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1. Základní údaje o škole 

 

1.1 Škola 

Název školy:    Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko,  

                                                                       příspěvková organizace 

Sídlo:     Ráječko, Dlouhá 279 

Právní forma:    Příspěvková organizace 

IČ:     620 733 03 

Datum zařazení do sítě škol:  06. 03. 1996 

IZO:     600 105 148 

Webové stránky:   http://www.zsrajecko.cz/ 

Elektronická adresa:   skola@rajecko.cz 

Telefon:    733 138 787 

Ředitel školy:    PaedDr. Pavel Vaverka                                                                    

Vedoucí učitelka MŠ:   Veronika Kyzlinková 

 

 

1.2. Zřizovatel 

Název zřizovatele:   Obec Ráječko, okres Blansko 

Sídlo:     Ráječko, nám. 1. máje 250 

IČ:      002 808 44 

Telefon:    516 432 629 

Elektronická adresa:   ourajecko@rajecko.cz 

 

 

1. 3. Součásti školy 

druh kapacita 

Mateřská škola 74 dětí 

Základní škola 90 žáků 

Školní družina 50 žáků 

Školní jídelna ZŠ a MŠ 150 strávníků 

 

 

 

1. 4. Základní údaje o součástech školy za školní rok 2020/2021 

 

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

Mateřská škola 3 72 24 

1. stupeň ZŠ 4 56 14 

Školní družina   2 oddělení 44 22 

Školní jídelna MŠ x 72 x 

Školní jídelna ZŠ x 55 x 

 
 
 
 

 

mailto:skola@rajecko.cz
mailto:ourajecko@rajecko.cz


1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

 
 
1.6. Školská rada 
 

 

2. Charakteristika školy 

ZŠ a MŠ Ráječko, okres Blansko je příspěvková organizace, která vykonává činnost základní školy, 

mateřské školy, školní družiny, a zařízení školního a závodního stravování. 

Základní škola je málotřídní, ve školním roce 2020/2021 probíhala výuka v 1. – 5. ročníku. Výuka byla 

uskutečňována ve čtyřech třídách (spojený 4.+5. ročník) 

 

3. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

3.1. přehled oborů základního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání Zařazené třídy 

79-01-C/01 Základní škola 1. – 5. ročník 

 

3.2. vzdělávací programy 

Učebny, herny učebny rekonstruované, s prostorem pro relaxaci 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

1 PC s možností využití ve výuce ve 2. třídě, 1 PC 
ve školní družině, počítačová učebna 12+1 PC 
(využívá i IV. třída) 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště školní hřiště, školní zahrada, dětské hřiště             
s průlezkami 

Sportovní zařízení obecní sportovní hala, venkovní hřiště 

Žákovský nábytek výškově nastavitelný 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 
sportovním nářadím apod. 

dostatečné, sportovní nářadí, učební pomůcky a 
hračky jsou postupně doplňovány 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty vyhovuje 

Vybavení učeben pomůckami vyhovuje 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

CD přehrávače, PC, televize, DVD,  
3 interaktivní tabule, počítačová učebna 

Investiční rozvoj Rekonstrukce kotelny – jaro 2021 
Rozvody – internet 

Datum zřízení                  9. 12. 2005 

Počet členů školské rady                  6 

   Předseda                  RNDr. Pavel Henek 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

ŠVP  NAŠE ŠKOLA –  č.j.: ŠR/70/2017  1. – 5. ročník 



4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

4.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

4.2. Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci (14) 
Funkce Úvazek. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

1 Učitelka ZŠ 1,0 39 VŠ 
1. stupeň ZŠ 

1 Učitelka ZŠ 1,0 39 VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 Učitelka ZŠ 1,0 22 VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 Učitelka ZŠ 1,0 27 VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 Učitelka ZŠ 0,32 15 VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 Ředitel školy 1,0 35 VŠ 1. stupeň ZŠ 

