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1. Základní údaje o škole 2017 

 

Název školy: Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

Sídlo: 768 02 Zdounky 59 

Odloučené pracoviště: Kroměřížská 237 

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. Marcela Bajerová (do 30. 6. 2017) 

                                  Mgr. Dana Bayerová (od 1. 8. 2017) 

 

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 hygienických norem) 

 školní jídelna  400 jídel 

 

Do zdounecké školy dojíždějí děti z dalších 13 obcí,  nejvíce z Roštína. 
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Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14. 9. 2005 s počtem 6 členů 

 

Naplněnost ve školním roce 2016 / 2017 (dle počátečních výkazů): 

1.stupeň   5  tříd 123  žáků  

2.stupeň   4  třídy   88  žáků 

školní družina  3  odd.    77  žáků 

školní jídelna     199 žáků 

 

2. Obory vzdělání 2017 

Obor vzdělávání: ZŠ: 79-01-C/01 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání – cesta k úspěchu, 1. 9.2016 

 

Nabídka předmětů ve školním roce 2016/2017 

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 

Sport. a pohybové hry 1 - - - - 

Informatika - - - - 1 

Přírodovědný klub - - 1 - - 

Celkem 21 22 25 24 26 

 

 



Povinné a volitelné 

předměty 

Týdenní počet hodin v ročníku 

6. 7. 8. 9. 

Český jazyk 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 

Celkem 29 30 32 31 

 

Volitelné předměty 

Sportovní a pohybové hry   1. roč.  1hod. / týdně 

Práce s počítačem    7., 8. roč. 1hod. / týdně 

Přírodovědné praktikum   9. roč.  2hod. / týdně 

Zeměpisné praktikum   8. roč.  1hod. / týdně 

Přírodovědný klub    3. roč.  1hod. / týdně 



Nepovinné předměty 

Cvičení z fyziky    6. roč.  1hod. / týdně 

Náboženství      2 skupiny 

 

Aktivity pro rozvoj nadání 

Dramatický klub    5. a 6. ročník 

Dramatický klub    2. stupeň 

Tenis       1. a 2. stupeň 

Příprava na přijímací zkoušky z Čj 9. ročník 

Rybáři      2. stupeň 

Myslivci      2. stupeň 

Náprava řeči     1. stupeň 

Nápravné vedení žáků s SVP  1. stupeň 

 
 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
    (od 1. 9. 2016 – do 31. 8. 2017) 

 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
Věk Muži Ženy Celkem % 
 Do 20 let 0 0 0 0 
21 – 30 let 0 1 1 4 
31 – 40 let 0 8 8 33 
41 – 50 let 1 5 6 25 
51 – 60 let 2 7 9 38 
61 a více let 0 0 0 0 
Celkem 3 21 24 100% 
% 13% 87% 100%  
 
 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 
základní 0 0 0 0 
vyučen 1 6 7 29 
střední odborné 0 0 0 0 
úplné střední 0 3 3 14 
vyšší odborné 0 1 1 4 
vysokoškolské 2 11 13 53 
celkem 3 21 24 100% 
 
 



Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
Odborná kvalifikace Počet osob Splňuje Nesplňuje 
učitel 1. stupně ZŠ 6 5 1 
učitel 2. stupně ZŠ 8 7 1 
vychovatel ŠD 3 3 0 
asistent pedagoga 1 1 0 
celkem 18 16 2 
 

Nekvalifikovaný učitel II. stupně si od 1. 9. 2014 doplňoval potřebnou kvalifikaci, 

k 31. 7.2017 byl s tímto pedagogem na jeho žádost ukončen pracovní poměr dohodou. 

Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství. 

 
Zařazení pracovníků do platových tříd 
Platová třída Počet zařazených pracovníků 
2 3 
4 4 
6 1 
7 1 
9 3 
10 1 
12 13 
Celkem 23 + 3 
 

U tří zaměstnanců byly dva pracovní poměry - 1x kuchařka a 1x uklízečka  

       1x vychovatelka a 1x asist. pedagoga 

       1x VŠJ a 1x kuchařka 

 
Celkové roky započitatelné praxe celkem 
Doba trvání pracovního poměru Počet zaměstnanců 
do 5 let 2 
do 10 let 1 
do 15 let 3 
do 20 let 7 
nad 20 let 13 
celkem 26 
 
 
 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním 
roce 2016/2017 1.9.2016 – 31.8.2017 
 
Nástupy a odchody Počet zaměstnanců 
Nástupy 7 
Odchody 6 



 V průběhu školního roku, tj. od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 došlo k personálním 

změnám jak u pedagogických, tak i u technických zaměstnanců. 

V září byl uzavřen pracovní poměr na asistentku pedagoga s paní vychovatelkou 

ze III. oddělení ŠD. Tento pracovní poměr byl ukončen předčasně výpovědí ze strany 

zaměstnavatele k 31. 5. 2017 z důvodu odstěhování žáků, kteří měli doporučenou 

asistenci. 

V říjnu došlo k ukončení pracovního poměru s vedoucí školní jídelny, který byl 

uzavřen na dobu určitou. Na její místo byla přijata nová zaměstnankyně, se kterou byl 

současně uzavřen pracovní poměr na pozici kuchařky. 

V říjnu byla přijata na částečný úvazek pomocná kuchařka, tato pracovnice  měla 

zároveň od listopadu uzavřen pracovaní poměr na zkrácený úvazek jako uklízečka. 

Dne 31. 12. 2017 byl ukončen pracovní poměr s paní kuchařkou, který byl 

sjednán na dobu určitou. Ze strany zaměstnavatele jí bylo nabídnuto prodloužení 

smlouvy, paní kuchařka tuto nabídku odmítla. Od ledna tedy byla přijata nová paní 

kuchařka na dobu neurčitou.  

Od konce února do dubna byla přijata na dlouhodobý zástup za nemoc paní na 

pozici uklízečky II. stupně. V červnu byl ukončen pracovní poměr kuchařky a uklízečky 

ve školní jídelně, oba ty pracovní smlouvy byly na dobu určitou. Ze strany 

zaměstnavatele nebylo nabídnuto prodloužení smluv. 

 K 31. 7. 2017 byl na základě dohody rozvázán pracovní poměr se zástupkyní 

ředitelky, na její místo zástupkyně ředitelky byla jmenována od 1. 8. 2017 učitelka 

z I. stupně. Současně k tomuto datu odešel na dohodu další pedagog. Na obě uvolněná 

místa byli v srpnu přijati noví pedagogové. 

