
 

Základní škola Lednice, okres Břeclav 
Břeclavská 510, PSČ 691 44, tel. 774 716 370 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

školy 
 

za školní rok 2020 – 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Mgr. Stanislav Straškrába, ředitel ZŠ Lednice 

Lednice, srpen 2021 

 

 

Schváleno na poradě zaměstnanců školy dne 1. 9. 2021 

 

 

 

 



2 

 

Obsah: 

Charakteristika školy 3 

Personální zabezpečení školy 4 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 5 

Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 6 

Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů 8 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10 

Zpráva o hospodaření Základní školy Lednice za rok 2020 10 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11 

Koronavirus a výuka na dálku 11 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Charakteristika školy 

 

Základní údaje o škole 

název školy Základní škola Lednice, okres Břeclav 

adresa školy Břeclavská 510, Lednice 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 60680270 

identifikátor školy 600 112 411 

vedení školy ředitel: Mgr. Stanislav Straškrába 

zástupce ředitele: Mgr. Jitka Vysloužilová 

kontakt tel.: +420 774 716 370 

e-mail: zslednice@zslednice.cz 

www: https://www.zslednice.cz/ 

datová schránka: da8pd5m 

 

Zřizovatel  

název zřizovatele Obec Lednice 

adresa zřizovatele Zámecké náměstí 70, Lednice 

kontakt tel.: +420 519 340 330 

 

Součásti školy Kapacita 

Základní škola 450 

Školní družina 90 

Školní jídelna ZŠ 350 

Školní klub 450 

 

Základní údaje o součástech školy – dle zahajovacích výkazů 

Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu 

1. stupeň ZŠ 8 134 16,75 

2. stupeň ZŠ 8 149 18,625 

Školní družina 3 84 28 

Školní jídelna ZŠ x 222 X 

 

 

Materiálně -  technické podmínky školy 

Počet budov 4 

Počet učeben 30 

Z toho počet odborných učeben 12 

 

 

Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1. 1. 2006 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt Mgr. Vysloužilová Jitka, tel.: 774 716 370 

Vzdělávací program: 

 

Vzdělávací program Zařazené třídy 
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ŠVP pro základní vzdělávání, Naše škola, č.j. 30801/2017 16 

 

Personální zabezpečení školy 

 

Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 41 

Počet učitelů ZŠ 23 

Počet asistentů pedagoga 3 

Počet vychovatelů ŠD 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 6 

 

 

 

 
Funkce Stupeň vzdělání Aprobace 

Ředitel VŠ 6. – 9. 

zástupce řed. VŠ 1. – 5. 

Učitel VŠ 6. – 9. 

Učitel VŠ 6. – 9. 

Učitel VŠ 1. – 5., spec. 

Učitel VŠ 6. – 9. 

Učitelka VŠ 6. – 9. 

Učitelka VŠ 6. – 9. 

Učitelka VŠ 6. – 9. 

Učitelka, met. prevence VŠ 6. – 9. 

Učitelka VŠ 5. – 12. 

Učitelka VŠ 5. – 12. 

Učitelka VŠ 5. – 12. 

Učitelka VŠ 5. – 12. 

Učitelka VŠ 1. – 5. 

Učitelka VŠ 1. – 5. 

Učitelka VŠ 1. – 5. 

Učitelka VŠ 1. – 5. 

Učitelka vých. por. VŠ 6. – 9., SŠ 

Učitelka VŠ 6. – 9., SŠ 

Učitelka SŠ vych. 

Učitelka SŠ vych. 

Učitelka VŠ 1. – 5. 

Asistent pedagoga SŠ vych. 

Asistent pedagoga SŠ vych. 

Asistent pedagoga VŠ vych. 

Vychovatelka SŠ vych. 

Vychovatelka SŠ vych. 

