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2 Charakteristika školy  

 

2.1. Úplnost a velikost školy  

 
           Základní škola a mateřská škola Neslovice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace 

je plně organizovaná škola pouze s prvním stupněm ZŠ, integrovaná od roku 2003 s MŠ. Patří 

mezi inkluzivní školy, společně vzdělává a vychovává všechny žáky, bez ohledu na jejich 

předpoklady a handicapy. Škola umožňuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního až pátého stupně i žáků mimořádně 

nadaných. 

 

           Maximální kapacita školy je od školního roku 2018/2019:  

ZŠ 245 žáků (ZŠ Neslovice 150, ZŠ Tetčice 95) 

Přípravná třída 12 žáků 

ŠD 225 žáků, (ZŠ Neslovice 130, ZŠ Tetčice 95) 

MŠ 73 dětí (od 1. 9. 2022 - 76 dětí),  

Školní jídelna s vývařovnou 230 strávníků  

Výdejny stravy (Hlavní 246, Kratochvilka 7 a Tetčice, Palackého 52 celkem  143 strávníků.  

  

Aktuální obsazenost školy ve školním roce 2022/2023  

 

ZŠ 189 žáků (ZŠ Neslovice 102, ZŠ Tetčice 87) 

ŠD 183 žáků, (ZŠ Neslovice 103, ZŠ Tetčice 80) 

Přípravná třída 10 žáků 

MŠ 75 dětí  

 

Školní jídelna s vývařovnou:  

216 strávníků (žáci ZŠ Neslovice 97, přípravná třída 10, MŠ 73, zaměstnanci školy 36)   

 

Výdejna stravy Tetčice, Palackého 52 :  88 strávníků ( 82 žáků a 6 zaměstnanců školy) 

vaření zajišťuje příspěvková organizace MŠ Tetčice 

 

ZŠ Neslovice sídlí v hlavní budově na adrese Neslovice, Hlavní 71. 
 

Od 1. 1. 2000 (kolaudace 13. 11. 1999) je v provozu odloučené pracoviště ZŠ Neslovice, 

Školní 93, kde je umístěna tělocvična a školní jídelna. 

 

Od školního roku 2015/2016 se ZŠ Neslovice rozrostla o odloučené pracoviště základní 

školy v Tetčicích, Palackého 52 a o přípravnou třídu v Neslovicích.  

Ve školním roce 2016/ 2017 a 2017/2018 byla také přípravná třída v Tetčicích.  

  

  

Stručná historie školy od roku 1990. 

 

1) ZŠ Neslovice, Hlavní 71: 

1990 - 4 třídy, 64 žáků, 4 pedagogové, školnice, topič 

1994 - statické zajištění budovy formou mikropilotáže, nástavba 2. patra 
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- Ve školním roce 94/95 stále 4 třídy, nově 1 oddělení ŠD o maximální kapacitě 25 

žáků, třída v přízemí slouží ve školním roce 94/95 a 95/96  jako cvičebna. 

1996 -  k 1. stupni přiřazen 5. ročník 

- Smlouva se Sokolem Neslovice na pronájem Sokolovny za účelem výuky TV 

- Přestavba a vybavení 2 kabinetů v přízemí (současná kuchyňka a sborovna) na 

výdejnu     obědů a jídelnu pro žáky – dovoz obědů z penzionu, později ze ZŠ TGM 

Ivančice, stravuje se 50–60 žáků, celkem v ZŠ 91 žáků  

 

1998 - vykáceny stromy a zrušeny školní pozemky na dvoře za školou, vytvořeno hřiště za           

školou – vydlážděné, hřiště s herními prvky a víceúčelové hřiště na míčové hry ve 

spodní       části. Celý areál byl nově oplocen, postavena cvičná zeď a zbourána stará 

kůlna na nářadí. 

Od 11.1. 1999 zvýšena kapacita školní družiny na 2 oddělení 

2000 - rekonstrukce el. rozvodů v přízemí a 1. patře 

2001 – vybavení 5. třídy novým nábytkem 

2002 – škola zařazena do 1. vlny při realizaci projektu Indoš – zřízena počítačová učebna o 6   

počítačích, 1 řídící počítač a tiskárna byly umístěny v ředitelně 

Od 1. 1. 2003 - škola se stává příspěvkovou organizací integrovanou s mateřskou školou 

2003/2004, 2004/2005 –navštěvuje 1 den v týdnu 16/11 předškoláků uvolněnou třídu v ZŠ na 

základě metodického pokynu (spojení 1. a 2. třídy na výchovy) a 10/11 nepřijatých 

dětí mohlo navštěvovat MŠ po dohodě se školou na základě vyhlášky obce o 

krátkodobém a mimořádném umísťování dětí do MŠ 

2004 – nově natřeny všechny lavice a židličky ve škole, tabule ve třídách, nový nábytek v 1.   