Dále byli v srpnu přijati 1 pedagog 1.st. na zkrácený úvazek a na poloviční úvazek 

vychovatelky ŠD III.,  1 pedagog na zkrácený úvazek jako zástup za vychovatelku 

v dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

V mimoevidenčním stavu (rodičovská dovolená) byla jedna paní učitelka 

I. stupně. 

 

 

 

 

 



4. Zápis k povinné školní docházce 

 

Zápis do I. třídy se letos konal v dosud nezvyklém termínu a to 12. 4. 2017, neboť 

novelou školského zákona došlo ke změně ve stanovení termínu zápisu k povinné školní 

docházce.  

Všechny děti na sluníčkové cestě provázeli starší kamarádi ze IV. a V. třídy. Za 

poznávání písmenek, číslic, zvířátek i obratnost a zručnost je paní učitelky odměnili 

nejen úsměvem, ale i malými dárečky. Ti, kteří čekali, až na ně přijde řada, si 

zpříjemňovali čas nejen sledováním pohádky, ale také originální činností, kdy si 

obkreslili své chodidlo a do něj za pomoci rodičů vepsali, co od školy čekají, na co se těší. 

Tento obrázek jim paní učitelka uschová a až základní školu opouštět, můžou si 

připomenout, s čím do ní přicházeli. 

Měsíc před zápisem si ještě všechny děti za přítomnosti rodičů mohly vyzkoušet, 

jaké je to být školákem a to při akci nazvané Školákem na zkoušku, kterou pro ně paní 

učitelky připravily. Účast byla hojná a takřka se všemi, kteří se této akce zúčastnili, jsme 

se následně setkali i u samotného zápisu. 

K zápisu se dostavilo celkem 32 dětí, z toho 6 z jiné spádové oblasti (Roštín, 

Zborovice, Cetechovice). V září 2017 nastoupí do první třídy 24 žáků. 

 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

Stav k 31. 8. 2017: 

Celkový počet žáků   211 

Prospělo s vyznamenáním  121 

Prospělo        83 

Neprospělo            2 

Neklasifikováno           5 

Dva žáci (jeden z  8. ročníku a jeden z 9. ročníku) v červnu neprospěli z jednoho 

předmětu a v srpnu konali opravné zkoušky, v nichž žák 8. ročníku uspěl, žák 9. ročníku 

neuspěl. Jeden žák z 8. ročníku neprospěl ze tří předmětů, 30. 6. u něj proběhlo na 

žádost zákonného zástupce komisionální přezkoušení z 1 předmětu, kde však byl rovněž 

hodnocen stupněm nedostatečným, tento žák bude opakovat ročník. 



Pět žáků navštěvuje školu v zahraničí (4 v Anglii a 1 v Německu) a zatím nebyli 

klasifikováni. 

 

Chování žáků: 

1 – velmi dobré  205 

2 – uspokojivé      1 

3 – neuspokojivé      0 

Jedna žákyně byla hodnocena sníženým stupněm z chování za projevy rizikového 

chování. 

 

Zameškané hodiny: 

1. pololetí  8 339 omluvených 

   214 neomluvených 

Počet neomluvených hodin si s sebou „přinesli“ žáci, kteří se přistěhovali od 1. 12. 2016 

(1 žák do VI. třídy a 1 žákyně do VII. třídy). 

 

2. pololetí  9 935 omluvených 

     29 neomluvených 

Dva žáci nebyli schopni i přes opakované připomínání doložit včas řádně omluvenou 

absenci, proto mají dohromady 29 neomluvených hodin. 

 

6. Testování žáků 

Žáci IX. třídy se 17. a 18. 5. zúčastnili Výběrového testování výsledků žáků Českou 

školní inspekcí ČR z českého jazyka, anglického jazyka a chemie, kdy dosáhli velmi 

dobrých výsledků. V českém jazyce byla jejich úspěšnost 58 % (úspěšnost všech 

testovaných žáků 65 %), v anglickém jazyce dosáhli 65 % (úspěšnost všech testovaných 

žáků 72 %) a v chemii 62 % (úspěšnost všech testovaných žáků 54 %). 

Žáci se dále účastnili Testování žáků základních a středních škol ve Zlínském 

kraji. 3. 5. to byla V. tř. z českého jazyka (úspěšnost 64,1 %), anglického jazyka 

(úspěšnost 45,2 %), matematiky (úspěšnost 56,6 %) a z oblasti Člověk a jeho svět 

(úspěšnost 62,8 %),  2. 5. VII. tř. z českého jazyka (úspěšnost 79,1 %), anglického jazyka 

(úspěšnost 60,7 %), matematiky (úspěšnost 38,4 %), fyziky (úspěšnost 37,6 %) a 

biologie (úspěšnost 69,8 %) a  4. 5. IX. tř. z  českého jazyka (úspěšnost 63,3 %), 



anglického jazyka (úspěšnost 71,2 %), matematiky (úspěšnost 48 %), fyziky (úspěšnost 

73,5 %), chemie (úspěšnost 43,1 %) a biologie (úspěšnost 69 %). 

 

 

7. Volba povolání 

Žáci se na budoucí volbu svého povolání a s ní spojený výběr střední školy 

průběžně připravovali v předmětu Volba povolání. Při svém rozhodování měli 

k dispozici řadu informačních materiálů ze středních škol a také Atlas školství.  

Ve školním roce 2016/2017 získalo základní vzdělání 24 žáků. Byla zavedena 

státní jednotná zkouška na maturitní obory, žáci si mohli podat dvě přihlášky na střední 

školy. Tři žáci si zvolili učební obor, jedna žákyně studium na konzervatoři, ostatní žáci 

byli přijati na maturitní obory. Největší zájem projevili žáci o Obchodní akademii 

v Kroměříži,  

Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž, COPT a Střední zdravotnickou školu 

Kroměříž. Na každou z těchto škol se z devátého ročníku hlásili shodně 3 žáci. Státní 

gymnázium si vybral jeden žák a byl přijat ke studiu. Ze sedmého ročníku se hlásila 

jedna žákyně na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, ale nebyla přijata. Tři žáci 

z pátého ročníku podali přihlášku na Gymnázium v Kroměříži – 2 žáci byli přijati, 1 

žákyně přijata nebyla.  

Město Kroměříž, Okresní hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR 

uspořádali ve dnech 3. - 4. 11. 2016 přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, 

která měla žákům ZŠ a jejich rodičům pomoci při volbě dalšího vzdělávání a v orientaci 

mezi středními školami. Většina našich žáků tuto přehlídku navštívila. Mnoho žáků také 

využilo Dny otevřených dveří jednotlivých středních škol. 

Žáci VIII. třídy absolvovali v IPS v Kroměříži prezentaci se zaměřením na volbu 

profese.   

 

8. Využívání ICT 

 V naší škole se přizpůsobujeme novým trendům ve výuce, proto ani u nás nechybí 

využívání informačních a komunikačních technologií. 