1 Vedoucí uč. MŠ 1,0     16                 SŠ                   učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 0,91 9 SŠ učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1,0 9 VŠ učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1,0 6 SŠ učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1,0 41 VŠ učitelství MŠ 

1 Učitelka MŠ 1,0 2 SŠ učitelství MŠ 

1 Asis. ped. MŠ 0,5 2 SŠ učitelství MŠ 

1 Asis. ped. MŠ 0,5 2 SŠ učitelství MŠ 

1 Vychovatelka 0,92 37 SŠ vychovatelství 

1 Vychovatelka 0,40 22 SŠ vychovatelství 

 

 

Počet pracovníků celkem   27  

Počet učitelů ZŠ  6  

Počet školních asistentů ZŠ 1  

Počet vychovatelů ŠD 2  

Počet školních asistentů ŠD 1  

Počet učitelek MŠ 6  

Počet asistentů pedagoga MŠ 2  

Počet školních asistentů MŠ 1  

Počet správních zaměstnanců ZŠ 3  

Počet správních zaměstnanců MŠ 2  

Počet zaměstnanců ŠJ 3  



 

4. 3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

 

     
                            

 

 

 

 

 

 

4.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

 

 

 

4.5. Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

 

 

 

5. Zápis k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 

počet dětí přijatých 

do 1. ročníku 

z toho počet dětí 

starších 6 let 

(po odkladu) 

z toho počet dětí 

mladších 6 ti let 

 

počet odkladů pro  

školní rok 2021/2022 

12 1 0 2 

Odborná kvalifikace Počet % 

Učitelky 1. stupně 6 100 

Učitelky MŠ 6 100 

Asistentka pedag. MŠ 2 100 

Vychovatelky ŠD 2 100 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem  

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 6 0 1 0 4 1 2 0 2 1 15 

 

ostatní pracovníci funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 vedoucí školní jídelny 0,625 SŠ 

1 hlavní kuchařka 1,00 SOU 

1 kuchařka 1,00 SOU 

1 školnice ZŠ 1,00 SOU 

1 školník ZŠ 0,50 SOU 

1 uklízečka ZŠ 0,50 SOU 

1 školnice MŠ 0,875 SOU 

1 školnice MŠ 0,875 SOU 



6. Výsledky výchovy a vzdělávání žáků 

 
6.1 Výsledky vzdělávání 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s vyznamenáním  Prospělo Nehodnoceno 

I. 12 12 0 - 

II. 14 14 0 - 

III. 11 11 0 - 

IV. 10 7 3 - 

V. 9 6 3 - 

 

Vzhledem k plošnému omezení běžného provozu základních škol (koronavirus Covid-19) se střídala 

prezenční a distanční výuka v průběhu takřka celého školního roku. I přes tuto nesnadnou situaci 

došlo zásluhou kvalitní práce pedagogických pracovníků a významného zapojení rodičovské veřejnosti 

k očekávaným výstupům ve vzdělávání žáků. 

 

6.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

Pozn.:  
do 10.3.2020 
(koronavirus) 

Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 1981 35,4 - - - - - - 

 

 

 

6. 3 Prevence sociálně patologických jevů 

 

Prevenci sociálně patologických jevů zajišťovala Mgr. Markéta Růžičková, učitelka ZŠ, která pravidelně 

absolvuje odborná školení. Je autorkou minimálního preventivního programu na naší škole a 

spolupracovala se všemi pedagogickými pracovnicemi ZŠ. V průběhu školního roku se vyskytlo 

nemnoho případů nevhodného chování žáků /potyčky mezi žáky, posmívání se, závislost na mobilním 

telefonu či PC/. Všechny tyto případy jsme bezprostředně řešili a v závažnějších případech jsme 

spolupracovali s rodiči.  O chování žáků jsou rodiče informováni na třídních schůzkách, kromě toho si 

rodiče mohou v případě potřeby domluvit konzultaci s vyučujícími. Bližší informace jsou součástí 

dokumentu „Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2020/2021“, který je uložen v 

ředitelně školy. 