šatně, zhotovení šatny na chodbě, nátěry herních prvků na hřišti za školou 

2005 – během prázdnin byla v přízemí ZŠ Neslovice zřízena 2. třída MŠ a zrekonstruováno 

příslušné sociální zázemí (kapacita MŠ byla navýšena na 50 dětí) 

- přestěhována ředitelna z 2. patra do přízemí a vybavena novým nábytkem 

- vedle šatny žáků, z místnosti bývalého skladiště, naproti třídě v přízemí, vzniká 

sborovna 

- vedle třídy MŠ vzniká výdejna stravy pro MŠ 

- z bývalé ředitelny v 2. patře vzniká nově třída 

- všechny třídy vybaveny pro nás novým, ale starším nábytkem 

2006 – rekonstrukce hřiště za školou – postavena zídka, nové oplocení, umělý trávník, nové 

herní prvky, oprava některých starších prvků  

- oprava vstupního schodiště do hlavní budovy, nová podrovnávka 

2007 – plynofikace budovy, podřezána zadní část budovy, obnažení omítky do výše 2 m 

-  výměna oken a dveří, vymalování tříd v přízemí a 1. patře, vymalování celého 

schodiště 

2008 – nátěr nevyměněných dřevěných oken na sociálních zařízeních, vymalování všech 

sociálních zařízení 

- nová fasáda na budově, nové schodiště na dvůr, nový chodník před školou, 

rekonstrukce sklepních prostorů-podsekání a izolace zdiva, vybourání nepotřebných 

příček, nový vchod a schody do bývalé uhelny 

2009 – rekonstrukce střední části školního hřiště – kačírek, nové pískoviště a zadláždění, 

renovace starých prvků, nové – altán, loď, strojově vyčištěno hřiště s umělým 

povrchem, rozšíření počítačového vybavení do všech tříd 

2010 – výstavba nové dílny za školou, zpevnění oplocení kolem hřiště, nové mantinely – 

v zimě bruslení, obnovení nátěrů, vysázení 2 listnatých stromů, 2. etapa rekonstrukce 

sklepa – sklad hraček, držáky na koloběžky,  

- nová školní knihovna a archiv v 1. poschodí 
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2011 - venkovní rolety ve třídách v 2. poschodí 

2012- zhotovení nové šatny na místě bývalé sborovny v přízemí  

- přestěhování sborovny do bývalé ředitelny v přízemí 

- přestěhování ředitelny na odloučené pracoviště – Školní 93 

- vznik 3. třídy MŠ, Kratochvilka 7 

2014 – rekonstrukce altánu za školou, zřízení jazykové učebny v 2. patře, zrušení třídy MŠ 

v přízemí školy – přesun MŠ do nové budovy Hlavní 246, malování třídy v přízemí, 

celé chodby, schodiště a sociálního zařízení 

2015 – malování třídy v 1. poschodí naproti schodům 

2016 – rekonstrukce počítačové učebny, malování + malování třídy v 1. poschodí u sociálek 

2017 – zhotovení nové stěny ve třídě v přízemí 

2018 – zhotovení nového nábytku v 2. poschodí na chodbě 

-  rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí školy, 

- rekonstrukce 2. patra: výměna osvětlení ve 3 třídách 2. patra, klimatizace, výměna 

podlahové krytiny ve třídě naproti záchodům, výměna oken v 0. třídě a na chodbě, 

rekonstrukce umyvadel ve třídách a obložení, výměna dveří, výmalba  

2020 – zhotovení nového nábytku v kuchyňce v přízemí – kuchyňská linka, skříň 

s posuvnými dveřmi, nová podlaha, malování kuchyně a chodby v přízemí 

2021 – nový prvek na hřišti za školou, instalace mobilní buňky za školou – záchody, sklad 

sportovního náčiní 

2022 – výměna oken ve 2 podkrovních třídách 2. patra, zastínění 

- instalace buňky na dvoře – učebna speciálního pedagoga 

- nový nátěr dílny, altánu a domečku pro děti 

 

