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1. Základní údaje o škole 2019/2020
Název školy: Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo: 768 02 Zdounky 59
Odloučené pracoviště: Kroměřížská 237, Zdounky
Charakteristika školy: škola plně organizovaná (I. a II. stupeň)
Zřizovatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2003
Jméno ředitelky: Mgr. Lenka Beranová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Klanicová
Kontakt na zařízení:
telefon:
ředitelna

573 365 130

zástupkyně ředitelky

573 365 938

sborovna I. stupně

573 365 032

sborovna II. stupně

573 365 937

školní jídelna

573 365 334

školní družina

737 260 441

fax:

573 365 939

e-mail:skola@zszdounky.cz, jidelna@zszdounky.cz
Identifikátor právnické osoby: 600 118 681
IČ: 750 207 93
Nejvyšší povolený počet:
škola (2 budovy)

350

žáků,

školní družina

80

žáků (dle hyg. předpisů),

školní jídelna

400

jídel.

Do zdounecké školy dojíždějí děti z těchto obcí: Roštín, Zborovice, Cvrčovice,
Nětčice, Soběsuky, Těšánky, Cetechovice, Honětice, Milovice, Troubky, Skržice, Litenčice,
Kroměříž.

Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14.9.2005 s počtem 6 členů, v listopadu
2017 proběhly volby členů do školské rady.
Naplněnost ve školním roce 2019/2020 (dle počátečních výkazů):
1. stupeň

5 tříd, 115 žáků (+ 4 vzděl. dle § 38),

2. stupeň

4 třídy, 75 žáků (+ 1 vzděl. dle § 38),

školní družina

3 odd., 71 žáků (+ 5 nepravidelná docházka),

školní jídelna

176 žáků.

Počty žáků přítomných ve škole po skončení zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole:
žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky – od 11.5.2020

8,

žáci 1. stupně – od 25.5.2020

60,

žáci 2. stupně – od 8.6.2020

42.

2. Obory vzdělání 2019/2020
Obor vzdělávání: ZŠ: 79-01-C/01
Nabídka předmětů ve školním roce 2019/2020
Povinné a volitelné předměty

Týdenní počet hodin v ročníku
1.

2.

3.

4.

5.

Český jazyk

9

8

9

6

6

Anglický jazyk

-

2

3

3

4

Matematika

4

5

5

5

4

Prvouka

2

2

2

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

2

Vlastivěda

-

-

-

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

-

-

1

Sportovní a pohybové hry

1

-

-

-

-

Přírodovědný klub

-

-

1

-

-

21

22

25

24

26

CELKEM
Povinné a volitelné předměty
Český jazyk

Týdenní počet hodin v ročníku
6.
7.
8.
9.
4
4
5
4

Anglický jazyk

4

3

3

4

Německý jazyk

-

2

2

2

Matematika

4

4

4

5

Chemie

-

-

2

1

Fyzika

1

2

2

2

Přírodopis

2

2

3

1

Zeměpis

2

2

1

2

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Výchova ke zdraví

1

1

-

-

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Volba povolání

-

-

-

1

Pěstitelské práce

2

-

1

-

Příprava pokrmů

-

1

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informatika

1

-

-

-

Práce s počítačem

-

1

1

-

Zeměpisné praktikum

-

-

1

-

Přírodovědné praktikum

-

-

-

2

29

30

32

31

CELKEM

Volitelné předměty
1. stupeň
Sportovní a pohybové hry 1. ročník – 1 hodina týdně.
Přírodovědný klub

3. ročník – 1 hodina týdně.

2. stupeň
Práce s počítačem

7. a 8. ročník – 1 hodina týdně.

Zeměpisné praktikum

8. ročník – 1 hodina týdně.

Přírodovědné praktikum

9. ročník – 2 hodiny týdně.

Nepovinné předměty
Cvičení z fyziky

6. ročník – 1 hodina týdně.

Náboženství

1. a 2. roč. – 1 hodina týdně,
4. – 6. roč. – 1 hodina týdně.

Třídnické hodiny
1.- 9. ročník – 1 hodina týdně

3. Personální zabezpečení činnosti školy
(od 1.9.2019 – do 31.8.2020)
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1.9.2019
Věk
Muži
Ženy
Do 20 let
0
21 – 30 let
0
31 – 40 let
0
41 – 50 let
1
51 – 60 let
2
61 a více let
0
Celkem
3
%
11

Celkem
0
4
4
8
7
2
25
85

0
4
4
9
9
2
28
100

%
0
14

14
32
32
10
100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1.9.2019
Dosažené vzdělání
Muži
Ženy
základní
0
0
vyučen
1
5
střední odborné
0
0
úplné střední
0
5
vyšší odborné
0
0
vysokoškolské
2
15
Celkem
3
25

Celkem

%
0
6
0
5
0
17
28

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 1.9.2019
Odborná kvalifikace
Počet osob
Splňuje
Nesplňuje
učitel 1. stupně ZŠ
6
6
0
učitel 2. stupně ZŠ
8
8
0
vychovatel ŠD
3
3
0
asistent pedagoga
2
2
0
Celkem
19
19
0
Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství.
Zařazení pracovníků do platových tříd
Počet
Platová třída zařazených
pracovníků
2
3
4
1
5
4
6
1
7
1
8
2
9
3
10
1
11
1
12
12
13
2
Celkem
28 + 3
U tří zaměstnanců byly uzavřeny dva pracovní poměry:
1x kuchařka a 1x uklízečka,
1x vychovatelka a 1x asist. pedagoga,
1x VŠJ a 1x kuchařka.

0
22
0
18
0
60
100

Celkové roky započitatelné praxe celkem
Doba trvání pracovního
Počet
poměru
zaměstnanců
do 5 let
4
do 10 let
3
do 15 let
2
do 20 let
6
nad 20 let
16
Celkem
31
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním
roce 2019/2020 tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020
Nástupy a odchody
Nástupy
Odchody

Počet zaměstnanců
2
1

V průběhu školního roku, tj. od 1.9.2019 do 31.8.2020 došlo k personálním
změnám jak u pedagogických, tak i u technických zaměstnanců.
V průběhu září byl nově uzavřen pracovní poměr na pozici administrativní pracovnice
do kanceláře ředitelky školy.
Z projektu OPVVV – Šablony II. pracovní poměr školního psychologa končí
31.8.2020. Od 1.9.2020 bude tento pracovní poměr pokračovat z projektu OPVVV –
Šablony III.
V srpnu 2020 učiteli 2. stupně skončil pracovní poměr uzavřený na dobu určitou,
místo něj byla přijata nová paní učitelka 2. stupně.
Na konci srpna 2020 byl dohodou ukončen pracovní poměr asistentu pedagoga
z důvodu skončení platnosti doporučení z pedagogicko-psychologické poradny, resp.
ukončení školní docházky žákyně, k níž byl asistent pedagoga. Tento však od 1.9.2020
bude pracovat na zkrácený úvazek na pozici učitele 2. stupně.