 Dle našeho ŠVP probíhala v učebně PC pravidelná výuka předmětu informatika 

v 5. a 6. ročníku, předmětu práce s počítačem v 7. a 8. ročníku. Aby žáci měli více času na 

zpracování úkolů, uskutečňovala se výuka vždy ve dvouhodinových blocích 1x za 14 dní. 



Počítačová technika se využívala také v jiných předmětech, nejčastěji ve Vko, Vkz a Nj. 

 Technikou, tedy projektorem a plátnem/tabulí, jsou vybaveny i další učebny 

v naší škole. Na 2.stupni je to učebna F – Ch, která byla využívána i k výuce D a Nj, dále 

učebna Hv a Př. Na 1. stupni je to učebna cizích jazyků, byla využívána především 

k výuce Aj, ale také učebny III. a V. třídy, kde byla tato technika využívána k výuce 

různých předmětů. 

 V rámci využívání ICT jsme se zapojili do využívání portálu Proškoly.cz, kdy 

všichni pedagogové i žáci získali přístupové údaje a mohou tento portál využívat nejen 

ve škole, ale i doma. V rámci licence je umožněno využívat moduly: Testy dětských 

schopností, Paměťové testy, Testy pro nejmenší, Test volby povolání, Angličtina pro 

nejmenší, Čtenářská gramotnost, Sociometrie, Kvízy. 

 Dále dostali pedagogové možnost využívat materiály portálu Datakabinet, kde 

jsou v elektronické podobě k dispozici pracovní listy, výukové obrazy, videa k výuce 

apod. 

 Během prázdnin byla umístěna také interaktivní tabule do I. tř., abychom 

umožnili prvňáčkům vyučovat se i tímto způsobem. 

 

9. Environmentální výchova 

 Průřezové téma EVVO zařazujeme pravidelně do jednotlivých vyučovacích 

předmětů našeho vzdělávacího programu. Spoustu informací získáváme z nabídek 

zasílaných ze sítě M.R.K.E.V. a programu Ovoce a zelenina do škol. 

 V uplynulém školním roce jsme v každém ročníku zařadili třídní projekt, který si 

žáci plnili v rámci předmětů s přírodovědným zaměřením a na třídnických hodinách.  

První třída si ve spolupráci s rodiči vyrobila ptačí krmítko, umístila ho ve školním dvoře  

a celou zimu sledovala ptačí obyvatele, pro které žáci přinášeli spoustu dobrot. Druháci 

se věnovali pozorování hmyzu ve svém okolí. Žáci třetí třídy pečovali o okrasné rostliny 

ve škole i před školou, kam vysazovali i vlastní výpěstky. Během roku získávali čtvrťáci 

informace o vodě a vše zakončili exkurzí na ČOV ve Zdounkách. Pátá a šestá třída 

pěstovala zeleninu na školním pozemku a dohlížela na péči o pokojové rostliny ve 

třídách a na chodbách školy. Sedmáci si vzali na starost sběr starého papíru a třídění 

vyprodukovaného odpadu. Bylinkovou spirálu osázeli zajímavými léčivými rostlinami 

žáci osmé třídy. Deváťáci sledovali dřeviny ve svém okolí a uspořádali pro mladší žáky 

oslavu Dne stromů. 



 V září žáci svými výrobky a výtvarnými pracemi obohatili výstavu zahrádkářů, za 

což škola získala od místního Svazu zahrádkářů velkou pochvalu. 

Podzimní barvy rostlin i ovoce čarovaly jak v akcích školy, tak i školní družiny (Čarovný 

podzim, Barevné čarování, Dlabání dýní, Ovocný týden, Světový den výživy, Den stromů, 

50x o přírodě). V listopadu některé třídy navštívily interaktivní výstavu v Muzeu 

Kroměřížska - Jak se žije s handicapem, kde si mohli žáci vyzkoušet používání 

kompenzačních pomůcek.  

 Žákovské práce z přírodních materiálů zdobily školu v adventním období a také 

se prodávaly na vánočním jarmarku. Pátá a šestá třída pak zdobila svůj vánoční 

stromeček na výstavě na Florii v Kroměříži.  

Bohatou nadílkou sněhu byli nadšeni lyžaři sedmé třídy na lyžařském výcviku i stavitelé 

při akci Sněhová zoo ve Zdounkách, kteří po sobě zanechali zajímavé výtvory. 

 Zásady zdravého životního stylu jsme si na jaře připomněli v následujících 

projektech a aktivitách - Zdravé zuby, beseda se zdravotníkem, Den mozku, exkurze na 

RZS 

v Kroměříži, Den zdraví, beseda z Centra pro sluchově postižené. S prvními slunečními 

paprsky se žáci učili pěstovat rostlinky od semínek pěkně v teple za oknem až po 

přesazování do volné půdy.  

 Pracovníci ORNIS Přerov připravili pro 7. a 9. ročník poučné povídání o ptácích, 

všichni společně vyrobili ptačí budky a zkusili odchyt a kroužkování ptáků. V sedmé 

třídě si žáci v přípravě pokrmů vyzkoušeli přípravu sýrů pod odborným vedením 

pracovníka mlékárny. 

Den Země oslavil 1. stupeň v KOVOZOO ve Starém Městě, kde byl připraven 

bohatý program. Konec školního roku pak žáci trávili ve škole v přírodě na Rusavě. 

 V průběhu celého školního roku jsme společnými silami „opečovávali“ školní 

pozemek, zelené prostory školních dvorů i interiérů budov.  

 Svoje vědomosti a výborné znalosti v oblasti přírodopisu si žáci srovnávali v 

okresních, krajských i celorepublikových soutěžích (Hledáme nejlepšího Mladého 

chemika, Sapere - vědět, jak žít, Biologická olympiáda, Mladý zahrádkář, Poznej a chraň!, 

Zlatá srnčí trofej, Dopravní soutěž, výtvarné soutěže - Myslivost, rybářství a včelařství, 

Voda štětcem a básní, Za tajemstvím čisté vody). Jejich úspěchy nás velmi těší a budou 

pro žáky přínosnou devizou v dalším studiu.  



 Při sběru jsme odevzdali 32210kg starého papíru a 2819kg kaštanů. Po celý rok 

třídíme PET láhve, hliník a nebezpečný odpad. Sbírali jsme také plastová víčka pro 

Honzu Laurenčíka z Kroměříže, abychom mu přispěli na jeho léčbu. 

 Zprávy a fotografie aktivit jsou umístěny na školním webu, na obecní vývěsce a 

školní nástěnce. 

