motoricko – kognitivní trénink  2. třída 

 

21. 5. 2021 Projektový den – zaměřený na adaptaci žáků 2. stupně po návratu  

                       z lockdownové pauzy        8. třída 

25.5. 2021 Projektový den – spolupráce a motoricko-kognitivní trénink  4. třída 

26. 5. 2021 Projektový den – zaměřený na adaptaci žáků 2. stupně po návratu 

                       z lockdownové pauzy                      7. třída 

28. 5. 2021     Výukový program - Energie – budoucnost lidstva                                8., 9. ročník 

 

1.6. 2021         Pálava – výlet, výukový program    1P, 2P 

8.6. 2021         Focení školy 

9.6. 2021 Projektový den – zaměřený na adaptaci žáků 1. stupně po návratu z lockdownové 

pauzy            3. třída 

11.6. 2021       Beseda – přednáška p. Hynšt                7., 8., 9. ročník  

18. 6. 2021      Výlet – Mikulov                             4. ročník 
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21.6. 2021 Projektový den – sebepoznání a seberealizace, kognitivní trénink  6. třída 

 

21.6. 2021       Výlet – Sirotčí hrádek                                2. ročník 

21.6. 2021        Výlet          5. ročník  

22.6.2021        Projektový den – spolupráce a komunikační trénink      3. ročník  

22.6. 2021       Výlet – Valtice             6., 8., 9. ročník 

23.6.2021         Výukový program – kolektiv, vztahy                                 5. ročník  

23.6. 2021       Výlet – Valtice                                 1., 3. ročník 

 

 

Od 2. 11. do 16.11. 2020 je zavedena distanční výuka pro 1. a 2. ročníky. Od poloviny 

listopadu nastupují na řádnou výuku až do vánočních prázdnin. V novém roce navštěvují školu 

až do března. Kdy od 1.3. do 9.4. 2021 je opět návrat k distanční výuce. Plný návrat těchto 

ročníků je od 12. 4. 2021.  

Distanční výuka v Perné je zavedena v termínech od 2. - 13. 11. 2020 a 1. 3. – 9. 4.  2021. 

3. – 9. ročníku je nařízena distanční výuka od 2. – 28. 11. 2020. Od poloviny listopadu 

nastupují na řádnou výuku až do vánočních prázdnin. V novém roce se opět nařizuje distanční 

výuka v termínu od 4.1. – 9.4. 2021. V průběhu dubna se zavádí střídavá výuka s konzultacemi 

a plný návrat těchto ročníků je od 10. 5.  2021 

 
Prázdniny byly zahájeny dvěma tábory:  
 
28.6. – 2.7. 2021 Tábor s drakem 

Na tomto táboře si děti vyráběly trička a amulety s dračí tématikou. Společně pluly na parníku po 

Novomlýnské nádrži a sportovní nadšenci se zaradovali při výšlapu na Slunný vrch. Táborníci 

byli rozděleni do věkově různorodých skupin, ve kterých se museli naučit spolupracovat, 

pomáhat a naslouchat si. 

 

12.7. – 16.7. 2021 Hurá do džungle 

V tomto termínu se děti podívaly do ZOO Sedlec a do Hasičské stanice v Mikulově, kde se 

seznámily s prací hasičů a mohly si vyzkoušet nést zraněného v nafukovacím lehátku. V průběhu 

celého tábora také musely spojit svoje síly a snažit se pro svůj tým vybojovat co nejvíce 

diamantů. Šikovnost a nápaditost si vyzkoušely při pečení banánového chleba nebo výrobě 

hmyzích domečků. 
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V průběhu a na konci prázdnin byly v termínech 19.7. – 23. 7. a 23.8. – 27.8. 2021 pro žáky 

otevřeny školní kempy. Celkem se jich zúčastnilo 60 žáků. V dopoledních hodinách se formou 

hry zopakovala matematika, český jazyk, dopravní výchova a zásady zdravé výživy. Povídali si 

o vztazích nejen v rodině a chování k sobě navzájem. Pro zpestření si mohli pod dozorem 

vyzkoušet i chemické pokusy. Samostatnost a nápaditost se u všech projevila přípravou svačinek 

ve školní jídelně. Odpoledne byla sportovní a tvořivá – keramika, malování na kamínky. Jeden 

den všichni navštívili VIDA centrum v Brně, kde se mohli na jednom místě seznámit s tím, jak 

funguje lidské tělo a svět kolem nás.  

 

6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 
2020/2021 

 
7. 9. 2020        Seminář – Český jazyk činnostně v 1. pololetí 1. ročníku – Mgr. Gilová 

10.9. 2020       Co má znát adaptační koordinátor – Bc. Trčková D. 

24. 9. 2020 Seminář NPI ČR – Využití Office 365 v řízení školy – Mgr. Trčková 

30.9.2020       Výuka ČJ žáků cizinců – Bc. Trčková 

 

5.10. 2020      Seminář – Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročník – Mgr. Gilová 

9. 10. 2020  Kolokvium ředitelů – online – Mgr. Mikel 

21.10. 2020   Webinář InspIS ŠVP ZŠ – online – Mgr. Kopřivová 

 

16.11 2020     Seminář ICT 

11. 12. 2020 FKSP na přelomu roku 2020 a 2021 – online – Mgr. Mikel 

 

29. 1. 2021      Seminář INFRACZ – Základy OSR 

 

3. – 4. 2. 2021 Jak na čtení s dyslexií prakticky – Mgr. Buchtová, Mgr. Gilová 

8. – 10. 2. 2021 Využití ICT ve výuce – náměty a inspirace pro praxi – Mgr. Kopřivová 

 

23. 3, 2021 – Zdravá generace – výchova ke zdraví zážitkově – Mgr. Trčková D. 

28. 3. 2021      Zabijáci paměti a pozornosti – Mgr. Buchtová 
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duben 2021       Seminář – SMARTNOTEBOOK (4 x 2h pedag. pracovníci ZŠ) 

14. 4. 2021        webinář Taktik – hudební výchova – Mgr. Gilová 

     KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH – Mgr. Trčková D. 

   Formativní hodnocení a role - Mgr. Trčková D. 

19. 4. 2021       Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách – Mgr. Kopřivová 

21. 4. 2021       webinář nakladatelství Taktik – Mgr. Charvátová 

26. 4., 3. 5. 2021 Aktivní učitel v matematice – Mgr. Trčková B. 

 

5. 5. 2021         Jak na relaxaci u dětí – Mgr. Buchtová 

6. 5. 2021         Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele – online – Mgr. Mikel 

15. 5. 2021      Dobronauti – Mgr. Holbová 

 

Červen 2021    školení Edookit – vysvědčení, nový školní rok – Mgr. Trčková 

7. 6. 2021    ABA intervence – Modrý kruh – Mrg. Holbová 

9. 6. 2021    webinář nakladatelství Taktik – Mgr. Charvátová 

 

24. 8. 2021 Aktuální financování regionálního školství – Mgr. Mikel 

 

Během školního roku absolvovali pedagogičtí pracovníci řadu školení týkající se distanční výuky. 

Většina školení probíhala online, popř. formou videozáznamu umístěných na youtube.com nebo 

na stránkách se studovanou problematikou. 

Nejnavštěvovanější semináře, zdroje, komunikační nástroje: 

• Office 365 – využití Microsoft Teams 

• Edookit – zadávání úkolů, možnosti komunikace,…. 