Vychovatelka VŠ vych. 
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Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 

Stav k 30. 6. 2020 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních 

tříd 

počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

počet odkladů pro  

školní rok 2022/2023 

2 33 6 3 

 

Výsledky přijímacího řízení 

   

gymnázia 

4 leté 

studium 

SOŠ SOU 

6 15 10 

 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku 

30 1 

  
 

 

 

 

 

Funkce Stupeň vzdělání 

Provozář SŠ 

administrativní pracovnice SŠ 

ved. školní jídelny ZŠ SŠ 

Uklízečka SOU 

Uklízečka SOU 

Uklízečka SOU 

Uklízečka SOU 

vedoucí kuchařka SOU 

Kuchařka SOU 

Kuchařka SOU 

Kuchařka SOU 

Kuchařka SOU 
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Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků 
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Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Mentální postižení 1. 1 

Specifické poruchy učení 1. –  9. 13 

Sluchové postižení 4. 1 

Vývojové poruchy chování 5., 6., 8. 3 

Celkem  18 

 

  

 

Zpráva o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 Cílem našeho programu je zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. 

Dále jsme se zaměřili na prevenci kouření, šikany, kyberšikany, vandalismu a alkoholismu. 

Programy primární prevence byly plánovány do celého školního roku. Vzhledem 

uzavření škol kvůli epidemiologické situaci spojené s onemocněním COVID – 19 se žáci 

spousty preventivních aktivit nemohli zúčastnit.  

 

Uskutečněné jednorázové a další aktivity 

I. stupeň 

4. a 5. ročník  

Dopravní výchova (Autoškola Svoboda) 

Interaktivní dílna Komenský 2020 (Etické dílny) 

on – line: Beseda s Policií ČR (Bezpečné chování na internetu) 

 

II. stupeň 

6. a 7. ročník 

on – line: Beseda s Policií ČR 

 6. a 7. ročník: Nebezpečí sociálních sítí 

 8. a 9. ročník: Kyberšikana a její důsledky 

 

8. ročník  

„Bez násilí“ (workshop, organizace NESEHNUTÍ) 
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8. B – žáci se účastnili části projektu organizace NESEHNUTÍ zaměřeného na zvládání 

konfliktů  

(v letošním roce se bude v projektu pokračovat) 

 

8. a 9. ročník 

Beseda s MUDr. Klimovičovou na téma Pohlavní dozrávání, hygiena, sex 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Koronavirová situace nám neumožnila pořádání plánovaných akcí jako byl den otevřených 

dveří, školní ples a besedy pro rodiče. 

 

Přehled kroužků školního klubu 

 

Ve školním roce 2020/2021 na škole nebyly organizovány žádné kroužky školního klubu. 

Důvodem pro neorganizování tohoto druhu zájmové činnosti byla komplikovaná provozně –

organizační opatření způsobená koronavirovou epidemií. 

 

 

Kulturní, sportovní a společenskovědní akce 

 

Epidemiologická situace nám nechala ve školním roce, pro organizování akcí, prostor pouze 

v září a pak od konce května do konce června. Řadu připravených koncertů, besed, 

zážitkových aktivit, exkurzí, lyžařský výcvikový kurz jsme museli zrušit, případně přeložit na 

další školní rok. Něco málo jsme ale přece jen realizovali: 

- nácvik evakuace školy 

- v listopadu proběhlo u žáků prvních tříd „Pasování na čtenáře“ 

- 1. června si děti užily Den dětí plný her, pobytu v přírodě a čištění studánek 

- v červnu si naši žáci prohlédli výstavu vazeb v prostorách Zahradnické fakulty Mendlovy 

zemědělské univerzity a účastnili se projektu „Léto v tematických zahradách“ 

- proběhla přednáška „Sexuální výchova“ a preventivní program o šikaně  

- koncem června si žáci užili školní výlety, prohlédli si Sochy z písku a výstavu stavebnic 

LEGO v Multifunkčním centru 
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- Výsledky v okresních, regionálních a celostátních soutěžích 

 

Z důvodu koronavirové epidemie neproběhla žádná okresní kola soutěží 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V tomto školním roce neproběhla žádná inspekce. Na závěr školního roku jsme se účastnili 

šetření ČŠI k distanční výuce a návratu žáků do škol. 