 

10.  Podpora žáků s SVP 

Ve školním roce 2016/2017 byla poskytována podpora těmto žákům: 

Žáků s IVP vyšetřených před 1. 9. 2016: 6 žáků (1 se v březnu odstěhoval) 

Zohledňovaní žáci vyšetření před 1. 9. 2016: 7 žáků 

Žáci vyšetřeni po 1. 9. 2016: stupeň PO 1 – 2 žáci 

                                                  stupeň PO 2 – 5 žáků + 1 žák s IVP 

    stupeň PO 3  - 2 žáci (oba se v květnu odstěhovali) 

    stupeň PO 4 – 1 žákyně ( od května vzdělávání v zahraničí) 

    žáci s PLPP – 2 

Třem žákům byla poskytována pedagogická intervence, tři žáci měli přiděleného 

asistenta pedagoga. 

Rodiče se v průběhu školního roku obraceli na výchovnou poradkyni v těchto oblastech: 

- 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 žádosti o vypracování plánu pedagogické podpory, 

- projednání doporučení ze školského poradenského zařízení, 

spolupráce při tvorbě i během plnění plánu pedagogické podpory,  

- spolupráce při tvorbě i během plnění individuálního vzdělávacího plánu. 

Na naší škole probíhala každou středu po vyučování pod vedením Mgr. Venduly 

Kovaříkové podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jednalo se o žáky, 

jejichž vzdělávání je na naší škole upraveno plánem pedagogické podpory, dále o žáky, 

kterým byl školským poradenským pracovištěm přiznán některý z pěti stupňů potřeby 

podpůrných opatření, zvláště pak o žáky, kteří byli vzděláváni podle individuálního 



vzdělávacího plánu. Účastnili se jí žáci  I. i II. stupně. Starší žáci měli možnost využít 

občasných konzultací při obtížích s učením. 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení byla žákům poskytována 

podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Zaměřovali jsme se 

především na rozvoj čtenářské gramotnosti, grafomotoriky, sluchové a zrakové 

percepce, vizuomotorické koordinace. Zařazovány byly také aktivity zaměřující se na 

koncentraci pozornosti a zklidnění projevů hyperaktivity. Nechybělo ani procvičování 

gramatických jevů příslušných ročníků přiměřenou formou odpovídající jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám.  

Byla vedena také náprava řeči, ve které žáci 1.st. vylepšovali svou výslovnost. 

 

 

11. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) 

 Na začátku školního roku byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s novým Školním 

preventivním programem a Programem proti šikanování, informační materiály týkající se 

prevence rizikového chování byly umístěny ve sborovně II. stupně, stejně tak i časopis 

Prevence, který škola pravidelně odebírá. V průběhu září byli rovněž všichni žáci a zákonní 

zástupci prostřednictvím TU seznámeni s činností MP, jeho konzultačními hodinami 

a možností využití schránky důvěry. Ve schránce důvěry nebyly umístěny během roku žádné 

vzkazy, jeden vzkaz byl doručen přímo ředitelce školy a týkal se problémových vztahů ve 

třídě. Tento byl vyřešen jednáním se žáky, zmapováním ve třídě, prací TU s třídním 

kolektivem. 

 Probíhala průběžná spolupráce s výchovnými poradkyněmi a okresní metodičkou 

prevence, KPPP a zařízení pro DVPP Zlín – pracoviště Kroměříž a dalšími organizacemi 

a institucemi např. Oddělení SPOD v Kroměříži, HZS, Centrum pro rodinu, Besip apod.. 

Metodička prevence se pravidelně účastnila setkání školních metodiků prevence. 

 Průběžně probíhaly individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci a také 

konzultace s některými pedagogickými pracovníky. Při řešení problémového chování a 

rizikových situací docházelo k jednáním za přítomnosti ředitelky školy, TU a MP. Třídní 

učitelé a vychovatelky ŠD 1x za čtvrtletí, vždy na pedagogické poradě podávaly zprávy o 

situaci ve třídách a odděleních ŠD. 

 10. ledna 2017 vstoupil v platnost nový Školní řád. V průběhu školního roku bylo řešeno 

porušení školního řádu v těchto oblastech: vulgární vyjadřování, nevhodné chování žáků vůči 



spolužákům a pedagogům, kouření v budově školy, přinesení alkoholu do školy a jeho 

distribuce spolužákům, podezření na záškoláctví, neomluvená absence, podezření na šikanu, 

obtěžování spolužáků na sociálních sítích. Všechna tato porušení byla vždy projednána se 

žáky a jejich zákonnými zástupci, žákům, kteří byli aktéry tohoto chování, byla ukládána 

výchovná opatření, ve třech případech byli žáci hodnoceni sníženým stupněm z chování. 

Některým rodičům byla doporučena návštěva Střediska výchovné péče v Kroměříž, 

v některých případech byla uplatněna spolupráce s Oddělením SPOD Kroměříž. 

 Během školního roku se uskutečnily různé akce a projekty zaměřené na prevenci 

rizikového chování a zdravý životní styl: Ovoce a zelenina do škol (Ovocentrum V+V s.r.o), 

Vánoční jarmark a zpívání u stromečku, Den bez rizika (každá třída zpracovávala některou 

z oblastí rizikového chování), Den stromů (akce žáků IX. tř. pro mladší žáky), Den bez 

cigaret, Zdounecký olympionik, návštěvy Dětského dopravního hřiště v Kroměříži, Sportem 

proti šikaně, Jak se žije s handicapem (akce Muzea Kroměřížska), Velikonoční jarmark, Den 

rodiny se školou, Já a moji kamarádi (beseda Centra pro rodinu), Hasík (aktivita HZS), 

návštěva Zdravotnické záchranné služby v Kroměříži, Zdravá pětka (projekt), Rozdíly a 

pochopení mezi námi (beseda Centra pro rodinu), Škola v přírodě, Klima třídy (spolupráce 

s KPPP Zlín, pracoviště Kroměříž), Láska a plánování rodiny (beseda Centra pro rodinu) 

školní výlety a exkurze, při nichž se žáci lépe poznávali a stmelovali svůj kolektiv. 

 Naše škola se také zapojila do veřejné sbírky pořádané Fondem Sidus, z. ú., jejíž výnos 

bude určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF 

v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálních pacientům. 