• Vzdělávací videa ke komunikačním a vzdělávacím aplikacím – Škola v pyžamu, whatsapp, 

facebook, messenger, Zoom, … 

• SYPO webináře - OneNote: Online poznámkový sešit pro práci učitele i žáka; Písemky 

v Microsoft forms, Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky, Učíme online v Microsoft Teams, 

Online výuka MS Teams   

• Aplikace Kahoot; Wizer.me  

• AKA.MS - večerní univerzita - webináře Microsoft Teams; Whiteboard, Forms,… 

 

2020/2021 Učitelství NJ a OV pro 2. stupeň – Bc. Kadlec 
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Školení nepedagogických pracovníků – školní rok 2020/2021    

   
 
18. 2. 2020  - Školení „HACCP – systém kritických bodů ve školním stravování“ 
      p. Snášelová 
 
23.9. 2020 - KEO-W účetnictví – Zlín – p. Svobodová 
 
  
V tomto školním roce naše škola neorganizovala žádný kurz celoživotního učení. 
 

7 Projekty a rozvojové programy 

 
a) Projekt „Mléko do škol“ 

 
Do projektu „Mléko do škol“ je naše škola zapojena již řadu let a setkává se u dětí i rodičů 

s výborným ohlasem. Projekt je zaměřen na zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků dětmi, 
neboť tyto jsou pro děti nenahraditelným zdrojem vápníku a mimořádným zdrojem vitamínu K. 
V rámci projektu žáci dostávali 2 x měsíčně mléčné výrobky zdarma (polotučné mléko – 0,25 l, 
plnotučné mléko 0,33 l, sýr typu žervé, jogurty,..).  

 
V tomto školním roce byla naším dodavatelem projektu firma Ovocentrum V+V. 
 
b) Projekt „Ovoce do škol“ 

 
Do tohoto projektu je naše škola zapojena již od roku 2010. Tento projekt je financován EU 

a jeho cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny v rámci boje proti dětské 
obezitě. V ČR probíhá ve spolupráci s MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem 
zemědělství.  

Za projekt zodpovídá Státní zemědělský intervenční fond. Projekt je určen pro žáky základní 
školy, kdy je dětem 2 x měsíčně dodáváno zdarma čerstvé ovoce, zelenina či ovocné nápoje. 

V tomto školním roce byla naším dodavatelem projektu firma Ovocentrum V+ V. 
 
c)  Projekt Šablony II –  S chutí do toho – dokončení – k 30. 9. 2021 
 
Projekt je zaměřen zejména na vzdělávání pedagogů, setkávání rodičů, výměnu zkušeností 

s pedagogy jiných škol a doučování žáků ohrožených neúspěchem v ČJ, M a CJ.  Opět je 
do takového projektu zapojena také mateřská škola. Našemu projektu bylo přiděleno 
číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012959. Škola a školka budou mít k dispozici 1 391 444 Kč 
do 31. 3. 2021. Projekt se realizuje od 1. dubna 2019.  
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d) Rozvojový program – Plavání 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v návaznosti na svá předchozí 
doporučení a metodické pokyny (č. j. MSMT-37471/2014) podporuje systematickou výuku 
plavání a doporučuje, aby byla realizována ve všech základních školách. Systém povinné výuky 
plavání by měl zajistit základní plaveckou dovednost u všech žáků základních škol. Letos byl 
ovlivněn uzavřením škol a následným rušením akcí tohoto typu – v tomto školním roce 
neproběhlo vůbec, bude realizováno ve školním roce 2021/2022. Tuto výuku zajišťujeme 
s Plaveckou školou v Hustopečích.  

 
 

e) Další rozvojové programy 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podpořilo na podzim roku 2020 

základní školy finanční dotací určenou na distanční výuku – doplnění ICT vybavení. Naší škole 
poskytlo MŠMT cca 300 000 Kč, za které jsme pořídili především 12 ks notebooků pro učitele 
včetně vybavení. Díky tomu se zlepšila distanční výuka (především online forma). 

 

8 Příjímací řízení - rozmístění žáků 9. třídy a 5. třídy 

 
9. třída : SOŠ – 8 žáků, SOU – 7 žáci 

 
5. třída: Gymnázia – 2 žáci 

8. třída – 2 žáci SOU 

 

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 

 
Zápis do 1. třídy probíhal online během celého dubna. Škola obdržela 34 přihlášek, 

přičemž rodiče 6 dětí požádali o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno. 7 žáků mělo odklad 
z loňského zápisu a nyní nastoupili ke vzdělávání v základní škole. Do 1. třídy tedy v příštím 
školním roce 2021/2022 nastoupí 22 žáků do Dolních Dunajovic a 5 žáků do Perné, 1 žák 
nastoupí v jiné základní škole. 

 

10  Spolupráce školy a dalších subjektů 
 

a) Spolupráce se zřizovatelem školy 
 

Zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Dolní Dunajovice, příspěvkové organizace – Obec 
Dolní Dunajovice je nejvýznamnějším partnerem. Zajišťuje finančně veškerý provoz školských 
zařízení v obci – budovu základní školy, mateřské školy, školní jídelny a školní družiny. Jsou to 
značné prostředky a Obec Dolní Dunajovice je spolehlivý a vstřícný partner. Zásadní problémy 
v této oblasti se nevyskytují, spolupráce je dobrá.  
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Hlavními body spolupráce se zřizovatelem byla realizace dlouhodobě plánovaných projektů.  

• V červnu 2020 se rozběhly stavební práce v rámci realizace projektu „Zvýšení 
kvality vzdělávání na ZŠ Dolní Dunajovice“, jehož cílem bylo pořízení vybavení 
a provedení stavebních úprav celkem pěti odborných učeben (učebna a laboratoř 
přírodovědných předmětů, multimediální učebna, učebna matematiky a zeměpisu, dílny) 
a zajištění vnitřní konektivity školy. Celková hodnota projektu přesáhla 7 mil. Kč. 
Zřizovatel se na realizaci podílí částkou pohybující se okolo 1 mil. Kč. Projekt byl 
dokončen k 31. 8. 2021. 

 
• Během prázdnin byla zrealizována akce „Zateplení půdy a výměna oken v ZŠ 

Dolní Dunajovice“. Díky této akci, se zrealizovalo zateplení půdy a výměna oken na 
vnější části budovy školy. Celková hodnota díla je 2,5 mil. Kč. Cca 40 % této částky bude 
hrazeno z dotace poskytnuté MŽP, zbylou část uhradí zřizovatel. 

 
V současné chvíli je podána žádost o dotaci na dokončení zatím nerenovovaných částí 

školního dvora (okolo nového školního hřiště) – v případě kladného rozhodnutí by se projekt 
realizoval na jaře roku 2022. 

 
Po konzultaci se zřizovatelem se nadále bude pracovat na projektu na úpravu dolní části 

školního dvora v MŠ. Projekt si žádá komplexnější řešení. 
Usilovně se pracuje také na přípravě projektu „Nová jídelna s družinou“, který by měl být 

realizován v horní části dvora s přístupem z Kostelní ulice (je připravena projektové 
dokumentace) – na jaře roku 2022 by se mělo žádat o dotaci na výstavbu nové budovy. 

 
Během celého školního roku probíhaly další akce, které stojí za zmínku: 

• Pořízení nových židliček, stolků a lehátek v MŠ 
• Kompletní rekonstrukce 2 kuchyněk v MŠ  
• Kompletní rekonstrukce plotů z uliční části okolo budovy MŠ – příspěvek z dotačního 

programu RWE GAS Storage, s.r.o. 
• Běžné malování v MŠ a ZŠ 

 
Kulturní akce, do kterých se škola běžně zapojuje, se v tomto školním roce neorganizovaly. 
 