4. Zápis k povinné školní docházce
Dne 18. února 2020 se konala v MŠ Zdounky schůzka s rodiči předškoláků. Rodiče
dostali informace, které se týkaly školní zralosti, zápisu k povinné školní docházce a byli
pozváni na akci Školákem na zkoušku.
Akce Školákem na zkoušku, při které si děti i rodiče měli prohlédnout školu,
vyzkoušet si první úkoly, se z důvodu mimořádných epidemiologických opatření

nekonala. Stejně tak nemohly být děti přítomny u zápisu k povinné školní docházce, jež
byl původně stanoven na 15. dubna 2020.
Aby došlo alespoň k nějakému kontaktu s dětmi a rodiči, proběhl dne 20. dubna
2020 videozápis prostřednictvím platformy jitsi. meet. Tohoto zápisu se zúčastnilo 16
dětí, rozdělených do různě velkých skupinek. Děti zarecitovaly připravené básničky,
poznávaly geometrické tvary, barvy, písmena, číslice. Povídali jsme si o zvířecích
rodinkách a o pohádkách.
Formální zápis do první třídy probíhal v průběhu měsíce dubna a to pouze
vyřízením potřebných dokumentů mezi zákonnými zástupci a vedením školy. K zápisu
se dostavilo 26 dětí, byl udělen jeden odklad a jeden zápis ještě není ukončen. Přijato
bylo tedy 24 dětí.
Během měsíce června se uskutečnila za dodržení epidemiologických opatření
v Kulturním domě ve Zdounkách schůzka pro rodiče budoucích prvňáčkům, kde byly
předány základní informace k nástupu dětí do školy a provozu ŠD a ŠJ.

5. Výsledky vzdělávání žáků
Stav k 31.8.2020:
celkový počet žáků

194,

prospělo s vyznamenáním

125,

prospělo

64,

neprospělo

0,

neklasifikováno

5 (vzdělávání dle § 38).

Pět žáků navštěvuje školu v zahraničí (4 v Anglii a 1 v Německu), zatím 5 nebylo
klasifikováno.
Vzhledem k mimořádnému opatření, které výrazně ovlivnilo vzdělávání žáků
v průběhu druhého pololetí, prospěli všichni žáci. Jedna žákyně vykonala komisionální
přezkoušení na začátku července z důvodu nesouhlasu se závěrečným hodnocením
z jednoho předmětu.

Chování žáků:
1 – velmi dobré

189,

2 – uspokojivé

0,

3 – neuspokojivé

0.

Zameškané hodiny:
1. pololetí

6 644 omluvených,
21 neomluvených,

2. pololetí

2 906 omluvených,
0 neomluvených.

Ve druhém pololetí školního roku je počet omluvených hodin ovlivněn
mimořádným opatřením. Součet hodin je uzavřen k 10.3.2020.

6. Testování žáků
V listopadu letošního školního roku se žáci 6. ročníku účastnili výběrového
zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI v oblasti matematické gramotnosti. Testování se
účastnilo 18 žáků z 23, což je potřeba zohlednit i v souvislosti s výsledky. Vliv na úroveň
výsledků mělo i to, že 8 žáků dané třídy přestoupilo od září, tedy po 5. ročníku, na
víceleté gymnázium, nebo do profilově zaměřených výběrových tříd.
Výsledky výběrového zjišťování:

7. Volba povolání
Žáci devátého ročníku se již od prvních hodin výuky Volby povolání postupně
připravovali na rozhodování o výběru střední školy, kterou by chtěli studovat příštím
rokem. Popisovali své zájmy, učili se poznávat lépe své schopnosti a dovednosti, mít
zodpovědný přístup, dokázat si určovat konkrétní cíle a priority. Pro snazší rozhodování
ohledně výběru školy a budoucího povolání měli k dispozici také řadu řada informačních
a propagačních materiálů jednotlivých škol a Atlas školství s přehledem škol a oborů ve
Zlínském kraji, zprostředkovaný Úřadem práce Kroměříž. Žákům byly sděleny aktuální
informace ohledně přijímacího řízení a měli k dispozici přijímací testy Cermat z
minulých školních let i řadu dalších ukázkových testů. Ve výuce si prakticky vyzkoušeli
vyplňování přihlášky na střední školu, v počítačové učebně mohli vyhledávat informace
na portálu „zkola.cz“, se kterým pak všichni dokázali pracovat a seznámili se také s
účelem a vyplňováním Zápisového lístku.
Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje zaslal anonymní elektronický
dotazník profesní orientace pro základní školy, který dne 30.9.2019 všichni žáci vyplnili
(informace o profesní orientaci žáků, volbě povolání a studia, efektivitě kariérového
poradenství atd.). Žáci 8. a 9. třídy byli informování o konání Dne zlínského kraje
21.9.2019, Burzy práce a vzdělání v Prostějově 15.10.2019 a Přehlídky středních škol a
pracovního uplatnění v Holešově konaného dne 17.10.2020 Řada žáků z deváté třídy se
zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání – Kroměříž 2019, který se uskutečnil ve dnech
12. a 13.11.2019. Velmi kladně hodnotili především konkrétní ukázky zaměření
jednotlivých vystavujících škol.
Již tradičně naši školu dne 14.10.2019 navštívil s prezentací SŠ nábytkářské a
obchodní Bystřice pod Hostýnem jejich učitel odborného výcviku a poutavě představil
školu našim žákům. Netradiční upoutávku Střední zdravotnické školy Kroměříž si
připravila a přednesla dne 21.10.2019 také jedna z našich bývalých žákyň. Především
chlapce pak 18.11.2019 zaujala pečlivě připravená prezentace našich dvou bývalých
žáků, kteří nyní studují na Střední škole automobilní Brno.
Vzhledem k mimořádným opatřením a zákazu vstupu žáků do škol, oddálilo
MŠMT termín jednotné přijímací zkoušky na 8. června 2020. Byl zrušen 2. termín JPZ a
také možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele školy.
Ve školním roce 2019/2020 ukončilo povinnou školní docházku 17 žáků deváté
třídy. Celkem 7 žáků si zvolilo učební obor, 2 žákyně studium Arcibiskupského gymnázia

v Kroměříži, 1 žák bude studovat na Gymnáziu Kroměříž, 6 žáků bylo přijato na
maturitní obory, 1 žákyně se rozhodla nepokračovat ve studiu na střední škole. Největší
zájem projevili žáci o studium na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž (6 žáků). Ze sedmého ročníku se na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži
nehlásil nikdo. Dvě žákyně z pátého ročníku podaly přihlášku na Gymnázium v
Kroměříži – byly přijaty ke studiu. Povinnou školní docházku ukončil také jeden žák z 8.
třídy – nebude pokračovat ve studiu na střední škole.
Žáci 8. třídy v tomto školním roce nemohli z důvodu mimořádných opatření
absolvovat v IPS v Kroměříži prezentaci se zaměřením na volbu profese, zúčastní se jí na
začátku příštího školního roku.