 

2) Budova nové školy, Školní 93 

1990 - nedokončená akce Z, budova bez oken a dveří, v podstatě hrubá stavba 

1991 - podřezání budovy a přeložení střechy, stavba zastavena, původní záměr velkokapacitní 

vývařovny pro zemědělské družstvo, důchodce a školu se po rozpadu družstva jeví 

nesmyslné, stavba je zakonzervována 

 

1998 - přehodnocení původního projektu, škola je bez tělocvičny, hrozí, že obec přijde o 

sokolovnu, kde se konají sportovní a kulturní akce 

- zpracován nový projekt – v přízemí tělocvična, sociální zařízení, kancelář, jídelna a 

výdejna stravy 

- hygiena v navržených prostorách nesouhlasí s vařením, stále dovoz obědů z Ivančic 

- zajištěna dotace na opravu této budovy. 

 

13. 11. 1999 kolaudace přízemí, Školní 93 

 

2000 – 2001 – vybudování třídy MŠ v podkroví, protože MŠ za obecním úřadem je 

vybydlená, neodpovídá kapacitně počtu dětí 

- provoz v nových prostorách zahájen 1. 9. 2001 

- pro MŠ je zajištěno vlastní vaření, pro školu se stále obědy dováží z Ivančic 

 

2002 – postaveno hřiště vedle školní jídelny 

 

2004 - nátěry oken a dveří v tělocvičně, nátěry hřiště vedle jídelny 
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2006 – daří se přesvědčit hygienu a po částečné rekonstrukci vzniká v 2. patře vývařovna i pro 

žáky základní školy 

- plynofikace této budovy 

 

2007 – výměna oken v tělocvičně, vymalování MŠ 

 

2008 - nátěr dřevěných oken na sociálním zařízení v tělocvičně a v celé MŠ 

2009 – obložení nářaďovny 

2011 – klimatizace v MŠ, zatěsnění oken 

2014 – vybudování nového dětského hřiště vedle školní jídelny, malování MŠ 

2016 – zhotovení nového nábytku v přízemí chodby MŠ2, dovybavení vývařovny o další 

konvektomat 

2018 – rekonstrukce školní jídelny – podlaha, malování, nové židle 

2019 – výměna vchodových dveří do MŠ a do školní jídelny   

2020 – oprava zatékající střechy nad vývařovnou 

- výměna oken a světel v MŠ 2, malování, nové rolety 

- výměna oken v sociálních zařízeních tělocvičny a ve školní výdejně, malování celého 

přízemí mimo jídelny   

2021 – rekonstrukce zabezpečení v celé budově 

- nová skleněná stříška nad vchodem MŠ2 

- nová fasáda při vstupu do MŠ 

- nový nábytek v kabinetu TV a dodělání skříněk v ředitelně 

2022 – oprava a výměna záchodků v MŠ  

 

     V budově ZŠ v Neslovicích s více než stoletou tradicí sídlí první stupeň základní školy, 

přípravná třída a školní družina. Třídy MŠ jsou v samostatných budovách. První třída MŠ 

je v zrekonstruované budově na ulici Hlavní č.p.246, druhá třída MŠ je umístěna společně 

se školní jídelnou a tělocvičnou v budově školy na ulici Školní č.p. 93, 3. třída MŠ je 

umístěna na adrese Kratochvilka 7.          

 

3) Odloučené pracoviště ZŠ Tetčice Palackého 52. 

 

Od začátku školního roku 2015/2016 se stává součástí ZŠ a MŠ Neslovice. 

V tomto školním roce se ve škole vzdělávalo 12 žáků ve spojené první a druhé třídě. 

V následujících letech pak vždy přibyl další ročník již v samostatné třídě. Od školního 

roku 2019/2020 se učí již všechny ročníky v samostatných třídách. Postupně se 

navyšovala i kapacita školy. 

Od jara 2017 do konce školního roku 2017/18 postupně proběhla celková rekonstrukce 

školy, přístavba půdních prostor a schodiště do podkroví. Ve střešních prostorách byly 

vybudovány tři nové učebny, klubovna, šatna a sociální zázemí.        