Za pomoci zřizovatele (zajistil odvoz odpadků) škola zorganizovala projektový den 

„Ukliďme Česko“. 
 

b) Spolupráce s mateřskou školou 
 

Mateřská škola je součástí naší organizace. Paní učitelka budoucí 1. třídy Mgr. Zámečníková 
navštívila předškoláky v MŠ v Dolních Dunajovicích.  

 
c) Spolupráce se Spolkem rodičů Dolní Dunajovice 

 
Spolupráce je výborná, spolek je nepostradatelným partnerem pro naši školu. Finanční 

podpora žáků při školních i mimoškolních akcích je značná. 
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d) Spolupráce s Domem dětí a mládeže Mikulov 
 

Jako i v předchozích třech letech i v tomto školním roce byly připraveny kroužky pro děti 
pod záštitou Domu dětí a mládeže Mikulov. Bohužel jejich realizace neproběhla. O prázdninách 
byly realizovány 2 příměstské tábory. Spolupráce je velmi přínosná pro naše žáky. 
 

e) Spolupráce s Úřadem práce v Břeclavi 
 

V září se žáci deváté třídy naší školy pravidelně zúčastňují každoroční akce pro deváté třídy 
„Volba povolání“ na úřadu práce Břeclav. Zde si vyslechnou přednášku o vhodném výběru 
dalšího vzdělávání a zároveň mají možnost si udělat test osobních předpokladů, jehož výsledkem 
je vygenerování vhodných pracovních pozic pro ně samé. Nakonec byl každý žák či žačka 
individuálně na pohovoru s pracovnicí ÚP, kde mu nebo jí je doporučeno, jak by bylo nejlepší 
dále postupovat. Letos byla tato akce bohužel zrušena. 
 

f) Spolupráce s K – centrem Břeclav 
 

V září se žáci osmé a deváté třídy naší školy vydávají do K-centra v Břeclavi. Jedná se 
o každoroční akci, která dětem ještě více připomíná, jak nebezpečné jsou návykové látky. V rámci 
preventivního programu naší školy jde o důležitou součást výuky a u žáků se vždy setkává 
s velkým zájmem. Letos byla tato akce bohužel zrušena. 

 
g) Centrum volného času Lužánky 

 
Cílem projektu s názvem „DIGIME“ je seznámení žáků s moderními digitálními 

technologiemi, možnostmi jejich využití a představení možných příležitostí v digitálních 
technologiích na trhu práce. Hmatatelným výsledkem projektu bude “3D mapa zajímavých míst 
v okolí Dolních Dunajovic”, kterou by mohlo v budoucnu využívat např. naše informační 
centrum. 

 
Obsah projektu 

• Práce v žákovském týmu na projektu s využitím digitálních technologií 

• Workshop - výukový program pro třídu zaměřený na využití digitálních technologií – 

3D tisk, lego mindstorm a micro:bit 

• Exkurze do firem, případně vysokých škol a institucí zaměřených na digitální 

technologie 

• Vzdělávání učitelů 

• Výměna zkušeností a přeshraniční spolupráce 

 

11 Údaje o činnosti České školní inspekce a dalších kontrolách 
 

AUDIT DANĚ provedl kontrolu hospodaření dne 17. 12. 2020 – odstranění drobných 
nedostatků provedla hospodářka O. Svobodová. 
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12 Závěr výroční zprávy 
 

Školní rok 2020/2021 opět neprobíhal standardně. Díky mimořádným opatřením 
ministerstva školství a zdravotnictví jsme byli nuceni střídat distanční výuku s prezenční. 
Podmínky pro výuku se neustále měnily, upřesňovaly, doplňovaly, což činilo velké nároky na 
organizaci výuky. Díky zkušenostem z minulého roku byly přechody mezi prezenční a distanční 
výukou relativně plynulé. Množství online hodin jsme zvládali díky aplikaci Microsoft Teams. Ta 
nám poskytla prostředí, ve kterém probíhala online výuka, testy, domácí úkoly a jiné činnost 
související s výukou. 

Ve spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo dotáhnout do konce velké investiční akce. 
Především rekonstrukce pěti odborných učeben a jejich vybavení dává možnosti pro kvalitní 
vzdělávání v přírodovědných a technických předmětech (více viz. kapitola 11 a) ). Výměna oken 
a zateplení půdy bude mít určitě vliv na energetickou bilanci budovy školy, tzn. přispěje 
k lepšímu hospodářskému výsledku.   

O prázdninách byly realizovány 3 příměstské tábory, 2 pod hlavičkou DDM Mikulov a ten 
poslední zorganizovala organizace s názvem KNOCK KNOCK, z.s. I škola sama zorganizovala 
4 „doučovací“ kempy, které měly velký úspěch. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na zvládnutí školního roku 
2020/2021, tzn. pedagogickým a provozním zaměstnancům školy, žákům a rodičům. Do nového 
školního roku bychom rádi popřáli nejen prvňáčkům, ale všem žákům, ať je jejich cesta za 
poznáním plná radosti a skvělých zážitků. Všem beze zbytku samozřejmě přejeme hlavně hodně 
zdraví. 

 
 
 

 
Datum zpracování zprávy: 25. 9. 2021 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 18. 10. 2021 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
 
 
Schváleno Školskou radou dne: 20. 10. 2021 
 
 
Podpis: 
 
Mgr. Lenka Gilová   ……………………………. 
 
Mgr. Bronislava Trčková ……………………………. 
 
Mgr. Jitka Benová  ……………………………. 
 
Mgr. Věra Zouharová ……………………………. 
 
Natálie Horáková  ……………………………. 
 
Bc. Anna Studýnková, Dis.  ……………………………. 
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13 Přílohy 
 
 

13.1 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok  2020/21 
 
Vedoucí školního poradenského pracoviště:  

Mgr. Barbora Holbová – výchovný poradce  
Členové školního poradenského pracoviště:    

Mgr. Jan Malík – školní metodik prevence 
            Mgr. Hana Pokorná – školní speciální pedagog 
      Mgr. Petr Brodský – speciální pedagog 
     
 
      Školní poradenské pracoviště zahájilo na ZŠ Dolní Dunajovice 2. 9. 2020 pátý rok své činnosti. 
Personální složení se v letošním školním roce změnilo, metodikem prevence je opět jen Mgr. Jan 
Malík a přibyl jeden speciální pedagog. Nemění se ale hlavní cíl naší 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 sociálně patologických jevů a závadového chování (nově prevence rizikového 

chování) 
 

    Pro letošní školní rok jsme si stanovily dvě priority: 
 

1. Metodická podpora učitelů v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky 
nadanými. 

2. Rozvoj „Bezpečného prostředí ve škole“ – spolupráce všech spolužáků a v rámci 
prevence sociálně patologických jevů. 

 
 
Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti: 
 

1. Zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
ZÁŘÍ 
• Nákup a příprava pomůcek pro integrované žáky  

Zodpovídá: Pokorná  
• Aktualizace a doplnění databáze žáků se specifickými vzdělávacími potřebami k 10. 9. 2020   

Zodpovídá: Holbová 
• Aktualizace informačních nástěnek pro rodiče i učitele a žáky 

Zodpovídá: Holbová 
• Příprava podkladů pro vytvoření individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky 

v souladu s platnou legislativou a s využitím zkušeností z loňského školního roku + založení 
spisů a vedení spisové dokumentace 

Zodpovídá: Holbová 
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• Spolupráce výchovného poradce a školního speciálního pedagoga s třídními učiteli při tvorbě 
IVP pro integrované žáky  

Zodpovídají: Holbová, Pokorná 
 

• Koordinace a účast na projednávání individuálních vzdělávacích plánů se žáky a jejich 
zákonnými zástupci – jednání se účastní třídní učitel, určený konzultant ŠPP, na 2. stupni 
vyučující českého jazyka, případně vyučující dalších předmětů, ve kterých se problémy 
výrazně projevují  

Zodpovídají: Holbová, Pokorná 
• Přihlášky a zahájení činnosti DYS-klubu v 2. – 5. ročníku; DYS-kluby na 1. stupni zahájí činnost 

od 1. 10. 2020 
Zodpovídají: Pokorná 

• Zahájení speciální pedagogické intervence pro určené žáky       
                                                                Zodpovídá: Holbová 

• Zhodnocení situace po distanční výuce a nepřítomnosti žáků ve škole, zejména situace u žáků 
s SPU 
                   Zodpovídá: Holbová  