8. Využívání ICT
V naší škole využíváme informačních a komunikačních technologií pomocí
vybavení v učebnách jak na prvním, tak na druhém stupni – interaktivní tabule,
projektory, PC a notebooky.
Na prvním stupni byly v letošním školním roce interaktivní tabule v I., III. a IV.
třídě a také v jazykové učebně. V II. a V. třídě byl k dispozici projektor s plátnem. Na
druhém stupni je interaktivní tabule v učebně fyziky a chemie, v jazykové učebně,
projektor s plátnem je pak v učebně Př, Hv a PC.
V učebně PC je k dispozici 30 počítačů pro žáky, pro žáky je k dispozici i 5 PC
v odděleních školní družiny a 1 notebook, který byl využíván žákyní s SVP.
Pedagogové mají k dispozici PC i s tiskárnami ve sborovnách, na 1. i 2. stupni je
umístěna i barevná tiskárna (v tomto školním roce byla zakoupena na 2. st. do kanceláře
zástupkyně ředitelky barevná tiskárna s možností tisku o velikosti A3), v kabinetech
mají pedagogové dostupné notebooky.
Podle našeho ŠVP v učebně PC proběhla pravidelná výuka předmětu informatika
v 5. a 6. ročníku, předmětu práce s počítačem v 7. a 8. ročníku. Počítačová a interaktivní
technika se využívala také v jiných předmětech např. Čj, Prv, Pří, Vl, Nj, Aj, D, Vko, Vkz, Z.

9. Environmentální výchova
EVVO – ekologická (environmentální) výchova, vzdělání a osvěta ve školských
zařízeních bylo zařazeno do výuky jednotlivých předmětů a bylo ve školním roce
2019/2020 zajišťováno především pedagogickým sborem formou teoretické i praktické

výuky. Mnoho témat této oblasti bylo zařazeno do předmětu Přírodovědné praktikum
pro IX. třídu. Žáci různých tříd byli s EVVO seznamováni i formou vycházek do přírody i
formou prezentací a dokumentů o významných rostlinách a živočiších v této oblasti.
Každá třída také měla roční plán k plnění EVVO na témata: ptačí krmítka, hmyzí
hotel, okrasné květiny venku a pokojové květiny (na I. stupni), voda v přírodě, pokojové
rostliny (na II. stupni), pěstování zeleniny na školním pozemku, odpady, léčivé a okrasné
rostliny a stromy.
Poslední jmenované téma zpracovali žáci IX. třídy formou soutěžní akce pro žáky
I. a II. třídy ke Dni stromů. Žáci plnili disciplíny, které nesly názvy jako: Slož brouka,
Mňaminy od Haliny, Kdo koho? (skládání potravního řetězce), Přiřaď to k větvičce,
Poznávání stromů, Některé úkoly byly vědomostní, jinde záleželo na šikovnosti nebo na
vyvinutých smyslech chuti. Nejlepší týmy byly odměněny diplomy, sladkostmi a ovocem.
Na podzim a na jaře na naší škole opět proběhl sběru papíru, trvale probíhá třídění
plastu, hliníku a zbytkového odpadu. V prvním pololetí proběhl sběr papíru v říjnu a to
za pomoci žáků VII. třídy a vybralo se 6.795 kg. Ve druhém pololetí proběhl sběr v
červnu a vybralo se 7.106 kg.
V rámci pěstitelských prací se žáci VI. a VIII. třídy starají o školní pozemek a okolí
školy, pěstují zeleninu, ovoce, okrasné rostliny i léčivé rostliny a také využíváme
kompost z kompostéru, který máme již třetím rokem. Letos bohužel kvůli mimořádným
opatřením ministerstva zdravotnictví ČR a uzavření škol byla naše práce na školním
pozemku omezena. Na podzim však žáci osázeli nádoby před vchodem do školy
chryzantémami, vřesy, vřesovci a drátovci a na jaře primulemi, hyacinty a pryskyřníky. O
pokojové rostliny po celé budově II. stupně se také starali průběžně. V září 2019 žáci
VIII. i VI. třídy připravovali sirupy z máty a meduňky, přes zimu osmáci poznávali léčivé
účinky některých bylin, učili se je poznávat a připravovali z nich čaje – např. mátový,
meduňkový a mateřídouškový s květy slézu maurského.
Žáci I. třídy si s paní učitelkou povídali o krmení ptáčků v zimě a vyráběli a zdobili
papírová krmítka. Žáci II. třídy kvůli mimořádným opatřením ve škole nestihli zhotovit
domek pro přezimující hmyz, ale žáci z druhého stupně toto v červnu stihli nahradit
svojí prací a jeden hmyzí domek opravili a jeden nový vytvořili.
Žáci III. třídy se starali o venkovní areál 1. stupně i okrasné rostliny v něm. Žáci
IV. třídy se věnovali tématu o vodě v rámci přírodopisu, rozpoznávali různé vodní plochy
a v nich žijící živočichy a rostliny, řešily význam vody v přírodě, chování živočichů v

akváriích apod. O školní jezírko se v období jara nemohli postarat kvůli mimořádnému
opatření. Žáci V. třídy se průběžně starali o pokojové rostliny na 1. stupni ZŠ.
Naši žáci se také zapojili do soutěže s přírodovědnou tématikou. Jednalo se o
Biologickou olympiádu kategorie D i C, jejíž okresní kola se kvůli zmíněné koronavirové
pandemii už nekonala, ale naši postupující žáci se zúčastnili on–line testu, který byl
rovnou pro všechny postupující žáky do okresních kol z celé ČR. Někteří žáci se
připravovali i na další přírodovědné soutěží jako např. soutěž Poznej a chraň a soutěž
YPEF, ale ty se neuskutečnily.
Dále na naší škole proběhly další soutěže a akce související s přírodou a zdravím
člověka jako např. sportovní akce Přehazovaná, Masopust, Prázdninové putování, Chutě
a barvy podzimu, Pouštění draků, Strašidelný podzim, Výstava ČZS, adaptační pobyt VI.
třídy s akcemi v přírodě, Sportem proti šikaně – florbalový turnaj, Vánoční jarmark,
Lyžařský výcvikový kurz, soutěže v různých sportech – malá kopaná, halová kopaná,
florbal, přespolní běh aj.
Také v tomto školním roce na naší škole probíhal projekt Ovoce a mléko do škol.

10.