 

 

12. Další vzdělávání pracovníků školy  

Vzdělávání pedagogických pracovníků školy: 

Inkluze – společné vzdělávání        1 

Osvědčilo se v hodinách matematiky       2 

Využití „neškolských strategií“ pro řešení úloh v matematice    1 

Dyskalkulický žák na II. stupni ZŠ        1 

Tvorba plánu pedagogické podpory v rámci podpůrných opatření 1. stupně  13 

Práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami ve školní družině   2 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení    1 

Hanin kufřík (zaměření na xenofobii, rasismus, holocaust,…)    1 



Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje     2 

Matematika pro život II.         1 

Práce učitele s nestandardním typem žáků      1 

Jarní hry s hudbou a pohybem        1 

Rizika kyberprostoru         1 

Hospitace jako součást hodnocení a sebehodnocení pedagogických pracovníků 1 

Autority a jejich místo v životě dítěte       1 

Agresivita a poruchy chování u dětí       1 

 

Další vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků 

Pracovní seminář učitelů dopravní výchovy      1 

Seminář SAS           1 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních  1 

Pracovní setkání ředitelů škol        1 

Datakabinet           13 

Schůzka výchovných poradců        3 

Setkání metodiků prevence         1 

Schůzka katechetů          1 

Setkání výchovných poradců – kariérové poradenství     1 

Příprava koordinátorů ZŠ na zajištění podpory ve vzdělávání se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školách       1 

Práce s internetovým programem TAKTIK      5 

MAS Hříběcí hory - MAP rozvoje vzdělávání– setkání pracovních skupin  9 

 

Vzdělávání nepedagogických pracovníků školy: 

Cestovní náhrady          1 

Hygienické minimum ve společném stravování a systému HACCP   5 

Aktuality v účetnictví v rozpočtových pravidlech a daň z příjmů PO   1 

Porada vedoucích školních jídelen        2 

 

Všichni zaměstnanci prošli povinným školením z oblasti PO. 

 



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

Během celého školního roku jsme vzdělávání žáků „oživovali“ realizací různých školních 

akcí a projektů, ale také aktivitami, které nabízejí různé organizace a instituce. 

Září 

- Vzpomínky na prázdniny - malování barevnými křídami na asfalt, ŠD 

- Zdounecký olympionik - projektový den propojující sportovní činnosti a poznávání  

  přírodnin, III.-V.tř. 

- Barevné čarování - výrobky z přírodních materiálů, ŠD 

- Jak se žije s handicapem - program Muzea Kroměřížska, VI.-IX.tř. 

 

Říjen 

- Výstava zahrádkářů - prezentace výpěstků, spolupráce s ČZS Zdounky, I.-IX.tř. 

- Sběr kaštanů - spolupráce s mysliveckým sdružením při přikrmování zvěře, I.-IX.tř. 

- Sběr papíru - celoškolní akce zaměřená na třídění odpadu, I.-IX.tř. 

- Ovocný týden - poznávání a určování ovoce, ŠD 

- Dopravní hřiště - výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v KM, IV.tř. 

- Den stromů - projektový den IX.tř. pro I. a II. tř., I.,II.,IX.tř. 

- Čarovný podzim - projekt, skupinové plnění čarodějných úkolů, I.-V.tř. 

 

Listopad 

- Čistírna odpadních vod - exkurze na ČOV Zdounky, VIII.tř. 

- Divadlo Zlín - předplatné Divadla nejmenšího diváka, V.-IX.tř. 

- 50x o přírodě - přírodovědná sazka, ŠD 

- Fotografování - foto prváčků, I.tř. 

- Zpívání u stromečku - kulturní vystoupení žáků, I.-IX.tř. 

- Vánoční jarmark - výroba a prodej vánočních výrobků, I.-IX.tř. 

- Drakiáda - výroba papírových draků, I.-v.tř. 

- Den bez rizika - projekt o rizikovém chování, I.-IX.tř. 

- Den bez cigaret - projekt k prevenci kouření, VI.,VII.,IX.tř. 

 

Prosinec 

- Dětský svět - návštěva dětského světa v KM, V.tř. 

- Školní Mikuláš - mikulášská nadílka, I.-IX.tř. 



- Besídka ŠD - program pro rodiče, ŠD 

- Posezení se zaměstnanci školy - kulturní vystoupení žáků ŠD 

- Sportem proti šikaně - 20. ročník vánočního sportovního turnaje, VI.-IX.tř. 

- Vánoční besídka - třídní besídky, I.-IX.tř. 

- Vánoční koncert - koncert žáků ZUŠ Zdounky, I.,II.tř. 

- Vystoupení žáků - kult. vystoupení žáků v Domově pro seniory ve Vážanech, VI.tř. 

- Knihovna Zdounky - beseda o pohádkách, I.,II.tř. 

 

Leden 

- Recitační soutěž - školní kolo v recitaci, I.-IX.tř. 

- Zdounecký kanárek - soutěž v sólovém zpěvu, II.-V.tř. 

- Sportujeme - sportovní soutěže - skok přes švihadlo a točení obručí, I.-V.tř. 

- Zdounecká rolnička - pěvecká soutěž, ŠD 

- Lyžařský kurz - výuka lyžování na Rusavě, VII.tř. 

- Sněhová ZOO - zimní tvoření ze sněhu, I.-V.tř. 

- Slunce - naše nejbližší hvězda - program hvězdárny valašské Meziříčí, III.-VI.tř. 

- Bobování - zimní hry na sněhu, ŠD 

 

Únor 

- Legenda V+W - divadelní představení her Voskovce a Wericha, V.-IX.tř. 

- Divadlo Zlín - předplatné Divadla nejmenšího diváka, V.-IX.tř. 

- Školství v Austrálii - přednáška o systému australského školství, VIII.,IX.tř. 

- Valentýnské srdíčko - odpoledne plné her a soutěží, ŠD 

- Dopravní výchova - zimní výuka dopravní výchovy, IV.tř. 

- Tvoření Zdounky - výstava rukodělných prací občanů, II.,VI.,VII.,IX.tř. 

- Návštěva MŠ - návštěva dětí MŠ v I.tř., I.tř. 

- Klima třídy - práce PPP KM s třídním kolektivem VIII.tř. 

 

Březen 

- Divadlo Zlín - předplatné Divadla nejmenšího diváka, V.-IX.tř. 

- Návštěva ordinace - prohlídka dětské ordinace, I.tř. 

- Zdravé zuby - projekt ústní hygieny, I.tř. 

- Školákem na zkoušku - den otevřených dveří pro budoucí prváčky 



- ORNIS Přerov - výukový program o ptácích, VII.,IX.tř. 

- Den učitelů - výroba dárků pro učitele, VI.tř. 

- Myslivost, rybářství a včelařství - komentovaná prohlídka výstavy, VIII.,IX.tř. 

- Vítej, jaro! - projekt o jaru ve Vv a Pč, I.-V.tř. 

- Autismus v modrém - seznámí se s dnem porozumění autismu, IX.tř. 

- Spaní v ŠD - zábavný program se spaním v ŠD 

- Pohádková sazka - soutěž v poznávání pohádek, ŠD 

- Maskot Kubík - program v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol, ŠD 

- Egypt - beseda o Egyptě, VI.tř. 