 

V rámci prevence zajišťujeme každoročně výchovný program pro jednotlivé třídy organizovaný 

společností Podané ruce o.p.s.   



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

 

Název akce                                                                                       počet účastníků 

Legislativní novinky školního roku 2020/21 1 

Práva a povinnosti ředitele, zřizovatele 1 

Platové předpisy v souvislostech 2021 1 

Výuka vyjmenovaných slov krok za krokem 1 

Stylistika současné češtiny 1 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu 1 

Podpůrná opatření v praxi ZŠ 1 

Učíme distančně II. 1 

Možnosti aktivace žáků nejen při on-line výuce 2 

Didaktický zásobník pro učitele anglického jazyka 1 

Sebekoučink pro pedagogické pracovníky 1 

Využití audiovizuálních materiálů při výuce anglického jazyka na 1. st. ZŠ 1 

Základy práce v MS Office 1 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Vzhledem k plošnému omezení běžného provozu základních škol (koronavirus Covid-19) v průběhu 

takřka celého školního roku se neuskutečnila řada plánovaných akcí. Výčet aktivit je proto výrazně 

nižší než v minulých letech.  

 

 

 

8.1.  Školní akce 

- recitační soutěž „Ráječkovský Rudolf“ (třídní kolo) 

- dopravní hřiště Blansko – žáci 4. a 5. ročníku 

- sběr pomerančové a citrónové kůry 

- cvičná evakuace školy + pochodové cvičení 

- přijetí žáků 5. ročníku starostou obce 

- vítání prvňáčků (1. září) 

- pasování prvňáčků na čtenáře 

- Den Země - výstava ŠD (duben) 

- koncerty a divadelní představení  

- výuka plavání se neuskutečnila (nařízení vlády)  

 

 

  

8. 2. Mimoškolní aktivity 

- náboženství – zajišťovala farnost Blansko 

- aerobic – zajišťuje „Rajčátko“ 

- hasičský kroužek – zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Ráječko 

- kopaná – přípravka, mladší žáci Olympie Ráječko 

- čtenářský kroužek (Mgr. Jana Smejkalová) – OP VVV 

- klub logiky a deskových her (PaedDr. Pavel Vaverka) – OP VVV 



 

 

 8.3 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

- vítání občánků 

- výroba přáníček pro starší občany 

- informace o dění ve škole v obecním zpravodaji                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

9. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných           

     z cizích zdrojů 
 

V roce 2019 MŠMT jako řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na 

základě naší žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „ZŠ MŠ Ráječko 

63“ a to v celkové výši 1 103 876,- Kč. Účelu dotace musí byt dosaženo v době 1.9.2019 – 31.8.2021. 

Dotace byla přidělena bez finanční spoluúčasti. 

Díky tomuto dotačním projektu čerpáme aktivity pro mateřské školy (školní asistent – personální 

podpora, vzdělávání ped. pracovníků, projektové dny ve škole i mimo školu), základní školu (školní 

asistent – personální podpora, vzdělávání ped. pracovníků, čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a 

deskových her) a nově i pro školní družinu. Oceňujeme možnost podpory personální, programové i 

materiální. 

 

Údaje o použití finančních prostředků  v roce 2020 – OP VVV                                                                                                      

„ZŠ MŠ Ráječko 63“ (Šablony II., období 1.1.-31.12.2020) 

název  rozpočet  čerpání  

platy 215 375,00 Kč 215 375,00 Kč 

dohoda o provedení práce  80 742,00 Kč 80 742,00 Kč 

sociální pojistné  53 965,00 Kč 53 965,00 Kč 

zdravotní pojistné  19 584,00 Kč 19 584,00 Kč 

odvod do FKSP  4 344,51 Kč 4 344,51 Kč 

materiál, služby  80 514,62 Kč 80 514,62 Kč 

náhrada za nemoc  932,00 Kč 932,00 Kč 

DDHM 23 801,00 Kč 23 801,00 Kč 

celkem  479 258,13 Kč 479 258,13 Kč 

 

 

 

 

 

 



 

10.  Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

 

11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 Ve školním roce 2020/2021 Česká školní inspekce školu nenavštívila.  