Podpora žáků se SVP
Během školního roku vykonávala výchovná poradkyně pro žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami tyto činnosti: pravidelné aktualizace seznamů žáků s PO a
seznamu pomůcek, pravidelná komunikace s PPP a SVP, účast na setkání výchovných
poradců, účast na jednáních ohledně žáků, projednávání a podpis nových doporučení s
rodiči, vypracovávání IVP – seznámení a projednávání IVP s rodiči, seznamování
pedagogů s novými doporučeními a IVP, metodické vedení nových pedagogů v oblasti
práce se žáky se SVP, vyhodnocování efektivity nastavených podpůrných opatření a
hodnocení IVP pro PPP a SPC, nákup pomůcek pro žáky se SVP, setkávání školního
poradenského zařízení a pravidelná spolupráce mezi pracovníky tohoto pracoviště,
individuální koučink, organizace a realizace adaptačního pobytu pro žáky VI. ročníku,
výjezdní zasedání pracovní skupiny MAP – Rovné příležitosti.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení je žákům poskytována
podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Žáci dle doporučení
navštěvují předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogickou intervenci.
Předmět speciálně pedagogické péče ve variantě B – jedná se o obdobu dřívějšího
nápravného vedení. Navštěvují jej žáci, kteří jej mají doporučen z pedagogicko-

psychologické poradny. Zaměřujeme se především na rozvoj čtenářské gramotnosti,
grafomotoriky, sluchové a zrakové percepce, vizuomotorické koordinace. Zařazovány
jsou také aktivity zaměřující se na koncentraci pozornosti a zklidnění projevů
hyperaktivity. Nechybí ani procvičování gramatických jevů příslušných ročníků
přiměřenou formou odpovídající jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
Další formou podpory je pedagogická intervence, kde žáci především procvičují
učivo různých předmětů dle doporučení školského poradenského zařízení a aktuální
potřeby.
Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala i se zákonnými zástupci našich
žáků. Rodiče mají možnost obracet se na výchovnou poradkyni s následujícími
záležitostmi: řešení výukových obtíží svých dětí, doporučení vhodných forem práce
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc s orientací v literatuře vhodné
pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě podezření rodiče na
závažnější výukové obtíže svého dítěte požádat školu o vypracování plánu pedagogické
podpory, projednání doporučení ze školského poradenského zařízení, spolupráce při
tvorbě i během plnění plánu pedagogické podpory i individuálního vzdělávacího plánu.
Přehled žáků se SVP ve školním roce 2019/2020
Žáci se SVP:
-

stupeň PO 1:4 žáci,

-

stupeň PO 2:27 žáků,

-

stupeň PO 3: 2 žáci,

-

stupeň PO 4: 0 žáků.

Celkem žáků se SVP:

35 žáků

Celkem žáků s IVP:

19 žáků

Předmět SPP:

6 žáků

Pedagogická intervence:

14 žáků

Asistent pedagoga:

11.

2

Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů)
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu Ministerstvem zdravotnictví ČR a

mimořádných opatření prevence nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci COVID-19 byla
situace v tomto školním roce poněkud neobvyklá. Přesto jsme spoustu věcí stihli. Na

začátku školního roku byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s novým Minimálním
preventivním programem, Programem proti šikanování a byla připomenuta Školní
preventivní strategie. Dále byli seznámení s nově vypracovaným Krizovým plánem
školy. Na konci září proběhlo vyhodnocení Minimálního preventivního programu za
loňský školní rok.
V průběhu září byli všichni žáci a zákonní zástupci prostřednictvím TU seznámeni
s činností MP, jejími konzultačními hodinami a možností využití schránky důvěry, a
s činností školního poradenského pracoviště. Byl zdůrazněn přínos třídnických hodin, ve
kterých naše škola úspěšně pokračuje, byl kladen důraz na důležitost spolupráce
třídních učitelů s třídními kolektivy i se školním poradenským pracovištěm. V rámci
třídnických hodin probíhalo v každém čtvrtletí také sebehodnocení žáků, které následně
zapisovali do žákovských knížek.
V průběhu školního roku byly shromažďovány informační materiály týkající se
prevence rizikového chování, pro pedagogy jsou k dispozici ve sborovně II. stupně,
stejně tak i časopis Prevence, který škola pravidelně odebírá. Průběžně probíhala
spolupráce s dalšími pracovnicemi školního poradenského pracoviště a okresní
metodičkou prevence, KPPP a zařízení pro DVPP Zlín – pracoviště Kroměříž a dalšími
organizacemi, jako Rodinné centrum Kroměříž, z. s. a SVP a OSPOD.
Metodička prevence se účastnila setkání školních metodiků prevence, odborných
seminářů a konferencí k dané problematice a pokračovala ve specializačním studiu
školního metodika prevence, které úspěšně v červnu ukončila. Dále realizovala
individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci a také konzultace s
některými pedagogickými pracovníky, pravidelně se účastnila jednání se zákonnými
zástupci v případě řešení problémů žáků, dále schůzek školního poradenského
pracoviště

s vedením

školy.

Ve

spolupráci

s dalšími

pracovnicemi

školního

poradenského pracoviště zajišťovala organizaci supervizí pro pedagogy.
Třídní učitelé podávali každý měsíc písemné zprávy o situaci ve třídách v již
zavedeném formuláři, a to i po dobu Mimořádných opatření Ministerstva ČR. Docházelo
k mapování vztahů v třídních i mezitřídních kolektivech. Vychovatelky ŠD min. 1x za
čtvrtletí písemné zprávy o situaci v odděleních ŠD. Průběžně byly řešeny následující
problémy: problémové vztahy v některých třídních a mezitřídních kolektivech,
záškoláctví – úmyslná absence, jiné porušování školního řádu (nevhodné chování vůči
učiteli a spolužákům, používání mobilních telefonů, podvody), podezření na šikanu,

agresivní jednání s úmyslem ublížit spolužákovi, slovní vyhrožování spolužákům,
nedůsledná péče rodičů při domácí přípravě žáků apod.
Během roku byly realizovány různé aktivity věnované prevenci rizikového
chování (viz níže). Během nich byl kladen důraz na pozitivní vztahy mezi žáky, na
tradice a zvyky ve společnosti, spolupráci žáků, pozitivní vztahy k sobě samému,
k druhým, ke svému okolí obecně i k přírodě, na zdravý životní styl, byla realizována i
multikulturní výchova apod.
Aktivity pro žáky, v nichž byla činnost zaměřena na prevenci rizikového chování
Září:


třídnické hodiny – tvorba pravidel tříd,



Jak jsem potkal ZOO – ŠD,

 Poznáváme svůj kraj,
Výstava zahrádkářů,



 Poznáváme svůj kraj – exkurze (kostel a hřbitov ve Zdounkách),
Poznáváme svůj kraj – slovanské hroby Tvarožná,



 DE VE DE – žáci navštěvující Náboženství.
Říjen:
 sběr starého papíru,
 Den stromů,
 adaptační pobyt VI. třída,

 Dětské dopravní hřiště – IV. tř.,
 Live to tell – divadlo Slunečnice,
 Bramborování – ŠD,
 Chutě a barvy podzimu/Štrůdlování
Listopad:
 Strašidelný podzim,
 30. let výročí Sametové revoluce,
 Den otevřených dveří na 2. st.,
 Advent/Vánoční jarmark a rozsvěcení stromečku,
 pečení perníčků – ŠD,

 S podzimníčkem u čaje a svíček – ŠD.
Prosinec:
 Vánoční Vídeň – přihlášení žáci VI. – IX. tř.,
 Mikulášská nadílka v KD,
 Ježíškova vnoučata – ŠD,
 Kouzelné Vánoce,
 Vánoční programy/besídky tříd a ŠD,
 Sportem proti šikaně – 2. st.,
 Živý betlém.
Leden:
 pololetní hodnocení prospěchu a chování,
 Stařenka Morava vypráví,


Filmové představení KD,



Miss pyžamák – ŠD.