- Noční hororové čtení - projekt na podporu čtenářství, VI.-IX.tř. 

- Hasík - preventivní program s požární tématikou, II.,VI.tř. 

- Beseda v knihovně - povídání nad knihami, ŠD 

 

Duben 

- Velikonoční jarmark - výroba a prodej výrobků, I.-IX.tř. 

- Zdounecká kraslice - soutěž o nej.. kraslici 

- IPS KM - návštěva Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání v 

  Kroměříži, VIII.tř. 

- Centrum pro sluchově postižené - beseda o životě člověka se sluchovým 

  postižením, V., VIII.tř. 

- Zápis - zápis dětí do I.třídy, IV.tř. 

- Výuka plavání - plavecký kurz, III.,IV.tř. 

- KOVOZOO - Den Země v Kovozoo ve Starém Městě, I.-V.tř. 

- Rej čarodějnic - zábavné odpoledne s kouzly a čáry, ŠD 

- Osvětim - dějepisná exkurze do Osvětimi, VIII.,IX.tř. 

- Záchranná služba Kroměříž - prohlídka stanice záchranné služby, II.,III.tř. 

 

Květen 

- Testování žáků – testování z Čj, Aj, M, Člověk a příroda, VII., IX.tř., z Čj, Aj, M,  

  Člověk a jeho svět, V.tř. 

- Divadlo Zlín - předplatné Divadla nejmenšího diváka, V.-IX.tř. 

- Dopravní soutěž - školní , okresní a krajské kolo soutěže mladých cyklistů, V.-IX.tř. 

- SALIX - exkurze do firmy Salix Morava ve Zdounkách, VI.-VIII.tř. 



- Den rodiny - soutěžní odpoledne pro rodiče a děti, I.-IX.tř. 

- Hlášení ke Dni matek - pásmo básniček do místního rozhlasu, ŠD1 

- Sběr papíru - celoškolní akce zaměřená na třídění odpadu, I.-IX.tř. 

- Dopraváček - Jízda zručnosti na kole a koloběžce, poznávání dopravních značek,  

  ŠD 

- Testování žáků -testování vědomostí žáků IX.tř. ČŠI v Čj,Aj,Ch 

- Dopravní hřiště - výuka žáků na dopravním hřišti v KM, IV.tř. 

- Český Krumlov - dějepisná exkurze, VI.,VII.tř. 

- Zdravá pětka - program o zdravém životním stylu a zdravém stolování. III.,IV.tř. 

- Biologická olympiáda - krajské kolo ve Zlíně, VI.tř. 

- Divadelní představení - představení Sindibádova dobrodružství v podání zlínského  

  divadla , I.,II.,V.,VI.tř. 

- Škola v přírodě - pobyt ve škole v přírodě na Rusavě, II.,III.tř. 

- ČOV Zdounky - exkurze na ČOV ve Zdounkách, IV.tř. 

- Koncert ZUŠ - koncert žáků ZUŠ v KD ve Zdounkách, I.,IV.-IX.tř. 

 

 

Červen 

- Etické otázky - preventivní program Centra pro rodinu Zlín, I.,V.,IX.tř. 

- Škola v přírodě - pobyt ve škole v přírodě na Rusavě, IV.,V.tř. 

- Školní výlety - poznávání České republiky - Kostelany, Kroměříž, Divoky, Vizovice,  

  I.,VI.,VIII.,IX.tř. 

- Olomouc - poznávací exkurze do Olomouce, VIII.tř. 

- Beseda v knihovně - beseda s ilustrátorkou dětských knih, IV.-VI.tř. 

- Týden plný rekordů - sportovní zápolení ve školní družině, ŠD 

- Fotografování - fotografování tříd na konci školního roku, I.-IX.tř. 

- Draví ptáci - ukázka dravých ptáků, I.,II.,V.-IX.tř. 

- Spaní ve škole - noční pobyt v prostorách školy, IV.tř. 

- Den dětí - zábavné dopoledne ve spolupráci s SDH a Salix Morava, I.-IX.tř. 

- Réva - hudební vystoupení cimbálové muziky, I.-IX.tř. 

- Vyřazování žáků - slavnostní zakončení školní docházky žáků IX.tř. 

 

 



SOUTĚŽE 

 

Olympiáda z českého jazyka - srovnání úrovně znalostí z českého jazyka na II.st. 

Biologická olympiáda - porovnání vědomostí z přírodopisu II. st. 

Bible a my - soutěž ve znalostech Bible a Starého a Nového zákona, IV.-IX.tř. 

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček - soutěž ve vánoční výzdobě stromečků 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR - soutěž ve znalostech chemie, IX.tř. 

Recitace - soutěž v uměleckém přednesu 

SAPERE - vědět, jak žít - soutěž o zdravém životním stylu, V.-IX.tř. 

Šplh - soutěž ve šplhu pro družstva i jednotlivce, II. st. 

Pythagoriáda - matematická soutěž pro žáky II. stupně 

Matematický Klokan - vědomostní soutěž z matematiky pro II.-IX.tř. 

Poznej a chraň! - soutěž s ekologickým zaměřením pro tříčlenná družstva, V.,VI.tř. 

Mladý zahrádkář - soutěž ve znalostech pěstování a poznávání rostlin, VI.-IX.tř. 

Dopravní soutěž - soutěž mladých cyklistů, IV.-IX.tř. 

Zlatá srnčí trofej - soutěž ve znalostech z myslivosti, VI.-IX.tř. 

Chemie objektivem – fotografická soutěž s chemickou tématikou 

PO očima dětí - výtvarná soutěž s požární tématikou 

Myslivost, rybářství a včelařství - výtvarná soutěž k stejnojmenné výstavě 

Voda štětcem a básní - propojení vody ve výtvarné i literární soutěži 

Za tajemstvím čisté vody - výtvarná soutěž 

Přírodovědný klokan – soutěž v přírodovědných znalostech 

 

Přehled úspěchů v soutěžích: 

 

Olympiády 

 

Olympiáda z českého jazyka okresní kolo 

  Adéla Sedlářová, IX. třída,  21. místo 

  Nina Svítilová, IX. třída,   24. místo 

 

Biologická olympiáda okresní kolo 

Gabriela Jamrychová, VII. třída 13. místo 



Tomáš Fochr, IX. třída  7. místo 

Gabriela Vandalová, VIII. třída 4. místo 

  krajské kolo 

Kristýna Škrabalová, VI. třída,  12. místo 

 

Bible a my okresní kolo 

Leonard Vrška, IV.tř.  8. mídsto 

Tomáš Zapletal, V.tř.  9. místo 

Kristýna Škrabalová, VI.tř.  8. místo  

Klára Šidlíková, VII.tř.  12. místo 

Anežka Kolísková, IX.tř.  7. místo 

Nina Svítilová, IX.tř.   11. místo 

 

Přírodovědné soutěže 

 

SAPERE – vědět, jak žít krajské kolo  2. místo 

  Anežka Kolísková, IX. třída 

  Adéla Sedlářová, IX. třída 

  Zdenek Měrka, IX. třída 

    celostátní kolo –  13. místo 

  Adam Dundálek, V. třída 

  Karel Vaňhara, V. třída 

  Kristýna Šidlíková, V. třída 

 

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR okresní kolo 

  Martin Zapletal, IX. třída 

  Jana Dvořáková, IX. třída 

  Michal Zrna, IX. třída  krajské kolo 14. místo 

      

Poznej a chraň! okresní kolo, ml. kat. 7. místo 

  Adam Dundálek, V.tř. 