 

Zpráva o hospodaření Základní školy Lednice za rok 2020 

 

a) příjmy: 

 

 

1. Celkové příjmy od KÚ Brno    22 908 043,- Kč 

        od OÚ Lednice      5 159 491,- Kč 

        Projektový účet      4 526 917,60 Kč 

        Od OÚ Bulhary         200 000,- Kč 

                               

 

2. Ostatní příjmy  

(stravné, pronájmy, příspěvky, úroky)                        340 576,99 Kč                                      

 

 

Celkem příjmy                 33 135 028,59 Kč 

 

b) výdaje: 

 

1. Investiční výdaje      1 458 667,50 Kč 

2. Neinvestiční výdaje celkem a z toho:                  

 - náklady na platy    16 309 126,- Kč   

   - OOPP               30 225,- Kč 

 - zákonné odvody, FKSP, ONIV               6 558 942,- Kč 

 - ostatní provozní náklady     8 450 709,03 Kč 

 

Celkem výdaje              32 807 669,53 Kč 
 

 

Výsledek hospodaření školy za rok 2020       + 327 359,06 Kč 
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c) údaje o finančním vypořádání dotací KÚ Brno v roce 2020 

 

Dotace z KÚ  Poskytnuto k 31.12.2020 Použito k 31.12.2020       Vratka dotace   

 

 

Přímé výdaje na vzdělávání 

 

UZ 33353     22 898 293,- Kč  22 898 293,- Kč 

 

Podpora výuky plavání 

 

UZ 33070         9 750,- Kč       9750,- Kč 

 

 

Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

  

Škola je zapojena v rámci výchovy ke zdraví do programu „Mléko pro evropské 

školy“ a „Ovoce do škol“ podporovaném Evropskou unií. 

 V koronavirem omezené míře realizujeme projekt Šablony II. V něm podporujeme 

vzdělávání pedagogických pracovníků, žákovské projekty ve škole i mimo školu a doučování 

žáků ohrožených školním neúspěchem. 

 Dokončila se realizace projektu Přírodovědné učebny na ZŠ Lednice, reg. č. 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009382. Došlo k rekonstrukci a vybavení učeben Přírodopisu a 

Fyziky – chemie, vybudovala se přírodovědná laboratoř, výuková zahrada, pořídil se 

schodolez a posílila se vnitřní konektivita školy. 

 

Koronavirus a výuka na dálku 

 

Konec minulého školního roku se nesl ve znamení pandemie koronaviru, která 

významně ovlivnila život v naší škole, obci, republice i na celém světě.  

I začátek školního roku 2020/2021 byl ve znamení této pandemie. Žáci mohli 1. 9. 

2020 přijít do školy bez omezení (roušky, rozestupy a podobně) zahájit školní rok ve svých 

třídách. Prvňáci spolu se svými rodiči byli slavnostně přivítáni mezi školáky v obřadní síni 

Obecního úřadu v Lednici. Ve škole ale platila zvýšená hygienická opatření – desinfekce 

rukou u vstupu do školy, toaletách a třídách. Byl také omezen vstup cizích osob do vnitřních 

prostor školy. Tento stav ale netrval dlouho. 
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Od 10. 9. 2020 se musely začít nosit roušky ve všech společných prostorech – chodby, 

toalety, šatny. Od 18. 9. všichni žáci a vyučující 2. stupně museli mít nasazeny roušky či jinou 

ochranu dýchacích cest i ve třídách v době vyučování. Toto druhé opatření bylo pro žáky 

velmi nepohodlné. Proto škola každému žákovi zakoupila ochranný štít, který splňuje 

požadavky na ochranu před šířením kapének a současně je pro dlouhodobé nošení příjemnější. 