Únor:


Masopustní průvod,



dopravní výchova,



Malí zdravotníci – ŠD.

Březen:


Zdravé zuby – I. třída.

11.3.2020 – Vyhlášení nouzového stavu Ministerstvem zdravotnictví ČR, mimořádné opatření
prevence nebezpečí vzniku a rozšíření nemoci COVID-19.
Červen:
 sběr starého papíru.
Aktivity pro pedagogy:
 koučink – individuální i skupinový (každý měsíc od září do června),
 školení první pomoci – listopad,

 DVPP – Hodnocení a sebehodnocení žáků (květen).

12.

Činnost školního psychologa
Školní psycholožka poskytovala v tomto školním roce komplexní služby žákům,

rodičům i pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních.
Do své činnosti během roku zařazovala pravidelné konzultace s paní ředitelkou,
pravidelné schůzky školního poradenského pracoviště = ŠPP (výchovná poradkyně,
metodička prevence, výchovná poradkyně pro karierové poradenství a školní
psycholožka), probíhala koordinovaná činnost ŠPP s vedením školy.
Školní psycholožka se zaměřoval na preventivní práci s třídními kolektivy na I. a
II. stupni v rámci návštěv ve třídách a vedení třídnických hodin (jedenkrát měsíčně v
každé třídě). Ve třídách mapovala klima tříd a řešila vztahové záležitosti ve skupinách. V
třídnických hodinách prováděla diagnostiku formou her s psychologickým obsahem,
které navazovaly na intervenční postupy, využívala diagnostické hry, jež posilují
pozitivní vztahy ve třídě, hry odkrývající preference a pozice ve třídě a sociometrické
hry, které učí přímo vyjadřovat preference ve třídě, dále kohézní hry, jež formou
zpětných vazeb utužují vztahy ve třídě.
Dle potřeby řešila aktuální vztahové záležitosti u jednotlivých žáků, realizovala
konzultace se zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a pedagogy školy (rozhovory o
zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané a žáky s
neprospěchem, odesílání žáků do PPP), s „problémovými“ žáky I. a II. stupně, s nimiž
řešila nevhodné chování, problémy s prospěchem, probíhaly i rozhovory se žáky
plynoucí z požadavků/proseb rodičů. V průběhu zákazu osobní přítomnosti žáků ve
škole toto probíhalo prostřednictvím telefonických rozhovorů, nebo videokonzultací.
Jako každoročně se školní psycholožka účastnila adaptačního pobytu VI. třídy,
kde vedla sociálně- psychologický výcvik formou prožitkové hodiny. Úkolem
prožitkových hodin je pomocí aktivit pro žáky zvýšit schopnost odolat nebezpečím
narušující zdravý a harmonický rozvoj osobnosti. Prožitkové hodiny jsou vhodnou
formou primární prevencí sociálně patologických jevů.
Během celého školního roku se účastnila různých forem vzdělávání – školení
psychologů, setkání psychologů (Metodická podpora při řešení krizových situací ve

škole), koučink realizovaný na půdě školy, setkání skupiny „Rovné příležitosti“ v rámci
MAP II, rovněž schůzky školních psychologů okolních škol v rámci MAP II.
Organizovala a účastnila se také školních aktivit mimo vyučování (Vánoční Vídeň,
Rakousko – Solné doly /nerealizováno z důvodu koronavirové epidemie/), jež jsou
rovněž zdrojem poznatků pro práci školního psychologa a také jedním z vhodných
nástrojů jeho práce. Tyto aktivity také podporují pozitivní klima ve škole.
Veškerou dokumentaci o svých činnostech vedla a zpracovávala v souladu
s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem.

13.

Další vzdělávání pracovníků školy

Pedagogičtí pracovníci – školení a semináře
Edookit pro administrátory

1

Edookit, tisk vysvědčení

2

Edookit, rozvrhy

3

Využití asertivních technik

1

Ochrana člověka za mimořádných událostí

1

Školní zahrady – Toulavý autobus

1

Příčiny kázeňských přestupků a jejich řešení

1

Cesta k přednesu

2

Líný učitel

1

Badatelská výuka

1

Metodika práce asistenta pedagoga

1

Seminář výtvarné inspirace

1

Škola v pohybu

1

Robotika pro ZŠ 1. stupeň

1

Robotika pro ZŠ 2. stupeň

1

Prvňáček online

1

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy

2

Na hřišti i na vodě být s dětmi v pohodě

1

Dvojí role školního metodika prevence

1

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole

20

Jak na zemák

1

Kurz na powerpoint

1

Robotika Moravia education

1

Dítě s koktavostí

1

Metodika podpory v krizových situacích

1

Výuka prožitkem

1

Čtenářské dílny

1

Problematika FKSP

1

Jak rozmluvit žáky v němčině

1

Prázdninový koktejl psychologa J. Svobody

1

První pomoc

7

BOZ pro vedoucí pracovníky

1

Specializační studium
Prevence rizikového chování

1

Doplňování kvalifikace
Matematika, přírodopis

1

Rozšíření kvalifikace
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí

1

Další vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků
MAS „Hříběcí hory“ – sdílení zkušeností

1

Setkání výchovných poradců

2

Setkání metodiků prevence

2

MAP rozvoje vzdělávání – setkání pracovních skupin

11

Seminář pro školní psychology

1

Setkání řídícího výboru MAP Kroměříž

1

Konference primární prevence rizikového chování

1

Nepedagogičtí pracovníci – školení a semináře
Školení vedoucích školních jídelen

1

Změna financování školství a výkaznictví

1

Novinky v účetnictví

1

Problematika FKSP

14.
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Aktivity školy a školní družiny (akce, projekty, exkurze, soutěže)

Září
Prázdninové putování – projektový týden na I. st.
Výstava zahrádkářů – výzdoba, výstavka výrobků.
Adaptační pobyt VI. tř. – zaměřeno na vztahy v třídním kolektivu.
DE VE DE – den věřících dětí (výlet do Olomouce).
Výstava zahrádkářů – návštěva výstavy.
Přespolní běh – okresní kolo soutěže.
Připomínky světových válek – dějepisná exkurze 9. tř.
Slovanské hroby – dějepisná exkurze 9. tř.
Jak jsem potkal ZOO – projektový den ve ŠD.
Říjen
Fotografování žáků I. třídy.
Den stromů – ekologicky zaměřená akce IX. tř. pro mladší spolužáky (I., II. třída).
Sběr papíru – zaměřeno na třídění odpadu (organizace VII. tř., zapojena i veřejnost).
Dětské dopravní hřiště – IV. tř.
Co vyprávěl ježek – přírodovědný projekt v ŠD.
Pražské pověsti aneb pohádky ze staré Prahy – loutkové představení (1. st.).
Slunečnice – LIVE TO TELL – preventivní program (1. a 2. st.).
Planetárium – exkurze 6. tř.
Bramborování – sportovní a zábavné soutěže ŠD.
Štrůdlování – společná aktivita (5. tř.).
Kroměřížská litera – zapojení do literární soutěže (5.tř.).
Listopad
Projekt k 30. výročí sametové revoluce – projektový den (2. st.).
Slavnost Slabikáře (I. třída).
Vyletěl si pyšný drak – pouštění draků (1. st.).
Rozsvěcení vánočního stromu – hudební vystoupení (akce pro veřejnost).
Vánoční jarmark (akce pro veřejnost).