 
 

ŘÍJEN 
• Evidence a kontrola individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky do 5. 10. 2020, 

jejich předložení řediteli školy, kompletace spisové dokumentace 
Zodpovídá: Holbová 

• Jednání v pedagogicko-psychologických poradnách a ve speciálně pedagogických centrech, se 
kterými škola spolupracuje – dohoda spolupráce na nový školní rok + projednání 
individuálních vzdělávacích plánů s konzultanty školského poradenského zařízení 

Zodpovídá: Holbová 
 
LISTOPAD/PROSINEC 
• Vyhledávání žáků s percepčním oslabením v 1. třídě 

Zodpovídá: Holbová 
• Kontrola vedení dokumentace o integrovaných žácích – záznamy v edookitu  

Zodpovídá: Holbová 
 
LEDEN 
• Informace rodičům žáků 1. třídy v případě závažných výukových problémů a nutnosti 

vyšetření v PPP. 
Zodpovídá: Holbová 

• Zahrnutí problémových dětí 1. třídy do dys-klubu. 
                 Zodpovídá: Pokorná 

• Zhodnocení činnosti DYS-klubu a efektivity reedukací specifických vývojových poruch učení 
a spolupráce s rodiči i vyučujícími za 1. pololetí školního roku  

Zodpovídají: Holbová, Pokorná 
 
ÚNOR 
 
• Beseda pro rodiče předškolních dětí s paní psycholožkou na téma „Školní zralost“ 
                                                                                                                              Zodpovídají: Holbová 
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ČERVEN 
• Zhodnocení výsledků péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – zpětná vazba od 

zákonných zástupců integrovaných žáků i jejich vyučujících – vyplnění dotazníků ke 
zhodnocení IVP a jejich odeslání do PPP.  

Zodpovídá: Holbová 
ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK   
 

• Průběžné odesílání žáků na vyšetření do PPP – úzká spolupráce s třídními učiteli a vyučujícími 
českého jazyka, pomoc při přípravě dotazníků 

• Konzultace s třídními učiteli a rodiči žáků s poruchami učení o závěrech vyšetření v PPP 
a projednání následné péče o tyto žáky, v případě zájmu rodičů poskytnutí materiálů 
k reedukaci poruch při domácí přípravě žáků 

• Sledování adaptačních potíží žáků 1. ročníků při zahájení školní docházky a žáků 6. ročníků 
při přechodu na II. stupeň a pomoc třídním učitelům a rodičům při jejich řešení 

• Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních výukových problémů žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

• Konzultace s rodiči žáků s poruchami učení a chování 
• Sledování nových poznatků v oblasti péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – 

zapojení do programů dalšího vzdělávaní a průběžné doplňování knihovny odborné literatury  
• Školení na téma Inkluze, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Počítačová 

gramotnost 
Zodpovídají: Holbová, Pokorná 

 
2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem 
 
ZÁŘÍ 
• Spolupráce s třídními učiteli při vytipování nadaných žáků  

Zodpovídají: Holbová 
 
LISTOPAD 
• Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 1. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu 

nedostatečně, evidence zápisů z jednání 
Zodpovídají: třídní učitelé 

 
DUBEN 
• Jednání o neprospěchu u žáků, kteří jsou za 3. čtvrtletí hodnoceni z některého předmětu 

nedostatečně, evidence zápisů z jednání 
Zodpovídají: třídní učitelé 

 
 
ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK   
 

• Průběžné sledování nadaných a talentovaných žáků a návrhy další péče o ně – zapojení do 
soutěží, využívání metod a forem výuky, které zajistí individuální přístup k těmto žákům ve 
vyučování – např. zadávání diferencovaných úkolů, motivace pro zapojení do soutěží 

• Spolupráce s třídními učiteli při přípravě IVP pro mimořádně nadané žáky 
• Průběžné sledování žáků s neprospěchem – poskytování individuálních konzultací třídním 

učitelům, vyučujícím jednotlivých předmětů i rodičům těchto žáků, případně žákům 
samotným  
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• 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 

• Spolupráce s předmětovými komisemi – metodická podpora a pomoc při vytváření učebních 
materiálů pro práci s mimořádně nadanými žáky 

Zodpovídají: Holbová    
 

 
3. Problémy spojené se školní docházkou 
 
ÚKOLY PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK   
 

• 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 

Zodpovídá: Holbová, Malík 
• V případě zájmu zajištění individuální poradenské péče pro rodiče žáků s neomluvenou 

a zvýšenou absencí 
 Zodpovídají: Malík 

• Spolupráce se sociálním odborem při MěÚ v Mikulově a kurátorem pro mládež, případně 
s Policií ČR, při řešení případů neomluvené absence  

Zodpovídají: Holbová 
• Sledování žáků s vysokou omluvenou absencí – projednávání případů, kdy žáci zameškali více 

než 150 hodin za jedno klasifikační období – jednání s třídními učiteli a zákonnými zástupci 
žáka, hledání příčin vysoké absence žáků ve škole a návrhy opatření  

Zodpovídá: Holbová 
• Koordinace zajištění pomoci žákům s dlouhodobou absencí ze zdravotních důvodů – možnost 

zadání úkolů z jednotlivých předmětů + individuální konzultace + individuální přezkoušení 
         Zodpovídá: Holbová 

 
4. Kariérní poradenství 
 
ZÁŘÍ 
• Předání základních informací o aktivitách plánovaných v oblasti volby povolání na školní rok 

2020/21 vycházejícím žákům 
• Průzkum mezi vycházejícími žáky – další studium po ukončení základní školy a volba povolání 
• Průzkum zájmu o studium na víceletém gymnáziu mezi žáky 5. ročníku 
• Příprava materiálů o volbě povolání pro třídní učitele vycházejících žáků a zájemců o studium 

na víceletém gymnáziu  
• Příprava podkladů pro kontrolní vyšetření vycházejících žáků s poruchami učení z důvodu 

možnosti jejich zohlednění při přijímacím řízení na střední školy i následném studiu 
• Aktualizace informační nástěnky – základní informace a plán aktivit 
• Návštěva ÚP Břeclav – volba povolání, poradenství 
 
ŘÍJEN 
• Průběžná spolupráce s náborovými pracovníky 
• Shromažďování informací o možnostech studia na SŠ a SOU ve školním roce 20019/20 

a předávání průběžných informací vycházejícím žákům – aktualizace nástěnek 
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• Vydání přihlášek na střední školy žákům, kteří se budou hlásit na umělecké obory a budou 
vykonávat talentové zkoušky 

• Veletrh škol Břeclav 
 

LISTOPAD 
• Od 1. 11. 2020 vyplňování přihlášek na střední školy žákům, kteří se budou hlásit na 

umělecké obory a budou vykonávat talentové zkoušky 
• Veletrh středních škol Brno, pravděpodobně školní zájezd 

- obecné informace o možnostech dalšího vzdělávání žáků po ukončení ZŠ 
- legislativní změny a optimalizace sítě středních škol 

 - informace o vyplňování a podávání přihlášek 
- informace o spolupráci s  PPP při volbě povolání  

  - individuální prezentace přítomných zástupců SŠ a SOU   
• Kontrola přihlášek žáků na obory s talentovou zkouškou - do 20. 11. 2020, následné vrácení 

přihlášek žákům; zákonní zástupci si sami zajistí do 30. 11. 2020 odeslání přihlášky na střední 
školu   

 
PROSINEC 
• Poskytování individuálních konzultací vycházejícím žákům a jejich rodičům – pomoc při 

rozhodování  
 
LEDEN 
• Přijímací řízení na obory s talentovými zkouškami + vyhodnocení tohoto přijímacího řízení 
• Vydání vyplněných zápisových lístků proti podpisu zákonného zástupce do 31. 1. 2021 
 