Současně proběhla také rekonstrukce kotelny, výměna kotlů a nově třetí větev topného 

okruhu.  

V přízemí budovy proběhla výměna oken, vstupních dveří, topení, bylo provedeno 

snížení stropů, instalováno nové osvětlení a rekuperace, budova byla zateplena, nová 

fasáda, dovybavení výdejny stravy (nový bojler, průmyslová myčka, sklokeramická varná 

deska.) Nový Powerpridge (záložní systémová jednotka), rozšíření zabezpečovacího a 

požárního systému. Všechny nové místnosti se postupně vybavily příslušným nábytkem.  

Od začátku školního roku 2019/20 do konce školního roku 2020/21 využívalo 

prostory školy jedno oddělení MŠ Tetčice. Z tohoto důvodu proběhla rekonstrukce dalšího 

sociálního zařízení včetně WC pro invalidy.  
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Na podzim školního roku 2019/20 proběhla rekonstrukce hřiště. Žáci využívají nové 

moderní sportovní hřiště, vydlážděné další prostory a několik herních prvků včetně 

dopadové plochy s pískem. 

Na jaře 2022 proběhlo dovybavení učeben horního patra klimatizací a v letních 

prázdninách zmodernizování zabezpečovacího systému. 

 

     

2.2. Vybavení školy 

 
       Naše škola ZŠ Neslovice je dostatečně materiálně vybavena pro vzdělávání.  

K celkově příjemnému pracovnímu prostředí pro žáky i učitele přispívá i výzdoba ve všech 

prostorách školy. 

  

      Velkou nevýhodou jsou celkem malé třídy pro neustále narůstající počet žáků ve 

třídách a téměř žádné volné prostory pro pedagogické pracovníky školy a prostory pro 

práci s integrovanými žáky.  

        

          V ZŠ Neslovice máme 5 multimediálních učeben s interaktivní tabulí, řídícím 

počítačem,  barevnou tiskárnou, skenerem a kopírkou,  kde jsou umístěny kmenové třídy  

1. – 5. ročníku.  

          V menší třídě 2. poschodí je pro žáky k dispozici interaktivní panel s řídícím počítačem, 

zde je umístěna přípravná třída, která slouží též k výuce anglického jazyka při dělení tříd. 

V této třídě je umístěna též keramická pec. V odpoledních hodinách zde v rámci školní 

družiny probíhá kroužek keramiky. 

 

Každý učitel má k dispozici i přenosný počítač, tablety a přenosné počítače pro žáky. 

 

V počítačové učebně je16 stolních počítačů pro žáky a tiskárna pro žáky. 

 

         V přízemí budovy jsou 3 šatny pro žáky. Každý žák má skříňku, která slouží i jako 

úložný prostor pro cvičební úbor a oblečení pro volnočasové aktivity.  

       

         Kuchyňka v sousedství třídy v přízemí slouží pro přípravu svačin pro žáky v rámci 

VHČ, zajištění pitného režimu pro žáky i zaměstnance.  

           

         Malá sborovna v přízemí slouží jako šatna pro pedagogické pracovníky školy, kancelář 

pro ředitele školy a zástupce ředitele, administrativní pracovnici, netřídní učitele a školní 

asistenty. Prostor je velmi malý. 

        

Za školou je umístěno hřiště, které tvoří tři oddělené části.  

       Dlážděná část slouží jako sportovní hřiště pro míčové hry i jako rekreační zóna o 

přestávkách.  

       Dětské hřiště s herními prvky (houpačka, hrazdy, dřevěný zastřešený altán, napevno 

zabudované lavičky, přenosné stolky a židličky) využíváme pro výuku v přírodě, trávení 

přestávek a je ústředním prostorem pro hry dětí ZŠ a ŠD.  

       Za školou se také nachází školní dílna pro výuku pracovních činností, která je rovněž 

využívaná v zájmových kroužcích.  

       Samostatné oplocené hřiště s umělým povrchem bylo zřízeno hlavně pro kvalitní výuku 

TV a je určeno pro míčové hry, vybíjenou, přehazovanou, volejbal, a malou kopanou. 
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       Od školního roku 2021/2022 byl rozšířen pro žáky prostor za školou o část farní zahrady. 

V mobilní buňce bylo zařízeno sociální zařízení pro žáky a sklad sportovního náčiní pro TV a 

školní družinu. 

