
Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy 

Základní  škola  a  Mateřská  škola  Nedvědice,  okres  Brno-venkov,  příspěvková
organizace,  je venkovská plně organizovaná škola, která byla postavena na okraji městyse
u rybníka. Nedílnou součástí školy je i okolí Nedvědice s bohatou historií spojenou především
s hradem Pernštejn. Okolní krajina (např. Chráněná krajinná oblast Chlébské, naučné stezky
v okolí hradu Pernštejna…) nabízí ideální podmínky pro vycházky do přírody se žáky.

Základní školu tvoří tři propojené budovy, jejichž součástí je školní družina, školní
jídelna, školní knihovna a tělocvična. Samostatnou budovu školy pak tvoří Mateřská škola (se
školní jídelnou – výdejnou), která je umístěna v blízkosti školy základní.

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům plnícím povinnou školní docházku.
Škola má devět postupných ročníků. Maximální kapacita školy je 340 žáků. V současné době
se počet žáků pohybuje kolem 200. Školu navštěvují nejen žáci z Nedvědice, ale i z okolních
obcí.

Výuka probíhá v 9 kmenových třídách a v odborných učebnách.  Většina tříd proběhla
rekonstrukcí  a  jsou  vkusně  vymalovány,  zařízeny,  vybaveny  interaktivními  tabulemi
s připojením  na  internet  a další  moderní  technikou.  Zázemí  pro  tělesnou  výchovu  tvoří
tělocvična,  školní  hřiště  a  víceúčelové  hřiště  u  školy.  Žáci  také využívají  školní  zahradu,
bylinkovou zahrádku a školní dvůr, na kterém jsou umístěny herní prvky a smyslový chodník.
Učebna výtvarné výchovy je největší místností ve škole. Slouží tak pro různá společná setkání
žáků, zákonných zástupců, ale také k pořádání koncertů a výstav. 

Škola je velmi pěkně a vkusně vyzdobena, zejména pracemi našich žáků.

V  posledních  letech  na  naší  škole  proběhla  výměna  a  zateplení  střešní  krytiny,
rekonstrukce toalet, byla vybudována nová jazyková učebna a bezbarierový vchod. Postupně
je inovován interiér školy (vymalování tříd a chodeb, nové vybavení tříd, relaxační prvky pro
žáky na chodbách aj.).

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický  sbor  tvoří  cca  15  pracovníků.  Ve  škole  pracuje  výchovný  poradce,
metodik  prevence,  koordinátor  ŠVP,  koordinátor  environmentální výchovy,  asistenti
pedagoga.

Všichni  pedagogičtí  pracovníci  se  pravidelně  účastní  dalšího  vzdělávání
pedagogických pracovníků. Na škole probíhají vzdělávací akce pro celý pedagogický kolektiv
a pedagogové jezdí individuálně na kurzy mimo školu. 

Ročníkové a celoškolní projekty 

V průběhu  výchovně-vzdělávacího  procesu  jsou  organizovány  různé  projekty
a aktivity  (na  úrovni  tříd,  skupin,  celé  školy,  krátkodobé,  dlouhodobé  nebo  pravidelně
se opakující). Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího
procesu,  motivují  žáky  a  podporují  spolupráci  všech  pedagogů,  provozních  zaměstnanců,
žáků i zákonných zástupců. 



Žáci  naší  školy  se  pravidelně  zúčastňují  různých  soutěží  (např.  matematických,
sportovních, literárních, výtvarných, recitačních, vědomostních).

Škola  se  zapojila  i  do  projektů  celorepublikových,  např.  Recyklohraní,  Noc
s Andersenem, Vyvěsme nejvíc českých vlajek, Branný den.

Naše škola také pořádá společné akce s místními spolky a s rodiči našich žáků. 

Kromě těchto větších projektů se uskutečňují  v rámci výuky projekty krátkodobější
realizované jednotlivými ročníky podle aktuálních možností.

Žáci vyšších ročníků realizují pro mladší žáky i pro mateřskou školu řadu akcí,  např.
mikulášskou nadílku, Den dětí, vědomostní soutěže, karneval.

Během  školního  roku  žáci  navštěvují  výchovné  programy,  kulturní  a  divadelní
představení. 

Žáci 2. stupně jezdí na večerní představení do brněnských divadel.

Se svou třídou žáci absolvují řadu aktivit, např. školní výlety, exkurze, třídní naučné projekty
ukončené prezentacemi a závěrečným vyhodnocením, projekty na práci s třídními kolektivy,
preventivní programy, soutěže.

Spolupráce se zákonnými zástupci a jinými subjekty

Dobrá  komunikace  se  zákonnými  zástupci  je  jedním  z hlavních  cílů  školy.  Velmi
podstatné pro správnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení zákonných
zástupců  do  procesu  vzdělávání  jejich  dětí  a  toho  není  možné  bez  kvalitní  vzájemné
komunikace  dosáhnout.  Zákonní  zástupci  mohou  školu  navštívit  kdykoliv  po  vzájemné
dohodě s vyučujícím, v době třídních schůzek, konzultací. Zákonní zástupci jsou o činnosti
školy i o akcích mimoškolních pravidelně informováni např. prostřednictvím obecního tisku
či  webových  stránek  školy.  Rodiče  se  na  některých  akcích  škol  podílí  a  se  školou
spolupracují.

Ve  školním  roce  2015/2016  vzniklo  „sdružení  rodičů“  ze  zástupců  tříd  (třídních
důvěrníků), které se průběžně schází a má zájem podílet se na dobrém jménu školy.

Městys Nedvědice
Úzká  spolupráce  je  realizována  také  se  zřizovatelem,  kromě  zřizovatelské  každodenní
spolupráce a komunikace také při pořádání různých akcí (zahájení a ukončení školního roku,
Slavnosti Pernštejnského panství apod.).

Školská rada

Školská rada je tříčlenná. Zájmem školy je, aby její činnost byla pro fungování školy
podnětná a přínosná a zlepšovala komunikaci mezi všemi zúčastněnými subjekty.

Školská poradenská zařízení

Škola  úzce  spolupracuje  se  školskými  poradenskými  zařízeními  v rámci
Jihomoravského kraje i Kraje Vysočina z důvodu bližší dostupnosti.



Spolupráce s dalšími subjekty

Celoročně probíhá spolupráce s mateřskou školou. Ta spočívá v účasti na kulturních a
výchovných představeních a společných aktivitách.

Škola  úzce  spolupracuje  s pobočkou  ZUŠ  Tišnov  (pronájem  prostor  pro  výuku
odloučeného  pracoviště),  s  okolními  školami  (např.  ZŠ  a  MŠ  Doubravník),  spolky
a organizacemi v rámci regionu i celorepublikově. Pomáhají škole obohacovat výuku v oblasti
prevence,  bezpečnosti,  dovedností  při  první  pomoci,  zdravého  životního  stylu,  sportu,
přírodovědného poznání a ekologie, podpoře čtenářství a vztahu k historii regionu. Navázána
byla spolupráce s vedením hradu Pernštejn. Škola je sportovním centrem obce, a to především
díky tělocvičně (pronájem tělocvičny na sportovní aktivity dětí, mládeže a občanů). 

Škola je také zapojena do projektů Místního akčního plánu (MAP Tišnov), Skutečně
zdravá škola, Mléko do škol, Ovoce do škol a do Šablon II (2019 - 2021)
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