ÚNOR 
• Vydávání přihlášek na SŠ a SOU vycházejícím žákům a zájemcům o víceletá gymnázia – žáci 

dostanou 2 přihlášky s vyplněným prospěchem 
 
• Kontrola a evidence přihlášek na SŠ, SOU a víceletá gymnázia, potvrzení přihlášek ve škole a 

jejich následné vrácení žákům - do 20. 2. 2021; zákonní zástupci zajistí do 1. 3. 2021 odeslání 
přihlášky na střední školu   

 
DUBEN 
• První kolo přijímacího řízení, sledování a vyhodnocení výsledků prvního kola přijímacího 

řízení na SŠ a SOU 
• Sledování a zhodnocení výsledků přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia 
• Podávání případných odvolání – pomoc žákům 
 
KVĚTEN 
• Další kola přijímacího řízení – pomoc žákům, kteří v 1. kole neuspěli při odvolacím řízení, 

hledání volných míst a vyplňování přihlášek – sledování a vyhodnocení výsledků dalších kol 
přijímacích zkoušek na SŠ a SOU  

 
ČERVEN 
• Vypracování přehledu umístění vycházejících žáků na SŠ a víceletá gymnázia, zhodnocení 

výsledků přijímacího řízení za uplynulý školní rok 
 

Za celou oblast zodpovídá: Holbová 
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5. 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. 

• Minimální preventivní program vychází ze Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Dolní 
Dunajovice a bude realizován stejně jako v minulých letech ve 3 oblastech: 
1)   součást výuky v 1. - 9. ročníku 
2)   volnočasové aktivity: a) dlouhodobého charakteru 

                                                        b) jednorázové akce 
      3) spolupráce s rodiči  
• Minimální preventivní program školy je přílohou tohoto plánu práce. 

Za vypracování, plnění a vyhodnocení MPP zodpovídá: Malík  
 
7. Prezentace služeb Školního poradenského pracoviště:  
 
ZÁŘÍ   
• Informace pro rodiče žáků 1. tříd na třídních schůzkách, ostatní žáci mají základní informace 

a kontakty v edookitu 
• Účast na třídních schůzkách v 1. třídách – předání základních informací o školním 

poradenském pracovišti a aktivitách speciálního pedagoga připravených pro žáky a rodiče 
žáků 1. tříd  

• Aktualizace informací na webových stránkách školy – nová struktura informací 
o poradenských službách 

     Zodpovídá: Holbová 
PRŮBĚŽNĚ PO CELÝ ROK 
 
• Příspěvky do místního plátku podle potřeby – informace o našich aktivitách 
• Příprava aktuálních informací na webové stránky  
 
8. Plán DVPP 
 
• novinky v poradenské péči na základních školách, inkluze 
• novinky v oblasti péče o nadané žáky 
• prevence sociálně patologických jevů  
• novinky v práci se žáky s vývojovými poruchami učení 
• novinky v práci se žáky s logopedickými problémy  
• v roce 2020/21 se zaměřujeme na školení pro sborovnu zejména v oblasti počítačová 

gramotnost 
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9. Konzultační hodiny a pracovní porady členů ŠPP: 

 
a) Konzultační hodiny: 

 
• Mgr. Barbora Holbová čtvrtek: 7:50 – 8:35, pondělí: 11:30 – 13:10 
• Mgr. Jan Malík   středa: 9:40 – 10:25 
• Mgr. Hana Pokorná  středa: 13:20 – 13:50 
• Všichni    denně: 7:20 – 7:50, popřípadě dle telefonické domluvy 

 
 
 
b) Pracovní porady členů ŠPP  
 

• 28.8.2020 
• 15.10.2020 
• 10.12. 2020 
• 4.2. 2021 
• 14.4.2021 
• 15.6. 2021 

 
   

V Dolních Dunajovicích dne 8. 9. 2020            
 
 

        Mgr. Barbora Holbová 
                            vedoucí ŠPP  
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13.2  Závěrečná zpráva výchovného poradce za školní rok 2020/2021 

 
Jako hlavní cíl jsme si v rámci ŠPP stanovili poskytovat kvalitní poradenské služby učitelům, 
žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:  
  

1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.   
2. Péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem  
3. Problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence  
4. Karierní poradenství – profesní orientace žáků  
5. Prevence patologických jevů  
6. Řešení výchovných problémů  
7. Poradenské služby učitelům, další vzdělávání pedagogů  

  
Zhodnocení činnosti v oblastech výchovného poradce:  
  
Add 1)  
V péči o žáky s SPU jsme pokračovali v činnostech započatých v minulých letech. Daní žáci jsou 
odesíláni na vyšetření jak počáteční, tak i kontrolní. Dále pracujeme s novými 
zprávami z poraden a žáky zařazujeme do daných stupňů podpory a vytváříme jim vhodný 
přístup a způsob jejich vzdělávání.  
Žáci s SPU, kterým to poradna doporučí, mají k dispozici DK vedený speciálními pedagogy. Tito 
specialisté mají také na starosti případné hodiny pedagogické intervence či speciální předměty 
doporučené poradnou.   
Žáků vyšetřených v PPP nebo SPC, kteří jsou zařazeni do 2. až 5. stupně podpory je 
k 30.6. 2021 v naší škole celkem 13. Z toho mělo 6 dětí IVP. Tři žáci pokračují ve vzdělávání 
s minimálními výstupy.   
V rámci vzdálené výuky cca od října do května, kdy byly zavřené školy, jsme se snažili poskytovat 
podporu, jak nejlépe to šlo. Někdy to byly individuální online hodiny, jindy konzultace mailem 
nebo telefonicky. Pokud děti nastoupily do školy v květnu nebo později, jejich speciální hodiny 
a intervence byly automaticky obnoveny.  
Add 2)  
Ve škole nemáme žádné žáky diagnostikované v PPP jako žáky nadané. Máme žáky velmi 
šikovné, kterým poskytujeme individuální přístup v oblastech, ve kterých vynikají. Poskytujeme 
možnost různých soutěží, setkání atd. Pokud jde o žáky s neprospěchem, je jim poskytováno 
doučování v rámci konzultačních hodin a individuální přístup. Probíhají konzultace s rodiči 
idanými žáky.   
Add 3)  
V letošním roce jsme neřešili žádný případ dlouhodobé omluvené absence, či neomluvné 
absence.  
Nevhodné chování řešíme vždy ihned, s žáky i rodiči. Vetší problémy nejsou.  
  
Add 4)  
Od září probíhalo kariérní poradenství pro žáky 9. třídy. Tito žáci mají hodiny karierního 
poradenství v rámci předmětu ČSP a také mají individuální konzultace s VP podle potřeby. Dny 
otevřených dveří a veletrhy škol probíhaly online.  
V době vzdálené výuky probíhaly konzultace online, telefonicky nebo mailem.  
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Add 5)  
Prevence patologických jevů probíhala jak pod vedením MP v rámci řízených aktivit a různých 
přednášek, tak i, a to zejména na 1. stupni, pod vedením třídních učitelek v rámci běžného 
vyučování. Vzhledem k epidemii Covid 19 neproběhly žádné preventivní programy. Pouze 
v květnu 2021, po nástupu prvního stupně do školy, proběhly vztahové nápravy pro 3. – 8. 
ročník.   
Add 6)  
Výchovné problémy jsou řešeny v průběhu celého roku. Tyto jsou řešeny buď třídními učiteli 
v rámci třídních schůzek, nebo individuálními pohovory se žáky a jejich rodiči, popřípadě je 
k jednání přizván VP či MP. Vždy je vyhotoven zápis z jednání, který je podepsaný všemi 
účastníky, kde je zejména uvedeno, jaké budou povinnosti žáka a jeho rodičů, aby došlo 
k nápravě a další postup v případě neplnění dohody.  
Add 7)  
Školení probíhala online individuálně podle potřeb učitelů.    
  