 

 

12.  Spolupráce s dalšími subjekty 

12.1 Spolupráce se zřizovatelem a společenskými organizacemi v obci 

Důležitým partnerem školy je její zřizovatel – Obec Ráječko. Poskytuje škole finanční dotaci na zajištění 

provozu, na nutnou údržbu budovy a zařízení a na postupné vylepšování podmínek pro činnost školy. 

Vedení obce se zajímá o činnost školy, účastní se významných školních akcí, školu často neformálně 

navštěvuje.                                                                                                                                                                                            

V červnu se již desátým rokem konalo přijetí žáků 5. ročníku ZŠ a předškoláků z MŠ u starosty obce na 

obecním úřadě. Všechny děti dostaly dárek na památku a zapsaly se do obecní kroniky. Nechybělo 

občerstvení a přání mnoha úspěchů v dalším vzdělávání na školách, které si žáci zvolili. 

Dalším partnerem školy je Školská rada, která plní kontrolní povinnosti, jež jí ukládá zákon. Schází se 

dvakrát ročně, schvaluje Školní řád a Výroční zprávu o činnosti školy. Dále projednává případné 

připomínky rodičů k činnosti školy. 

V oblasti vzdělávání a sportovních aktivit spolupracuje naše základní škola se spádovou školou v 

Rájci-Jestřebí, dále zejména se ZŠ Doubravice, ZŠ Bořitov a ZŠ Rudice. 

Při řešení problémů v oblasti výchovné a vzdělávací se obracíme na odborná školská zařízení 

(Pedagogicko psychologické poradny, Speciálně pedagogické centrum). 

Tradiční je také naše spolupráce se společenskými a zájmovými organizacemi v obci.  

 

 

12.2. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při 

plnění úkolů ve vzdělávání 

Zaměstnanci školy nejsou organizováni v odborové organizaci. Vztahy mezi zaměstnanci a 

zaměstnavatelem řeší obecně závazné dokumenty (zákoník práce, pracovní řád, …) a vnitřní směrnice 

organizace (Organizační řád, Vnitřní platový předpis, …). 

 

 

 



13. Základní údaje o hospodaření školy 

Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2020 (viz. Rozvaha k 31.12.2020) 

Údaje o čerpání dotace od zřizovatele 

Hospodářský výsledek je součástí závěrečného ročního zúčtování za kalendářní rok 2020, které 

provádí Obec Ráječko, jakožto zřizovatel Základní a Mateřské školy Ráječko, okres Blansko. 

 

Údaje o použití finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2020 

 

název  rozpočet  čerpání  

platy 8 323 110,00 Kč 8 323 110,00 Kč 

dohody o provedení práce  20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 

sociální pojistné  2 060 028,00 Kč 2 060 028,00 Kč 

zdravotní pojistné  749 086,00 Kč 749 086,00 Kč 

odvod do FKSP  167 963,95 Kč 167 963,95 Kč 

OOPP 8 796,00 Kč 8 796,00 Kč 

DDHM 116 832,44 Kč 116 832,44 Kč 

ONIV  36 932,00 Kč 36 932,00 Kč 

pojištění pracovních úrazů  16 714,00 Kč 16 714,00 Kč 

náhrada za nemoc  51 840,61 Kč 51 840,61 Kč 

celkem 11 551 303,00 Kč 11 551 303,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval:  PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) 

                     

 

 

 

 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada na svém jednání dne 30.8.2021 

                           Za Školskou radu:  RNDr. Pavel Henek, předseda 

 

 

Předloženo zřizovateli dne …………………………….……… 