  František Foltýn, V.tř. 

  Jan Jaroslav Hoffmann, V.tř. 



   okresní kolo, ml. kat. 13. místo 

  Tomáš Tomanec, V.tř. 

  Damián Surynek, V.tř. 

  Jan Kořínek, V.tř. 

   okresní kolo, st. kat. 6. místo 

  Kristian Lakomý, VI.tř. 

  Nikola Skopalová, VI.tř. 

  Tereza Zapletalová, VI.tř. 

   krajské kolo, st. kat.  4. místo 

  Kristýna Škrabalová, VI. třída 

  Lucie Brázdilová, VI. třída 

  Eliška Mošťková, VI. třída 

 

Mladý zahrádkář okresní kolo 

  Kristýna Škrabalová, VI. třída 3. místo 

  Tereza Vaňková, IX. třída  2. místo 

  Tomáš Fochr, IX. třída  4. místo  

Lucie Pospíšilová, IX. třída 5. místo 

 

Zlatá srnčí trofej okresní kolo 

  Tomáš Fochr, IX. třída  2. místo 

  Kateřina Műllerová, IX. třída 3. místo 

  Karel Pelikán, IX. třída  4. místo 

  Radim Rokos, VIII. třída  6. místo 

 

Výtvarné soutěže 

 

Požární ochrana očima dětí okresní kolo  

Tadeáš Prchal, V. třída  1. místo 

  Karel Vaňhara, V. třída  3. místo 

  Tomáš Zapletal, V. třída 

  Lucie Pomališová, V. třída 

  Michaela Hrbáčková, V. třída 



  Adam Dundálek, V. třída 

  Elena Sušenová, V. třída 

  Renata Lajdová, V. třída 

  Kristýna Sádlíková, VII. třída 

  Klára Šidlíková, VII. třída 

Martina Zrnová, VII. třída  

Barbora Čevelová, VIII. třída 

 

Myslivost, rybářství a včelařství okresní kolo 

  Kateřina Műllerová, IX. třída  2. místo 

Tomáš Fochr, IX. třída 

  Karel Pelikán, IX. třída 

  Lucie Pospíšilová, IX. třída 

 

Voda štětcem a básní okresní kolo 3. kategorie 

  Vendula Pelikánová, VI. třída 3. místo 

  Anna Kadlčíková, VI. třída 

  Kristýna Škrabalová, VI. třída 

  Eliška Mošťková, VI. třída 

  Gabriela Vandalová, VIII. třída 

 

Za tajemstvím zdravé vody okresní kolo 

  Karel Vaňhara, V. třída 

  František Foltýn, V. třída 

  Tadeáš Prchal, V. třída 

 

Řekni to tichem 

  Martina Šišková, VI. třída 

  Anna Kadlčíková, VI. třída 

  Gabriela Jamrychová, VII. třída 

  Veronika Krčmářová, VIII. třída 

 

 



 

Literární soutěže 

 

Řekni to tichem – poezie okresní kolo 

  Eliška Hájková, IX. třída 

  Tereza Vaňková, IX. třída 

 

Sportovní soutěže 

 

Šplh okresní kolo – jednotlivci 

  Michal Zrna, IX. třída  3. místo 

   - družstva 

  Michal Zrna, IX. třída 

  Martin Zapletal, IX. třída 

Jakub Trněný, VII. třída 

  Michal Šauer, VII. třída 

 

Dopravní soutěž krajské kolo   2. místo 

  Michal Zrna, IX. třída 

  Filip Prchal, VIII. třída 

  Veronika Krčmářová, VIII. třída 

  Barbora Čevelová, VIII. třída 

 

Aktivity pro rozvoj nadání žáků 

- dramatický klub pro V. a VI. tř. 

- dramatický klub pro 2.st.  

- tenis 

- příprava žáků na přijímací zkoušky z  Čj 

- rybář 

- myslivci 

 

 

 



14. Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími subjekty 

 V letošním roce byly zřízeny nové webové stránky školy, kde pravidelně přibývají 

informace o dění ve škole i mimo ni, články, které zpravují o tom, co škola pro žáky 

přichystala, do jakých aktivit a projektů se žáci a učitelé zapojili. Dále škola pravidelně 

přispívá svými články do informačního zpravodaje obce Zdounky a také do Týdeníku 

Kroměřížska.  

Škola také spolupracuje s místními spolky např. SDH Zdounky, TJ Zdounky, Českým 

zahrádkářským svazem, či firmami např. Salix Morava a.s., dále Kulturním domem ve 

Zdounkách a Místní knihovnou Zdounky, ale i okolními základními a mateřskými 

školami. 

 

15. Spolupráce s rodiči 

5. 10.2016 byl zaregistrován Spolek rodičů a přátel ZŠ Zdounky. Spolek 

podporuje realizaci konkrétních aktivit školy, přispívá na nákup odměn 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. V tomto školním roce měl každý pedagog stanoveny konzultační 

hodiny, kdy jej mohli rodiče ve škole zastihnout. 

Účast na třídních schůzkách a konzultacích byla následující:  

1. ročník   80,5 % 

2. ročník   68,75 % 

3. ročník   80,83 % 

4. ročník   60,48 % 

5. ročník   41,46 % 

6. ročník   69,2 % 

7. ročník    60,78 % 

8. ročník   56,4 % 

9. ročník   59 % 

Budoucí 1. ročník    88% 



Dále jsme zapojeni do projektu Rodiče vítání, díky kterému se snažíme spolupráci 

s rodiči neustále rozšiřovat. 

 

16. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

V prosinci jsme se účastnili inspekčního zjišťování v problematice využívání 

digitálních technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání. Doplňkovou součástí 

potom byly dílčí aspekty problematiky strategického plánování a řízení ve vzdělávání na 

ZŠ. 