Hledáme nejlepšího mladého chemika – školní kolo.
Den otevřených dveří s výstavou betlémů - II. stupeň (akce pro veřejnost).
Florbalový turnaj – chlapci (v Morkovicích).
Strašidelný podzim – rej masek, soutěžní dopoledne (1. st.).
S Podzimníčkem u čaje a svíčky – výstava prací, příprava pohoštění, posezení (ŠD).
Pečení perníčků (aktivita ŠD).
Vánoční fotografování (1. st.).
Hravě žij zdravě – zapojení do online soutěže (5. tř.).
Prosinec
Vánoční Vídeň – zájezd žáků.
Školní Mikuláš – akce žáků IX. třídy pro 1. a 2. st.
Sportem proti šikaně – akce zaměřená na prevenci rizikového chování.
Ježíškova vnoučata – dárky a představení v domovech důchodců.
Filmové představení – KD Zdounky (1. i 2. st.).
Hledáme nejlepšího mladého chemika – okresní kolo.
Olympiáda z českého jazyka – školní kolo (žáci VI. – IX. tř.).
Živý Betlém – dramatizace vánočního biblického příběhu na zámku.
Leden
Stařenka Morava vypráví – národopisný program (1. st.).
Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo (žáci IX. tř.).
Lyžařský kurz – lyžařský výcvik (2. stupeň).
Ptačí strom – výzdoba areálu ŠD.
Miss pyžamák – společenská pyžamová párty (ŠD).
Únor
Školní kolo recitační soutěže (2. st.).
Biologická olympiáda – školní kolo.
Malí zdravotníci – beseda se zdravotní sestrou (ŠD).
Masopust - masopustní průvod obcí (1. st.).
Moravské děti – nahrávání programu pro Český rozhlas (2. a 5. tř.).
Požární ochrana očima dětí – zapojení do literární a výtvarné soutěže (1. a 2. st.).

Březen
Zdravé zuby – preventivní akce (2. tř.).
Od 11.3.2020 Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole, až do konce školního roku nebylo
tedy možné realizovat žádné školní akce.
Duben
Zápis k PŠD – budoucí prvňáčci.
Online videozápis.
Květen
Moje milá maminka – rozhlasová relace ke Dni matek (ŠD).
Červen
Sběr papíru – zaměřeno na třídění odpadu (zapojena i veřejnost).
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.
Rozloučení s deváťáky.
SOUTĚŽE
Olympiáda z českého jazyka – srovnání úrovně znalostí v českém jazyce na 2. stupni.
Biologická olympiáda – porovnání vědomostí z přírodopisu (2. st.).
Hledáme nejlepšího mladého chemika – soutěž ve znalostech chemie.
Recitační soutěž – soutěž v uměleckém přednesu (2. st.).
Valašský cestovatel – soutěž v rámci zeměpisné konference.
Přespolní běh – závod v přespolním běhu (VI. – VIII. tř.).
Florbal – turnaj ve florbalu (zvlášť dívky, zvlášť chlapci).
Kroměřížská litera – literárně zaměřená soutěž (1. i 2. st.).
Myslivost a příroda – výtvarná soutěž (Floria Kroměříž).

Přehled úspěchů v okresních, krajských, či republikových soutěžích:
Olympiády
Biologická olympiáda, okresní kolo kategorie D – školní kolo, okresní kolo kategorie C –
školní kolo.
Biologická olympiáda, republikové kolo kategorie C – online (3 žákyně).
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo (žáci IX. tř.).
Dějepisná olympiáda (žáci IX. tř.).
Přírodovědné soutěže
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (regionální kolo).
Fyzikální soutěž – okresní kolo (žáci IX. tř.).
Výtvarné soutěže
Výtvarná soutěž Myslivost a příroda – vystavené práce.
Sportovní soutěže
Halová kopaná – okresní kolo.
Přespolní běh – ocenění za účast.
Malá kopaná – 5. místo.
Přehazovaná – turnaj 3., 4. a 5. tř.
Florbalový turnaj – 5. místo, ocenění za účast.
Literární soutěže
Kroměřížská litera – ocenění účasti.
Ostatní soutěže
Hravě žij zdravě – online soutěž zaměřená na zdravý životní styl.
Požární ochrana očima dětí – soutěž zaměřená na prevenci.
Bible a my (soutěž s náboženskou tematikou) – okresní kolo (4. místo).
Aktivity pro podporu žáků
Náprava řeči – I. tř.
Nebojme se češtiny – příprava na příjímací zkoušky z ČJ (IX. tř.).

Příprava na přijímací zkoušky z M (IX. tř.).
Aktivity pro rozvoj nadání žáků
V tomto školním roce nebyly aktivity pro rozvoj nadání žáků mimo výuku našimi
pedagogy nabízeny, neboť naši pedagogové mimo výuku vedli devět skupin pedagogické
intervence.

15.

Žákovský parlament
Na naší škole funguje již třetím rokem pro žáky školní parlament. Z V. – IX. třídy

byli vybráni dva zástupci, kteří se v tomto školním roce z časových důvodů scházeli
jednou za 2 měsíce. Do „koronavirového“ období se uskutečnila celkem tři setkání.
Smyslem školního parlamentu je dát možnost žákům přispět svými nápady do dění naší
školy.

Další

důležitou

funkcí

školního

parlamentu

je

zjištění

nespokojenosti/spokojenosti žáků na škole. Zajímá nás, co se žákům líbí/nelíbí, zda jsou
v pořádku, zda mají nějaké potřeby, se kterými bychom jim mohli pomoci. Zástupci třídy
reprodukují názory, stížnosti a nápady svých spolužáků.
Hlavními body řešení v letošním roce byly:
•

uskutečnění vánočního turnaje ve florbalu, kde byla letos drobná změna. Dívky

poměřovaly své síly místo florbalu v házené,
•

další akcí byl Mikuláš, který mají každoročně na starost žáci 9. třídy a jinak tomu

nebylo ani v tomto školním roce,
•

v lednu 2020 dostali žáci za úkol promyslet, jaké akce by mohl 2. stupeň

uspořádat. Událost „Pečeme s láskou a spolu“ byla vymyšlená, ale bohužel výjimečný
stav, který nastal, nám plány zmařil,
•

velkým přáním žáků bylo vytvoření relaxační zóny. Na tento popud škola

zakoupila několik laviček na chodby v budově 2. st.. Do spojovací chodby byly
přemístěny na zimní měsíce i sedací vaky z venkovní učebny, které se staly velkou
oblibou všech žáků o přestávkách a v době volna.
Již v loňském roce si žákovský parlament předsevzal prosadit zorganizování
zahraničních zájezdů, ani letos tomu nebylo jinak. V prosinci 2019 byl realizován zájezd
do vánočně „naladěné“ Vídně a v červnu byl naplánován výlet do solných dolů, avšak
z důvodu koronavirové krize se neuskutečnil.