Od 5. 10. je na prvním i druhém stupni zakázáno v hodinách hudební výchovy zpívat a na 

druhém stupni navíc ještě v hodinách tělesné výchovy sportovat. 

 Délka trvání těchto opatření a jejich zavádění jsou závislé na vývoji koronavirové 

situace. Nelze vyloučit i uzavření jednotlivých tříd případně jednoho celého stupně. 

Pochopitelně může dojít k uzavření celé školy. Výuka by se v těchto případech realizovala na 

dálku. 

Pro tyto případy máme zmapováno, kolik žáků nemá potřebnou techniku a přístup 

k internetu. Jsme připraveni žákům pomoci, aby se mohli online výuky účastnit. 

 

Uvádím přehled vyučování: 

 

Od 10. 9. platila povinnost nosit ochranu dýchacích cest pro všechny žáky a zaměstnance 

školy ve společných prostorách – chodby, šatna, jídelna – mino konzumaci stravy.  

Od 18. 9.  se pro žáky druhého stupně přidala povinnost mít roušky i při pobytu ve třídách – 

tedy celý den mimo situace, kdy svačí nebo obědvají 

Od 5. 10. se pro žáky zakazuje v hodinách hudební výchovy zpívat a dále pro žáky 2. stupně 

v hodinách tělesné výchovy cvičit (doporučeny jsou procházky) 

Od 12. 10. – střídavá distanční výuka pro 2. stupeň – polovina žáků se učí týden ve škole a 

pak týden doma distančně 

Pan ministr vyhlásil na 26. a 27. 10. 2020 volné dny – tím rozšířil podzimní prázdniny na celý 

týden.  

Od 14. 10. - všichni žáci jsou doma na distanční výuce. Po celou dobu distanční výuky 

pracovala školní jídelna. Žáci, kteří byli doma na distanční výuce si mohli odebírat dotovanou 

stravu. Odnášeli si ji domů v ekologicky odbouratelných dózičkách – placeny zřizovatelem. 

Od 9.11. rozjíždíme online výuku přes aplikaci Teams (proškolení učitelů 3.11.) 

Od 18. 11. se vrátili do školy žáci 1. a 2. ročníku, třídy se nesměly promíchávat. Školní 

družiny byly pro každou třídu zvlášť. Ve školní jídelně zaveden režim tak, aby se jednotlivé 

třídy nepotkaly. 
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Od 30. 11. se do školy k prezenční výuce vrací žáci celého prvního stupně a žáci 9. ročníku. 

Žáci 6. – 8. ročníku chodí do školy na sřídačku po týdnech. Ve školní družině se mohou spojit 

žáci jednoho ročníku. Ve školní jídelně nastaven režim tak, aby se minimalizovalo střetávání 

žáků různých tříd. 

Od 21. 12. a 22. 12. byly ministrem školství vyhlášeny volné dny, na ně navázaly vánoční 

prázdniny.  

Od 4. 1.  nastupují k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku, nesmí se promíchávat  ani ve 

školní družině ani ve školní jídelně. Ostatní žáci se učí distančním způsobem. Všichni žáci 

mají nárok na odběr stravy ze školní jídelny. 

Od 1.3. je zavřena škola pro všechny žáky. Všichni žáci jsou na distanční výuce a mohou si 

odebírat stravu. 

Od 12. 4. je střídavá výuka pro všechny žáky 1. stupně. Nesmí se promíchávat ani ve školní 

jídelně. Školní dužina je zajištěna čtyřmi odděleními pro žáky 1. a 2. ročníku. Žáci na 

distanční výuce si mohou odebírat stravu ve školní jídelně. 

Od 10.5. je střídavá výuka i pro žáky 2. stupně.  

Od 17. 5. je prezenční výuka pro žáky 1. stupně a střídavá pro žáky 2. stupně. Žáci 1. stupně 

se mohou promíchat ve školní družině. 

Od 24.5. je zavedena prezenční výuka pro všechny žáky. 

 