  

       Od září 2022 slouží žákům školy další kontejner jako třída speciálního pedagoga.   

        

Všechny části hřiště využíváme i k relaxaci žáků o přestávkách a venkovnímu programu  

2. třídy MŠ, která je umístěná na adrese Školní 93 a celé odpoledne pro školní družinu.  

 

 

Školní družina při ZŠ Neslovice pracuje ve 4 odděleních, využívá ke své činnosti uvedená 

hřiště za školou, tělocvičnu, jídelnu, volnou přírodu, indiánské hřiště, les. K dispozici má 

v odpoledních hodinách kmenové třídy, všechny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, 

spoustou deskových a dalších dětských her. 

 

ZŠ Tetčice je velmi dobře materiálně vybavená.  

 

V přízemí jsou umístěny 3 kmenové třídy, z toho 2 velké třídy s interaktivními tabulemi, 

počítačová učebna, malá třída hlavně pro činnost v zájmových kroužcích, sborovna a 

pracovna pro práci speciálního pedagoga s dětmi s podpůrnými opatřeními. Nachází se zde i 

výdejna stravy, jídelna, dvě šatny a sociální zařízení pro žáky a zaměstnance. 

 

V podkroví jsou vybudovány tři nové učebny, klubovna, která slouží hlavně jako 

knihovna pro žáky, šatna a sociální zázemí.  

 

Všech 5 tříd, které hlavně slouží pro výuku, případně jednotlivá oddělení ŠD, je vybaveno 

interaktivními tabulemi a v jedné z daných tříd je k dispozici navíc i interaktivní panel.  

Ve třídách, PC učebně i pracovišti speciálního pedagoga máme tiskárny, žáci mohou 

pracovat s notebooky i tablety.  

Školní hřiště slouží pro relaxaci i sportovní vyžití o přestávkách a ve školní družině, která 

se skládá ze 3 oddělení. 

K výuce tělesné výchovy využívá škola prostory sokolovny v Tetčicích. 

 

 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

 
     K pozitivní atmosféře celé školy přispívá velice dobře spolupracující a komunikativní 

kolektiv pedagogů.  

     Většina členů pedagogického sboru je kvalifikovaná, nekvalifikovaní si doplňují vzdělání 

příslušným studiem. Pedagogové se nadále vzdělávají v celoživotním vzdělávání, velice dobře 

spolupracují na různých projektech, při celém výchovně vzdělávacím procesu a výsledky 

jejich práce jsou na vynikající úrovni. 

           

     Díky různorodosti zaměření pedagogů – hudební výchova, tělesná výchova, speciální 

pedagogika, logopedie, AJ, výpočetní technika, je možné uspokojit velké množství potřeb 

žáků, a to nejen v oblasti výuky, ale i v oblastech zájmových. 

     Rozmanitost zaměření pedagogického sboru je podporována vedením školy v rámci 

DVPP, pedagogové svým osobnostním přístupem přispívají k všestrannému rozvoji žáků. 
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      Atmosféra v ZŠ i v MŠ je příznivá a vstřícná. Kolektiv pedagogických pracovníků je 

složený ze zaměstnanců, kteří mají zájem o práci i o školu, jsou přizpůsobiví, tvůrčí a 

dosahují vynikajících pedagogických výsledků. 

  

 

     Ve škole je prostředí práce příjemné, radostné a nápadité.  

 

 

2.4. Školní poradenské pracoviště 

Součástí školy je školní poradenské pracoviště, které poskytuje poradenské a 

konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP 

patří podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, primární prevence sociálně 

patologických jevů, podpora třídního klimatu a celkové pozitivní atmosféry školy, výchovné a 

kariérové poradenství, spolupráce s externími poradenskými zařízeními a institucemi a mnoho 

dalších dílčích úkolů. Školní poradenské pracoviště je složeno ze dvou speciálních pedagogů, 

výchovného poradce a metodika prevence rizikového chování. 

Přehled činností ŠPP: 

• koordinace péče o žáky se SVP a příslušnými podpůrnými opatřeními, 

• depistáž (včasné vyhledávání) žáků se specifickými poruchami učení (dále jen SPU),  

• diagnostikování schopností a dovedností čtení a psaní, matematických dovedností a 

školní zralosti 

• individuální práce se žáky s SPU, 

• výuka předmětu speciálně pedagogické péče, 

• spolupodílí se společně s třídním učitelem na tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů, 

• spolupráce s učiteli, psychologem, vedením školy, 

• spolupráce s mimoškolními poradenskými pracovišti (PPP, SPC, SVP), 

• poradenství rodičům žáků s SPU. 