Celkově se dá školní rok 2020/21 ohodnotit jako úspěšný. Dva žáci 5. třídy se dostali 
na osmiletá gymnázia. Všichni žáci 9. třídy byli přijati na střední školu či střední odborné 
učiliště.  

Letošní školní rok byl výjimečný kvůli dálkové výuce, která probíhala od října do května 
2021 a v případě některých dětí až do konce června. Díky tomu jsme také nezaznamenali větší 
problémy v chování a docházce, na rozdíl od jiných let. Tato vzdálená výuka ale přinesla jiné 
problémy. Někteří žáci se odmítali účastnit výuky, a to i přes několikerá upozornění, někteří to 
nebyli schopní bez pomoci, kterou doma bohužel neměli. Vzdálená výuka velmi jasně poukázala 
na sociální zázemí dětí a také na jejich přístup ke vzdělávání.   
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13.3  Minimální preventivní program 2020/2021 - 
vyhodnocení  

 
ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice, Hlavní 82  
Školní rok 2020/2021  
Garant programu: Mgr. Jan Malík  
  
Vyhodnocení programu bylo konzultováno s ředitelem školy a s ostatními pedagogickými 
pracovníky ZŠ Dolní Dunajovice. Na vyhodnocení programu se podíleli i ostatní vyučující.  
  
V rámci MPP pro školní rok 2020/2021 s názvem Zdravé sociální vztahy jsme si vytkli za 
cíl zvýšit pocit bezpečí učitelů a žáků, dbát o jejich duševní hygienu, minimalizovat 
nežádoucí jevy a zlepšit klima jak ve třídách, tak i mezi zaměstnanci a také vztahy učitel-
žák.  
Tento cíl se nám podařilo úspěšně splnit.  
  
Byly splněny následující dílčí cíle:  

1. Napomáhat žákům, aby žili zdravě, zejména po sociální stránce.  
Probíhaly konzultace s třídními učiteli i rodiči, také v hodinách přírodopisu, občanské 
výchovy a rodinné výchovy se toto téma často probíralo.  

2. Zajistit žákům dostatek informací ohledně možností, které mají na podporu 
vztahů.  

Metodik prevence během roku dodával žákům i rodičům informace v podobě letáků, 
doporučených pořadů, doporučených internetových stránek.  

3. Upevňovat kladný postoj k autoritám.  
Kladný postoj k autoritám, stejně jako zásady slušného chování, je upevňován nejen během 
každé vyučovací hodiny, ale i na školních i mimoškolních akcích.  

4. Vštěpovat žákům zásady slušného chování.  
5. Napomáhat žákům, aby si uvědomily vlastní osobní prostor, vlastní názory 
i postoje k druhým.  

V rámci občanské a rodinné výchovy se kladl důraz zejména na diskuze, slušné prosazování 
vlastního názoru a posilování pozitivního vnímání okolí.  

6. Poskytovat žákům veškeré dostupné informace ohledně bezpečí na internetu 
a v kyberprostoru.  

V rámci hodin informatiky (online) vyučující neustále upozorňují na bezpečnost práce na 
internetu, na ochranu osobních dat a v neposlední řadě na rizika kyberprostoru a jeho 
jednoduchého zneužití.  

7. Vést žáky k zamyšlení nad svým chováním vůči ostatním i nad chováním druhých 
k nim samotným.  

Probíhaly besedy (online) pod vedením MP nebo VP na téma chování vůči sobě i druhým. 
Zároveň bylo tohle téma probíráno na TH.   

8. Zvažovat škodlivost rizikového chování pro jedince i celou společnost.  
9. Uvědomovat si souvislost mezi tělesným a duševním zdravím, a uvědomovat si 
jejich důležitost.  
10. Napomáhat žákům ovědomovat si zodpovědnost za své chování.  

  
Vyhodnocení MPP zajišťuje školní metodik prevence.  
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Při plnění a vyhodnocování MPP byla nutná součinnost všech vyučujících i spolupráce školy 
s rodiči žáků.  

  

 
Splněné aktivity pro žáky 1. stupně:  
 

1. Preventivní program – Sociální vztahy  
Po zahájení prezenční výuky procházeli žáci programem Sociální vztahy pod vedením speciální 
pedagožky Aleny Vlkové. Jednalo se o znovunavázání sociálních vztahů a jejich úpravě. Šlo 
o dvoudenní  program, zvlášť pro každou třídu, v délce trvání 4 hodiny denně.  
 

2. Dopravní výchova, první pomoc  
Tento program byl zrušen z důvodu pandemie.  
 

3. Ve spolupráci se Spolkem rodičů – Plánované akce byly zrušeny z důvodu 
pandemie. Proběhl pouze Den dětí a pro děti byla naplánována individuální Čarodějnická 
stezka.  

  

Splněné aktivity pro žáky 2. stupně:  
 

1. Preventivní činnost v rámci OV, ZV  
 
2. 6. – 8. třída: vztahový preventivní program Zdravé sociální vztahy  

                    Po zahájení prezenční výuky procházeli žáci programem Sociální vztahy pod vedením       
                    speciální pedagožky Aleny Vlkové. Jednalo se o znovunavázání sociálních vztahů     
                   a jejich úpravě. Šlo o dvoudenní program, zvlášť pro každou třídu, v délce trvání  
                   4  hodiny denně.  
 

3. Uplatnění poznatků MP o regionálním výskytu rizikového chování a jeho    
             důsledcích pro zdraví a psychiku.   
 

                  MP tento školní rok nezaznamenal žádný významný výskyt rizikového chování.  
 

4. Celodenní akce – duben: Ukliďme Česko – proběhla individuálně vzhledem   
             k pandemii  
 
5. Návštěva K-centra Břeclav – zrušeno  
6. Sportovně branný den na téma „Buďme tým“ – zrušeno  
7. Lyžařský výcvikový kurz - Zrušeno  
8. Sportovní soutěže: zrušeno  
9. Činnosti zájmových kroužků pro žáky 1. – 9.: žádné  
10. Důvěryhodné poradenství – na chodbě školy instalovaná schránka důvěry na  
             dotazy, stížnosti a připomínky žáků.                           Letos se objevilo 0 stížností.  
11. Nástěnka ŠPP: pravidelně aktualizované informace - online  
12. Pohovory se žáky  
 

Pohovory probíhaly individuálně podle potřeby během celého roku. Nejčastěji se jednalo 
o nevhodné chování nebo špatný prospěch. Pohovory se žáky kolektivně probíhaly na 
třídnických hodinách.  
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Letos jsme vešli ve styk s následujícími institucemi 
 

• PPP, SPC  
• OSPOD  
• policie ČR  
• Další odborníci na řešení konkrétních situací  

  

Metodické pomůcky, informace, kontakty:  

V případě potřeby poskytl MP informace a kontakty rodičů, pedagogům nebo přímo žáků.  
Všichni pracovníci školy se během školního roku řídili aktualizovanými metodickými 
doporučeními k prevenci rizikového chování – tabák, alkohol a drogy.  

  
 
Zhodnocení využití volného času žáků:  
 

1. Zájmové kroužky  
Zrušeno z důvodu pandemie.  

2. Nácvik předtančení žáků 9. třídy  
Zrušeno z důvodu pandemie.  

  
Plnění programu bylo průběžně kontrolováno a vyhodnocováno po celý rok.  
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13.4   Zpráva o činnosti příspěvkové organizace hospodaření v roce 2020 
 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace 

ul. Hlavní 82, 691 85   Dolní Dunajovice 
 
I.  Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
      - viz Výroční zpráva školy o činnosti ve školním roce 2020/2021 
 
II.   Plnění úkolů v personální oblasti   
      Na konci roku 2020 bylo v příspěvkové organizaci zaměstnáno 41 fyzických osob (z toho 2 na  
      rodičovské dovolené), tj. 34,844 přepočtených pracovníků.   
      Z tohoto počtu je 30 pedagogických a 11 provozních zaměstnanců. 
 