Průběžně byly řešeny připomínky k vybavení školy, zapojení do některých projektů
a aktivit školy.

16.

Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími subjekty
I v letošním školním roce se naše škola na veřejnosti prezentovala celou řadou

tradičních, ale i nových akcí. Všechny akce jsou připravovány pro děti, jejich rodiče
některé i pro širokou veřejnost. Pravidelně jsou zváni také pan starosta a zástupci obce,
zástupci spolku rodičů a školské rady.
Děti se zúčastňují a reprezentují naši školu v řadě výtvarných, literárních,
přírodovědných a tělovýchovných soutěžích. Práce našich žáků jsou vystavovány na
výstavě zahrádkářů v Domě kultury ve Zdounkách, v místní knihovně a na akcích, které
pořádá Floria Kroměříž. V letošním školním roce žáci 2. a 5. ročníku představili naši
školu v Českém rozhlase Zlín, pro který nazpívali lidové moravské písně a recitovali
lidová říkadla.
Naše škola se prezentuje na svých webových stránkách, kde pravidelně
zveřejňuje pozvánky, články a fotky připravovaných akcí. Články o vydařených
projektech, soutěžích vycházejí také v Týdeníku Kroměřížska, Kroměřížském deníku a v
místním Zpravodaji. Škola se prezentuje také na nástěnce u parkoviště na náměstí ve
Zdounkách a všechny připravované akce školy jsou vždy s předstihem vyhlášeny
místním rozhlasem i v okolních obcích.
Škola spolupracuje s SDH Zdounky, TJ Zdounky, Českým svazem zahrádkářů,
Domem kultury a Obecním úřadem ve Zdounkách. Spolupracujeme i s místní knihovnou,
která pro naše žáky pořádá pravidelné besedy. Nechybí spolupráce s mateřskou školou a
okolními školami. Aktivně jsme se opět zapojili do projektu Ovoce a mléko do škol, Celé
Česko čte dětem, Aktivní škola, M.R.K.E.V., Ježíškova vnoučata, Zdravé zuby.

17.

Spolupráce s rodiči
Stejně jako v předchozích letech jsme i v tomto školním roce spolupracovali se

Spolkem rodičů a přátel ZŠ Zdounky. Spolek podporuje realizaci konkrétních aktivit
školy, přispívá na dopravu a startovné na soutěže pro žáky, popularizuje práci školy na
veřejnosti a pomáhá zajišťovat komunikaci se zákonnými zástupci žáků. Vydařenou akcí
spolupráce školy a spolku rodičů byl tradiční projekt Den rodiny se školou.

V průběhu roku jsme také spolupracovali se Školskou radou, v jejichž řadách jsou
rovněž zástupci rodičů našich žáků.
S rodiči jsme dále samozřejmě spolupracovali v rámci pravidelných konzultací
a třídních schůzek, také v rámci individuálních jednání s konkrétními zákonnými
zástupci. Neopomenutelnou roli ve spolupráci s rodiči zastává také Školní poradenské
pracoviště, jehož služeb rodiče často využívali. V tomto školním roce měl opět každý
pedagog stanoveny konzultační hodiny, kdy jej mohli rodiče ve škole zastihnout.
Účast na třídních schůzkách a konzultacích byla následující:
1. ročník

91 %,

2. ročník

87 %,

3. ročník

57 %,

4. ročník

75 %,

5. ročník

72 %,

6. ročník

59 %,

7. ročník

56 %,

8. ročník

32 %,

9. ročník

76 %,

Budoucí 1. ročník

96 %.

I nadále jsme zapojeni do projektu Rodiče vítání, díky němuž spolupráci s rodiči
neustále rozšiřujeme.

18.

Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla inspekční činnost ČŠI s přímou účastí

inspektorů ve škole.
Dne 2.4.2020 řízený telefonický rozhovor pracovnice ČŠI s ředitelkou školy
zaměřený na distanční vzdělávání v době platnosti mimořádného opatření – zákaz
osobní přítomnosti žáků ve škole.

19.

Účast v dotazníkových šetřeních, zjišťování údajů

Ve školním roce 2019/2020 se škola zapojila do různých dotazníkových šetření, či
zjišťování údajů, v nichž byla požádána o spolupráci různými institucemi:


MŠMT – šetření týkající se problému přetížení ředitelů škol,



KÚ Zlín – výzkum vývoje profesní orientace žáků posledních ročníků
(druhého stupně) základních škol,



NKÚ – šetření pro účely probíhající kontrolní akce č. 19/19 „Peněžní
prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu
společného vzdělávání žáků“,



HEURÉKA CZ – Domácí vzdělávání v podmínkách a potřebách žáků
(zpracováno na žádost školy)



MV ČR a Univerzita obrany v Brně – bezpečnostní výzkum „Ochrana měkkých cílů
v bezpečnostním prostředí ČR‟.

20.

Údaje o hospodaření školy
V dubnu 2020 proběhl audit hospodaření celého roku 2019, který provedla

Ing. Pavlína Frajtová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Zpráva z kontroly, kterou
vypracovala paní auditorka, byla zcela bez výhrad.
Hospodaření školy bylo v roce 2019 vyrovnané, rozpočet byl dodržen ve všech
ukazatelích.
Veškeré účetní operace jsou prováděny dle zákona 563/1991Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Příspěvková organizace postupuje v souladu se zákonem
320/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů. Má vypracovanou vnitřní směrnici o
finanční kontrole, která je řádně dodržována. Příspěvková organizace hospodařila
s přidělenými finančními prostředky hospodárně a účelně.

21.

Projekty financované z cizích zdrojů
Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v rámci Operačního programu

Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu EU-peníze školám v realizaci projektu ZŠ
Zdounky

–

Škola

s

úsměvem

(Šablony

II.,

číslo

projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010575).
Z tohoto projektu byla financována školní psycholožka, po dobu 10 měsíců
individuální a skupinový koučink pro pedagogy, tři projektové dny pro žáky.
Tento projekt byl ukončen k 31.8.2020.
V průběhu hlavních prázdnin žáků škola podala žádost o zapojení do Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony III.