 

2.5. Charakteristika žáků 

Do školy chodí žáci z Neslovic, Kratochvilky, Hlíny, Babic, Tetčic, Rosic, Zbýšova, 

Oslavan, Zastávky, Zakřan, Ostrovačic, Ivančic, Omic, Troubska, Vysokých Popovic a Říčan. 

Zvýšenou pozornost věnujeme žákům se SVP a zdravotně znevýhodněným, ale také žákům 

mimořádně nadaným. 

 

 

2.6. Dlouhodobé projekty a dotace 
 

2005-2006 

Projekt na nadstandardní vybavení školy výpočetní technikou 

rozpočet projektu 140 000,- Kč – počítače a tiskárny, výukové programy 

 

2006 

http://www.nuv.cz/t/podpurna-opatreni
http://www.nuv.cz/t/podpurna-opatreni
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Projekt na zřízení 1. multimediální učebny v 2. poschodí – projekt schválen, pořízeno-počítač, 

interaktivní tabule, dataprojektor, hlasovací zařízení, tiskárna, skener 

 

2008 

Projekt „Oranžová třída“ – zřízení multimediální učebny a vybavení novým nábytkem 

rozpočet projektu 165 000,- Kč 

 

2010 

Projekt na pořízení 18 starších počítačů z ČEZ 

 

2010 – 2013 

Zvyšování kvality výuky na naší škole, 

rozpočet projektu 561 345,- Kč 

 

Projektovým záměrem byla individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a 

informační gramotnosti žáků, individualizace výuky cizích jazyků, individualizace výuky 

prostřednictvím digitálních technologií, inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT – 

tvorba digitálních učebních materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

jazyků a digitálních technologií.  

 

V rámci tohoto projektu byly vybaveny další tři třídy interaktivními tabulemi, rozšířena 

počítačová učebna. 

  

Program byl zaměřen na podporu rozvoje vzdělanosti, investic do lidského kapitálu, rozvoj 

znalostí, dovedností a kompetencí jednotlivců.  

 

Dotace na včely (KÚ JMK), rozpočet 27 000,- Kč. V rámci projektu Podpora včelařství 

2013 bylo pořízeno včelařské vybavení a rozšíření včelařského kroužku. 

 

 

2014 

Dotace na včely (KÚ JMK), rozpočet 26 000,- Kč. V rámci projektu Podpora včelařství 

2014 byly pořízeny úly pro chov matek a včelařské vybavení 

 

2015  

Výzva č. 56 Rozvoj čtení a jazykové vzdělávání,  

rozpočet projektu 388 385,- Kč,  

Naše škola se zúčastnila Šablony č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 

čtenářství a čtenářské gramotnosti, šablony č. 2 Zahraniční jazykový kurz pro učitele, kterého 

se zúčastnili 3 pedagogové a šablony č. 3 Stínování pro pedagogy s účastí 2 pedagogů. 

 

Dotace z Úřadu práce na Operační program Zaměstnanost a Veřejně prospěšné práce, 

využití na společensky účelná pracovní místa v mateřské škole,   

rozpočet 139 905,- Kč, 30 000.- Kč 

 

Dotace na včely a PC vybavení (KÚ JMK), rozpočet 19 900,- Kč 

 

Dotace na zazimování včelstev  

 

Dotace na kompenzační a rehabilitační pomůcky, rozpočet 20 800,- Kč 



 9 

 

Dotace na zabezpečení ZŠ Tetčice, Bezpečná škola 

rozpočet 53 096,- Kč 

 

2016 

Výzva č. 22 - Zvyšování a zkvalitňování vzdělávání v ZŠ a MŠ Neslovice, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001680 

rozpočet 111 135,- Kč (ŠABLONY I) 

 

Dotace z Úřadu práce na Operační program Zaměstnanost a Veřejně prospěšné práce, 

využití na společensky účelná pracovní místa v mateřské škole,   

rozpočet 411 280,- Kč – pokračování projektu 

 