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření        
       
      Výnosy 
      Přehled výnosů je uveden ve Výkaze zisku a ztrát k 31. 12. 2020. 
      Čistý výnos z doplňkové činnosti v roce 2020 činí 4.098,87 Kč. Výnos bude po schválení 
      hospodářského výsledku rozdělen do fondů. 
 
      Náklady 
      Přehled nákladů hlavní a doplňkové činnosti je uveden ve Výkaze zisku a ztrát k 31. 12. 2020. 
 
      Finanční majetek 
      Stav bankovního účtu k 31. 12. 2020             3,378.950,21 Kč 
      Stav bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2020     179.428,36 Kč 
      Na bankovní účet nebyl převeden příděl z mezd za prosinec 2020. 
      Pokladní hotovosti – pokladna                              8.603,-- Kč 
                                        pokladna ŠJ                             18.489,-- Kč 
                                        pokladna FKSP                             769,-- Kč 
        
       Pohledávky a závazky 
       Závazky – dodavatelské faktury                    122.375,07 Kč 
                         závazky vůči zaměstnancům        975.225,-- Kč 
                         soc. a zdrav. pojištění                      552.761,-- Kč 
                         daně                                                      161.368,-- Kč 
                         odborové příspěvky                                 563,-- Kč 
                         Veškeré závazky uhrazeny do dne splatnosti. 
       
      Pohledávky – vystavené faktury byly uhrazeny v měsíci lednu 2021. 
  
       Dotace  
       Provozní dotace                                                                         3,527.000,00 Kč 
         
       Přímé dotace MŠMT                                                              20,364.451,00 Kč 
        z toho     platy celkem                                                           14,559.214,00 Kč 

• Přímé výdaje na vzdělávání                          14,420.106,00 Kč  
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• RP Podpora přímé pedagogické činnosti 
učitelů do nároku PH max                                          99.108,00 Kč  

 
• OON                                                                                 40.000,00 Kč 

 
                       Pojistné, FKSP, ONIV                                                      5,800.401,00 Kč 
           RP Podpora výuky plavání v základních školách          4.836,00 Kč 
 
        Projekt – Šablony II. 
        částka poskytnutá v r. 2020               343.699,00 Kč  
  
        Dotace innogy Gas Storage, s.r.o. 
        „ Oplocení mateřské školy“               150.000,00 Kč 
                    
  Doplňková činnost 
       Výnos z doplňkové činnosti – stravování cizích strávníků ve školní jídelně + výnos 
        z pronájmu tělocvičny 4.098,87 Kč. Jedná se o čistý výnos po odečtu nákladů  
        na poskytnuté služby. 
 
IV. Oblast nakládání s majetkem 
 
      Stav majetku k 31. 12. 2020       účt. třída    0                            9,515.572,83 Kč 
 
      Nově pořízený majetek: 
   - účet 022       – klimatizace v MŠ, zlepšení pracovních podmínek – kuchyňská linka  
                                                 ve sborovně ZŠ, sporák ve ŠJ  
              - účet 028           - jedná se o pořízené učební pomůcky z prostředků ONIV, z prostředků  
                                               na provoz, dovybavení zařízení ve všech střediscích – ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ  

       (pomůcky, nástěnné mapy, NTB v rámci dotace MŠMT, projektor, balicí   
       stroj  ve ŠJ v rámci opatření proti COVID 19, regály ve ŠJ).  

                                                                                                                   
V.   Kontrolní činnost 
 
       Vnitřní kontrolní systém je prováděn podle směrnice příspěvkové organizace, vycházející 
       ze zákona o finanční kontrole. 
      
VI. Inventarizace 
 
      Příkazem ředitele školy bylo vyhlášeno provedení inventarizace majetku a závazků  
      k 31. 12. 2020. Byla jmenována hlavní a dílčí inventarizační komise. 
      Podle příkazu byla provedena fyzická inventura a dokladová inventarizace. Nepotřebný,  
      znehodnocený a zastaralý majetek byl sepsán a předán hlavní inventarizační komisi  
      k posouzení a případnému vyřazení. 
 
 
                                                                             Mgr. Vladimír Mikel, v.r. 

           ředitel školy 
 
V Dolních Dunajovicích, 31. 3. 2021                                             Zpracoval: Svobodová Oldřiška 
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13.5    Výroční zpráva mateřské školy 
 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace 
Hlavní 82,691 85 Dolní Dunajovice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
MŠ 

 
 
 

Školní rok 2020/2021 
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Základní charakteristika školy:  

 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Dunajovice, příspěvková organizace  
Hlavní 82,691 85 Dolní Dunajovice   
Telefon: 519 517 294  
e-mail: ms@dolni-dunajovice.cz  
adresa pracoviště: Lipová 398, Dolní Dunajovice   
odpovědná osoba: Mgr. Vladimír Mikel   
vedoucí učitelka: Bc. Petra Smutek  
Zřizovatel: Obecní úřad Dolní Dunajovice   
  
 

Budova mateřské školy byla uvedena do provozu v roce 1992. Průběžně prošla rozsáhlou 
rekonstrukcí, až získala nynější podobu. Nachází se na začátku obce. Mateřská škola podporuje 
zdravý životní styl a zdravý vývoj dítěte po všech jeho stránkách, doplňuje rodinnou výchovu a 
pomáhá zajišťovat dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 
aktivnímu rozvoji a učení.  

Cílem naší mateřské školy je, aby čas zde prožitý byl pro dítě radostný, příjemnou 
zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života a vzdělání.  

Budova mateřské školy je dvoupodlažní s kapacitou 65 dětí. V současné době 
jsou v provozu tři třídy a dochází k nám i děti z okolních vesnic. Třídy Motýlci (celkem 21 dětí) 
a Berušky (celkem 22 dětí) jsou naplněny dětmi smíšeného věku od 3 let do 5 let, 
třídu Rybiček (celkem 21 dětí) navštěvují děti předškolního věku – tato třída je v provozu od září 
2018. Mateřská škola má celodenní provoz od 6:30 do 16:30 hod.  

Budovu ze tří stran obklopuje prostorná zahrada s houpačkami, pískovištěm, průlezkami, 
travnatou plochou, hmyzím domečkem, ale i prostorem pro rozvoj různých pohybových 
dovedností dětí.  

Strava se dováží z nedaleké školní jídelny.  
  
  

Školní rok 2020/2021  
 

Počet tříd  Počet dětí celkem  Počet dětí na třídu  Průměrná docházka  

3  64  21,3  10,79  

  
 

Přijímací řízení do MŠ  
 

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 proběhl 2. 5. - 16. 5. 2021 bez osobní přítomnosti 
dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášky bylo možné podávat přes přihlašovací systém 
spravams.cz, zaslat prostřednictvím datové schránky do ZŠ, emailem s elektronickým podpisem 
nebo jako doporučený dopis na adresu školy. V krajním případě v kanceláři Základní 
školy. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 26 rodičů.   
Ve správním řízení bylo přijato 20 dětí, 6 žádostem nebylo vyhověno z důvodu naplněné 
kapacity MŠ a nesplnění podmínek (spádovost). Rozhodnutí o nepřijetí bylo rodičům zasláno 
poštou.   

mailto:ms@dolni-dunajovice.cz
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Údaje o pracovnících MŠ  
 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v MŠ 6 pedagogických zaměstnanců a 2 provozní 
zaměstnanci.    
 