V květnu jsme se zúčastnili Výběrového testování výsledků žáků. 

 

17. Údaje o hospodaření školy 

V období od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017 proběhl audit hospodaření celého roku 

2016, který provedla Ing. Pavlína Frajtová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Ve zprávě 

paní auditorka konstatuje, že nezjistila žádná zásadní pochybení. 

 Hospodaření školy bylo v roce 2016 vyrovnané, rozpočet byl dodržen ve všech 

ukazatelích. 

Veškeré účetní operace jsou prováděny dle zákona 563/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvková organizace postupuje v souladu se zákonem 320/2001 

Sb., 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. 

 

18. Projekty financované z cizích zdrojů 

V tomto školním roce nebyl realizován žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.  

Byla podána žádost v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

která byla schválena a projekt bude realizován od 1. 9. 2017. 

Dále byly za naši školu zpracovány dva projektové záměry pro investiční 

intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD pro ORP Kroměříž, 

MAP Kroměříž. 

 



19. Spolupráce s odborovou organizací 

Na naší základní škole nepracuje ZO ČMOS.  

 

20. Technické úpravy 

K prvním technickým úpravám nové paní ředitelky patřilo vytvoření ředitelny 

a přebudování bezpečnostního zajištění vstupu do obou budov (videotelefony).  

Během celého školního roku se postupně vyměňovaly ohřívače teplé vody pod 

umyvadly a bojlery na ohřev teplé vody. Drobné změny zaznamenaly i některé zásuvky 

a zářivky.  

V učebně přírodopisu na II. stupni bylo zabudováno promítací plátno 

a dataprojektor s notebookem pro modernější výuku přírodovědných předmětů. 

Ve školní jídelně se zakoupila nová trouba, která splňuje současné požadavky pro 

přípravu pokrmů. 

Nejzáhadnější opravou byla havarijní situace kanalizačního propojení I. stupně 

a jídelny. Všichni se snažili najít správný směr kanalizace, ale bez plánů to dalo spoustu 

práce. Dnes je vše v novém provedení a slouží správnému účelu. 

Již počátkem června se malíři pustili do výmalby vnitřních prostor celé budovy 

II. stupně. V novém školním roce tak třídy i chodby přivítají žáky převážně v teplých 

žlutých odstínech.  

Během školních prázdnin se na II. stupni upravila sborovna, byly zde umístěny 

nové stoly tak, aby se zde mohl scházet celý pedagogický sbor, popř. mohla probíhat 

jednání se spolkem rodičů, školskou radou apod., neboť dosud se k těmto účelům 

využívala vždy některá ze tříd, kde zasedací pořádek nesplňoval nové trendy 

uplatňované při takových jednáních. Pedagogové II. st. se rozmístili do odborných 

kabinetů, které byly již delší dobu vybaveny novým nábytkem, ale byly nevyužity, 

sloužily pouze k uložení pomůcek. 

Sponzorským darem jsme získali dva notebooky, které budou umístěny 

v kabinetech pedagogů II. stupně, kdy budou mít přístup k internetu i tam. 

Dále v budově II. stupně došlo k přestěhování paní ekonomky do kanceláře 

k zástupkyni ředitelky, kde byl dokoupen nový nábytek. V bývalé kanceláři ekonomky 

vznikla místnost určená školnímu psychologovi, který bude od 1. 9. 2017 v naší škole 

působit. 



V červenci byl zpracován rozpočet na rekonstrukci cvičené kuchyňky, která by, 

pokud bude schválena zřizovatelem, měla být realizována v létě 2019. 

Na I. stupni bylo nutné rozebrat komín, který by díky svému špatnému stavu 

mohl ohrozit bezpečnost žáků. Po nátěru také volaly plechové střechy ŠJ a ŠD. 

Během prázdnin byla provedena výměna tabule v budoucí I. třídě. Byla zde 

umístěna interaktivní tabule, díky níž se prvňáčci budou v následujícím školním roce 

vyučovat prostřednictvím interaktivních programů. Věříme, že je učení bude díky tomu 

o to víc bavit. 

 

21. Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností 

Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle Pokynu ministra 

školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci 

zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. 

V tomto školním roce bylo vyřízeno toto: 

Počet žádostí různých institucí o poskytnutí zpráv o žácích   16  

Počet žádostí zákonných zástupců o uvolnění žáka z výuky  18 + 2 na září 2017 

Počet žádostí o snížení/prominutí úplaty za ŠD     6 

Počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení     3  

Počet žádostí o komisionální přezkoušení      1 

Počet podaných stížností        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 v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích byly 

poskytovány jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř. 

domluvených osobních jednáních. 



 

22. Závěr  

Naše škola má za sebou první rok pod vedením nové paní ředitelky.  S nástupem 

nového vedení přišly automaticky změny, se kterými museli všichni počítat. Koncepce, 

kterou ředitelka školy představila při konkurzním řízení, byla průběžně naplňována 

a v následujících letech bude naplňování této koncepce pokračovat. Stejně tak jsme 

realizovali ŠVP, který byl v srpnu 2016 upraven dle změn v RVP pro ZV. 

 V naší škole jsme kladli, a nadále budeme klást, důraz na respektování jedinečnosti 

každého žáka, snažili jsme se žákům porozumět,  posilovat jejich osobnost, umožňovat jejich 

optimální rozvoj. Vytvářeli jsme žákům dobré podmínky pro vzdělávání, jejich seberealizaci 

a uplatnění v praktickém životě.  

 Dbali jsme také na spolupráci s rodiči, kdy jedním z důležitých počinů byla domluva 

na zaregistrování spolku rodičů. Pokračovali jsme ve spolupráci s místními spolky a také jsme 

navázali spolupráci s novými subjekty, které činnosti školy podpořily nejen svými aktivitami, 

ale i sponzorskými dary. 

 Postupně jsme také podnikali kroky ke zlepšení technického vybavení školy, což se 

nám dařilo za výrazné podpory zřizovatele školy, které si velmi vážíme. 

 Získali jsme ocenění Aktivní škola, byl nám obnoven certifikát Rodiče vítáni. 

 

  

Přílohy 

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. 

Certifikát Rodiče vítáni  

Certifikát Aktivní škola 

Komentář k FKVS za rok 2016 

Poděkování Základní organizace ČZS Zdounky 

 

 

 



 

Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 projednala pedagogická rada dne 30. 8. 2017. 

 

 

 

       Mgr. Lenka Beranová, v.r. 

 

       Mgr. Lenka Beranová 

               ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2016/2017 schválila Školská rada dne 31. 8. 2017.  

 

 

 

                  Dagmar Zrnová, v. r. 

 

       předseda Školské rady 