Hodina pohybu navíc 

Projekt MŠMT zaměřený na oblast rozvoje pohybu žáků 1. – 3. třídy, z projektu hrazen trenér 

pro 3. vyučovací hodinu tělesné výchovy v těchto třídách a materiální zabezpečení výuky 

MŠMT zařadilo naši školu do pokusného ověřování účinnosti programu zaměřeného na 

navýšení pohybových aktivit, Od září 2018 tento projekt pokračoval pod názvem Sportuj ve 

škole, v roce 2020 byl z MŠMT ukončen z důvodu Covid-19. Ani ve školním roce 2022/23 

nebyl tento projekt z MŠMT obnoven, naše škola v tomto projektu pokračuje neustále 

z vlastních prostředků.   

 

Dotace na zazimování včelstev  

 

Projekt BIG – Projekt EU – Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, 

projekt probíhá od srpna 2016 do října 2019.  V rámci tohoto projektu jsou žáci dle zájmu 

vzděláváni v německém jazyce a vyučující se účastní konferencí a dalších vzdělávání se 

zaměřením na nové metodické postupy, zlepšení dovedností pedagogů v oblasti komunikace, 

kooperace, plánování a hodnocení. Projekt se zaměřuje také na prohloubení partnerství mezi 

školami v sousedních regionech. 

 

 

Projekt Zlatá včela 

V roce 2016 uspořádala naše škola oblastní kolo Zlatá včela, na kterou byly poskytnuty 

dotace z JMK a ze školícího střediska SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky,  

rozpočet 81 192,- Kč 

 

V roce 2016 byla provedena modernizace vybavení počítačové učebny v ZŠ Neslovice a nově 

zřízena počítačová učebna na odloučeném pracovišti ZŠ Tetčice. 

 

2017 

Výzva č. 22 - Zvyšování a zkvalitňování vzdělávání v ZŠ a MŠ Neslovice, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001680 

rozpočet 320 210,- Kč – pokračování projektu (ŠABLONY I) 

 

Dotace z Úřadu práce na Operační program Zaměstnanost a Veřejně prospěšné práce, 

využití na společensky účelná pracovní místa v mateřské škole,   

rozpočet 144 333,- Kč – pokračování projektu 

 

Dotace na zazimování včelstev  
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2018 

Dotace z Úřadu práce na Operační program Zaměstnanost a Veřejně prospěšné práce, 

využití na společensky účelná pracovní místa v mateřské škole,   

rozpočet 29 532,- Kč – pokračování projektu 

 

Výzva č. 22 - Zvyšování a zkvalitňování vzdělávání v ZŠ a MŠ Neslovice, registrační číslo 

projektu CZ.02.3.X/0.0/16_022/0001680 

rozpočet 340 568,- Kč – pokračování projektu (ŠABLONY I) 

 

Dotace na včely (KÚ JMK), rozpočet 19 900,- Kč 

 

Dotace na zazimování včelstev  

 

Výzva č. 63 Výzkum, vývoj a vzdělávání, Personální podpora v ZŠ a MŠ Neslovice, 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009618,  

celková výše podpory 10549 999.- Kč 

rozpočet 2018 - 297 369,- Kč (ŠABLONY II) 

 

Výzva č. 30 Stravování pro žáky zdarma, čerpáno 5 632,- Kč 

 

Dotace na plavání pro žáky ZŠ, rozpočet 40 040,- Kč 

 

2019 

Dotace na plavání pro žáky ZŠ, rozpočet 61 568,- Kč 

 

Dotace na zazimování včelstev  

 

Výzva č. 63 Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ a MŠ 

rozpočet 543 747,- Kč – pokračování (ŠABLONY II) 

 

Výzva č. 30 Stravování pro žáky zdarma – pokračování 

čerpáno 13 420,- Kč 

 

2020 

Dotace na plavání pro žáky ZŠ, rozpočet 3500,- Kč – projekt zastaven po 1. plavání 

z důvodu uzavření škol kvůli Covid-19. 

 

Výzva č. 63 Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ a MŠ 

rozpočet 672 712,- Kč – pokračování a ukončení (ŠABLONY II) 

 

Výzva č. 30 Stravování pro žáky zdarma - pokračování 

čerpáno 25 365,- Kč 

 

Výzva č. 80 Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ a MŠ, CZ.02.03.X/0.0/0.0/20_080/0017386, 

celková výše podpory 765 046,- Kč 

Rozpočet pro rok 2020 154 929,- Kč (ŠABLONY III) 
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Dotace MŠMT na pořízení učebních pomůcek využitelných k realizaci distanční on – line 

výuky – přenosná digitální zařízení, softwarové vybavení, příslušenství k přenosnému 

digitálnímu zařízení,  

rozpočet 274 548,- Kč 

V rámci této dotace byly pořízeny web kamery, notebooky, iPady a nové počítače. 