Třída Motýlci:    Bc. Tesařová Petra, Naděžda Lahodová   
Třída Berušky:  Štěpánka Vodrážková, Kristýna Kouřilová  
Třída Rybičky: Bc. Darina Koudelová, Alena Hrabalová  
  
Vzdělání pedagogických pracovníků:   

• Počet fyzických osob:  6  
• Vysokoškolské vzdělání:  2  
• Vyšší odborné vzdělání: 0  
• Středoškolské vzdělání:  4  
• Nekvalifikovaní:  0  
 

Věkové složení pedagogických pracovníků:   
• Do 35 let:  4  
• Nad 35 let:  2  
• Nad 50 let:  0  

  
Provozní zaměstnanci:   
Zdeňka Švejdová: úvazek 1   
Jarmila Tužinčinová: úvazek 1  
  
Věkové složení provozních zaměstnanců:   

• Do 35 let:  0  
• Nad 35 let:  0  
• Nad 50 let: 2  
 

Výsledky výchovně – vzdělávací činnosti  
 

Naše MŠ má celodenní provoz od 6.30 do 16.30 hodin. Máme celkem tři třídy, kde dvě 
jsou věkově heterogenní, a jedna třída je pro předškolní děti. Děti v heterogenních třídách jsou 
rozdělovány tak, aby každá věková skupina byla rovnoměrně zastoupena. Také vycházíme vstříc 
rodičům a umísťujeme sourozence a kamarády do jedné třídy. V MŠ máme děti ve věku od 2 do 7 
let.  
Heterogenní skupiny mají nejdůležitější úlohu pro sociální vývoj dětí. V takové skupině dětí musí 
jednotlivec neustále přizpůsobovat své chování ostatním členům skupiny. Učí se chovat jinak, 
než k dětem stejného věku; starší děti pomáhají mladším dětem, mladší děti se nápodobou 
učí základy sebeobsluhy, hygieny a sociálního vnímání od starších dětí. Děti se učí nesobeckému 
a ohleduplnému jednání, učí se vzájemné toleranci. Přednost heterogenního složení dětí ve třídě 
se dále projevuje při adaptaci nově příchozích dětí do MŠ. Prostředí je klidnější a svým 
uspořádáním blízké rodině. Avšak i v heterogenních třídách je třeba v činnostech vhodně volit 
metody a formy vzdělávání. Proto volíme práci s jednotlivci nebo v menších skupinkách. 
Činnosti, které podporují výchovně – vzdělávací proces, jsou vhodně rozděleny pro děti dle věku, 
mladším dětem je nabízena jednodušší forma činnosti, naopak starším dětem je 
nabízena složitější forma. Mladší děti zpravidla chtějí zkoušet to, co vidí u starších kamarádů, což 
je pro ně dostatečně silnou motivací naučit se něco nového.   
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V předškolní třídě se naopak děti mohou intenzivněji připravovat na vstup do základní 
školy a jsou vedeny k povinnosti a určitému režimu dne. Mají více prostoru se rozvíjet v oblasti, 
která je pro dítě blízká, rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, správné sezení při psaní, správný 
úchop psacího náčiní a samotné psaní.   

Pedagogové se během dne plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Denní řád je pružný, 
vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování časového harmonogramu 
podávaných jídel. Pravidelně jsou zařazovány tělovýchovné chvilky, poměr spontánních a 
řízených činností je vyvážený.   

Každodenně je zařazen pobyt venku, který je přizpůsoben potřebám dětí. Pedagogové 
mají možnost jít buď na vycházku do blízkého okolí, nebo pobývat s dětmi na zahradě MŠ, která 
je plná TV sestav, houpaček apod. Během uzavření MŠ v období března a dubna 2021 jsme pro 
děti připravovaly dobrodružné stezky, na jejichž konci na ně čekala sladká odměna.   

Ke kvalitě práce mateřské školy přispívají i zajímavé aktivity, které jsou pro děti 
připravené, jako výlety, divadla, plavecký výcvik, návštěva knihovny, návštěva policie v MŠ 
a další akce, které se pořádají pro děti a rodiče (podzimní dílničky, zimní dílničky, vánoční 
setkání u stromečku). Vzhledem k omezenému provozu v tomto školním roce se bohužel většina 
akcí pořádaných na jaře nemohla uskutečnit.   

Rodiče mohou pobývat s dětmi v mateřské škole v průběhu ranních her, nejvíce však 
v adaptačním režimu na začátku školního roku. Pedagogické pracovnice mají zájem o další 
vzdělávání, proto navštěvují různé semináře a kurzy. V letošním školním roce jsme 
absolvovaly webináře se zaměřením na vzdělávání v oblasti předčtenářské gramotnosti, poruch 
chování u dětí v MŠ, polytechnické výchovy aj.   

Na vytváření ŠVP a TVP dle RVP PV se podílel kolektiv MŠ. ŠVP vznikal na základě 
podrobné analýzy podmínek v MŠ.   
Vzdělávací obsah vychází z rámcových cílů RVP PV:   

• Rozvíjet dítě, jeho učení a poznávání   
• Osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost   
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí   

Vzdělávací nabídka je rozpracována do 4 integrovaných bloků:   
1. Svět kolem nás  
2. Svět oslav a tradic  
3. Svět přátelství a kamarádství  
4. Svět přírody  

  
 
 

Výkon statní správy  
  

Počet přijatých dětí  Počet odvolání  Ukončení docházky  

26  1  17  

  
 Odklad povinné školní docházky: 4 děti   
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Věkové složení dětí:  
  

2 letí  7  

3 letí  13  

4 letí  18  

5 letí  10  

6 letí  12  

6 a více  2  

  
  
  

Akce školy  

Září:   
• Divadlo Úsměv   

  
Říjen:   

• Divadlo Úsměv   
  

Listopad:   
• Divadlo Úsměv   
• Powertexové dopoledne  

  
 

Prosinec:   
• Divadlo Koráb  
• Dopis Ježíškovi  
• Mikulášská nadílka – Andělská besídka   
• Vánoční online besídka  

Leden:   
• Divadlo Úsměv   

Únor:   
• Divadlo Koráb - karnevalové dopoledne  
 

Březen – duben:   
• Pohádková stezka  
• Velikonoční stezka  
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Z důvodu pandemie COVID-19 hromadné akce zrušeny.   
 

Květen:   
• Divadlo Úsměv  

Červen:  
• Hudební hrátky  
• Veselé kozy  

  
Červenec:   

Prázdninový provoz MŠ   
  
Srpen:   

1. – 21. 8.   – MŠ uzavřena  
24. – 28. 8. –  prázdninový provoz, přípravný týden   

  
  
  
  

Zhodnocení a závěr  

I nadále budeme zkvalitňovat prostředí ve třídách mateřské školy, které přispívá 
harmonickému rozvoji osobnosti dítěte. Podle finančních možností budeme nadále třídy 
dovybavovat pomůckami a vybavením. Pro zkvalitnění práce s dětmi se budou pedagogické 
pracovnice vzdělávat na odborných seminářích či webinářích.   

 

• Vybavit třídy výtvarným stolečkem  
• Zapojení do projektu, který nám pomůže zvelebnit zahradu MŠ – okruh pro jízdu    
      na odrážedlech, dopadová plocha místo kamínků   
• Zapojení pedagogů do DVPP dle potřeb a aktuální situace v MŠ   
• Vypracovat plán logopedické prevence pro děti, kteří to potřebují   
• Zaměřit se na individualizaci ve vzdělávání   
• Zaměřit se na evaluaci: integrované bloky, pololetní hodnocení třídy, diagnostika  
      dětí  
• Zaměřit se na sebehodnocení, sebehodnotící pohovory u vedení školy   
• Dovybavit třídy didaktickými pomůckami vhodnými pro děti mladší 3let   
• Navázat hlubší spolupráci se speciálním pedagogem ze základní školy   

  
  
  
 
 
 
V Dolních Dunajovicích dne 30. 9. 2021   
Vypracovala: Bc. Petra Smutek  
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13.6 Fotogalerie 
 

 

13.6.1  Zateplení půdy 
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13.6.2  Výměna oken 
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13.6.3  Nový plot u školky 
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13.6.4  Nové učebny 
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13.6.5  Distanční výuka 
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13.6.6  Letní tábory 
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