Škola měla zažádáno o dotaci na dopravu žáků na plavecký výcvik, tento projekt
se však z důvodu koronavirové krize nerealizoval. Bylo zažádáno o dotaci na dopravu na
plavecký výcvik, který se uskuteční v podzimním termínu.

22.

Spolupráce s odborovou organizací
Na naší základní škole nepracuje ZO ČMOS.

23.

Technické úpravy a vybavování školy
V průběhu školního roku 2019/2020 bylo dovybaveno několik místností a

učeben ve škole – výškově nastavitelné lavice a židle na 2. st., magnetické tabule do I.
třídy, skříně na pomůcky do kabinetu ŠD a M, kancelářský nábytek, barevná tiskárna a
PC do kanceláře zástupkyně ředitelky a ekonomky školy, jídelní stoly do Šj a cvičné
kuchyňky, ohřívače vody do některých kabinetů a kanceláří, změkčovač vody ke
konvektomatu ve školní kuchyni, váha a nářezový stroj do školní kuchyně, sekačka na
trávu pro prostory kolem budovy 2. st.
V jarních měsících došlo k rekonstrukci hřiště u školní družiny, vznikl tak úžasný
prostor pro trávení volného času našich žáků ve školní družině, ale i místo, kde může
probíhat výuka žáků 1. st., neboť nově vybudovaný altánek i s tabulí je pro tuto činnost
jako stvořený.
V průběhu měsíce června a částečně července proběhla rekonstrukce kotelny
v budově 2. stupně, byly pořízeny nové plynové kotle, neboť staré již nevyhovovaly
současným parametrům.
Během roku se uskutečnila rozsáhlejší oprava výtahu na 2. stupni, částečná
oprava střechy nad ŠJ a průběžné opravy stávajícího nábytku.
V průběhu hlavních prázdnin byla zrealizována částečná oprava výmalby v obou
budovách školy, celoplošná výmalba v prostorách školní kuchyně a školní jídelny,
doplnění odvětrávání v některých částech školní kuchyně, výměna okna mezi školní
kuchyní a hrubou přípravnou zeleniny.

24.

Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností
Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje dle platné legislativy

týkající se poskytování informací. Dále pak řeší různé typy žádostí dle školského zákona
a správního řádu, v platném znění.
V tomto školním roce bylo vyřízeno následující:
počet žádostí různých institucí o poskytnutí zpráv o žácích

11,

počet žádostí o zprávu o postupu školy/žádostí o spolupráci

11,

počet žádostí zákonných zástupců o uvolnění žáka z vyučování

10,

počet žádostí o individuální vzdělávací plán

19,

počet žádostí o uvolnění z Tv

3,

počet žádostí o úlevy v Tv

1,

počet žádostí o snížení/prominutí úplaty za ŠD

0,

počet žádostí o přestup žáka na zdejší školu

7,

počet žádostí o přijetí žáka k povinné školní docházce

26,

počet žádostí o odklad povinné školní docházky

1,

počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení

3,

počet žádostí o přezkoušení z předmětu

1,

počet žádostí o odložení klasifikace

0,

počet žádostí o vydání potvrzení/ošetřovné

3/56,

počet podaných stížností škole

0,

počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

0,

počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0,

počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informací

0,

počet sankčních řízení za nedodržování zákona

0.

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně
uloženy ředitelně a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích
byly poskytovány jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř.
domluvených osobních jednáních.

25.

Závěr
Škola má vypracovaný plán rozvoje, podle kterého koncepčně rozvíjí jednotlivé

složky výchovně-vzdělávacího procesu. Školní vzdělávací program „ Vzdělání – cesta k
úspěchu“ je průběžně revidován podle soudobých požadavků na výuku.
Do výuky jsou průběžně zařazovány projekty a aktivity, které napomáhaly rozvoji
školy a umožnily rozšířit vědomosti žáků. I nadále chceme realizovat další projekty a
akce tak, aby byla zachována tradice, kontinuita a současně i praxí vyzkoušená profilace
školy.
Ve škole opět fungovalo školní poradenské pracoviště a byly realizovány
třídnické hodiny. Tyto činnosti škole napomáhají k tomu, aby se zde žáci cítili dobře a
mohly se maximálně rozvíjet osobní předpoklady každého žáka. Ve škole se věnujeme
výchově a vzdělávání žáků a děláme maximum pro to, abychom vzdělávací a výchovné
cíle naplňovali s nejlepším vědomím a svědomím.
Našim cílem je také zlepšovat prostředí školy, což se nám opět dařilo za význačné
podpory našeho zřizovatele Obce Zdounky, které si velmi vážíme a za kterou mu patří
velký dík.
Tento školní rok však byl specifický. V březnu byla z důvodu šíření nemoci
COVID–19 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole a před nás, kteří ve škole
pracujeme, byl postaven úkol zvládnout distanční výuku a další činnosti související
s respektováním všech mimořádných opatření. Přes počáteční respekt z těchto
nelehkých úkolů se nám vše podařilo.
Žáky, i jejich rodiče, jsme v rámci distanční výuky podpořili konzultacemi s
pedagogy a především realizací pravidelné „videovýuky“, poskytovali jsme jim zpětnou
vazbu, abychom je motivovali ke zvládnutí vzdělávání v maximální míře, jež nám tato
forma výuky dovolovala. Stejně tak jsme věnovali velké úsilí tomu, abychom naše
deváťáky připravili na přijímací zkoušky. Odměnou nám pak byly nejen výsledky našich
žáků při přijímacích zkouškách, ale i slova chvály a ocenění za celkový přístup
k distanční výuce nejen z řad rodičů našich žáků, ale i veřejnosti.
Během nelehkého jarního období jsme nezapomněli ani na solidaritu a empatii a
zapojili se do šití roušek, během školního roku i jiných charitativních činností.
Bohužel se nám z důvodu epidemie nepodařilo uskutečnit spoustu aktivit, které
jsme měli naplánovány v období od března do června, chceme věřit, že se nám je, a i
mnoho dalších, podaří zrealizovat v příštím školním roce.

Přílohy
Certifikát Aktivní škola
Osvědčení – Mrkev – člen sítě škol zabývající se ekologickou výchovou
Certifikát Rodiče vítáni
Evropský certifikát důvěryhodnosti firem
Potvrzení o účasti školy ve Veřejné sbírce č. S – MHMP/1476620/2015 pořádané
Fondem Sidu, z. ú.
Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S – MHMP/1476620/2015 pořádané
Fondem Sidu, z. ú.
Poděkování Šance Olomouc za zapojení do sbírky „Vánoční hvězda“
Poděkování porodnice Kroměříž za ušití a věnování roušek
Komentář k FKVS za rok 2019

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 projednala pedagogická rada dne 27.8.2020.

Mgr. Lenka Beranová, v. r.
Mgr. Lenka Beranová
ředitelka školy

Výroční zprávu za školní rok 2019/2020 schválila Školská rada dne 27. 8. 2020.

Dagmar Zajíčková, v. r.

Dagmar Zajíčková
předsedkyně Školské rady