 

2021 

Výzva č. 80 Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ a MŠ 

rozpočet 532 631,- Kč (ŠABLONY III) – pokračování 

 

Dotace z Národního plánu obnovy pro školy – Doučování žáků 

Rozpočet 25 752,-Kč 

 

 

2022 

Výzva č. 80 Výzkum, vývoj a vzdělávání v ZŠ a MŠ 

Rozpočet 77 486,- Kč (ŠABLONY III) – pokračování a dokončení k 31. 8. 2022) 

 

Výzva v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský č, 02_22_002 s názvem 

Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, CZ.02.02.XX/00/22_002/0000492 

Od 1. 9.2022 do 31, 8. 2024,  

celkové způsobilé výdaje projektu 1 808 864,- Kč 

 – žádost podána 26. 6. 2022 

 

Dotace z Národního plánu obnovy pro školy – digitální učební pomůcky pro žáky ZŠ 

Rozpočet 181 000,- Kč 

 

Dotace z Národního plánu obnovy pro školy – digitální učební pomůcky pro děti MŠ 

Rozpočet 48 000,- Kč 

 

Dotace z Národního plánu obnovy pro školy – dotace na mobilní digitální zařízení pro 

znevýhodněné žáky – prevence digitální propasti 

Rozpočet 108 000,- Kč 

 

Dotace z Národního plánu obnovy pro školy – Doučování žáků 

Rozpočet 103 475,-Kč 

 

Naše škola se dlouhodobě a trvale poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované 

EU v rámci programu Mléko pro evropské školy a účastní se evropského projektu 

Ovoce a zelenina do škol s finanční podporou Evropské unie.  

 

 

Tradiční projekty  

 

Předvánoční tvoření ve škole, Den dětí, zimní pobyt na horách spojený s výukou lyžování a 

snowboardingu, letní školy v přírodě s projektovým programem, několikadenní i jednodenní 

poznávací výlety, dopravní výchova v Oslavanech, bruslení na zimním stadionu v Rosicích, 

plavání v Kuřimi, kroužky v rámci školní družiny – vaření, šití, sportovní hry, rukodělky, 

pohybové hry, dílny, počítače, florbal,  pravidelná účast na většině školních sportovních 

akcích AŠSK, sportovní turnaje mezi ZŠ Neslovice a ZŠ Tetčice, 
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2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 Spolupráce školy s rodičovskou veřejností, s ostatními obyvateli obce, s místními 

organizacemi a institucemi, je tradičně na velmi dobré úrovni a vychází ze zkušeností z 

minulých let. 
        Na realizaci některých projektů se podílejí společně pedagogové, žáci i rodiče. Vstřícný 

přístup všech vede ke zkvalitňování práce.  

        Prostory školy využívají v odpoledních hodinách žáci ZUŠ Ivančice – výuka klavíru a 

kytary pro naše žáky.  V tělocvičně probíhá cvičení jógy pro dospělé.     

        Pro rodiče organizujeme třídní schůzky a konzultace, každý má možnost domluvit si 

individuální konzultaci. Dále s rodiči spolupracujeme prostřednictvím žákovských knížek a 

deníčků, jsme s nimi v telefonickém spojení, v rámci organizace školy respektujeme potřeby a 

přání rodičů. 

         Veřejnost i rodiče jsou informovány prostřednictvím webových stránek školy. 

 

         Ve škole pracuje devítičlenná školská rada, která hodnotí činnost a naplňování 

záměrů školy. Dobrá spolupráce probíhá na úrovni škola – zřizovatel.  

 

         Dále spolupracujeme se Střediskem volného času Ivančice při pořádání letních táborů 

v našich prostorách tělocvičny a hřiště za školou. 

 

Dále naše škola spolupracuje s okolními školami– především v oblasti vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemných hospitací a aktivit žáků.  

 

Mezinárodně naše škola s nikým nespolupracuje. 

 

 

 

 
 


