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1. Základní údaje o škole 2021/2022 

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, Milovice, Troubky, Skržice, Litenčice, Kroměříž.  

 

Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14. 9. 2005 s počtem 6 členů, v červnu 2021 

proběhly volby členů do školské rady (kvůli nouzovému stavu termín voleb posunut). 



Naplněnost ve školním roce 2021/2022 (dle počátečních výkazů): 

1. stupeň  5 tříd, 110 žáků (+ 3 vzděl. dle § 38), 

2. stupeň  4 třídy, 82 žáků (+ 2 vzděl. dle § 38), 

školní družina 3 odd., 72 žáků - účastníků  

školní jídelna  186 žáků - strávníků 

 

2. Obory vzdělání 2021/2022 

Obor vzdělávání: ZŠ: 79-01-C/01 

Nabídka předmětů ve školním roce 2021/2022 

Učební plán pro 1. stupeň  

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 
Vyučovací 
předmět 

Ročník Celkem 
vyučovací 
předměty 

Z toho 
DČD* 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura (35) 

Český jazyk 8 + 1 7 + 1 8 + 1 6 6 38 3 

Cizí jazyk (9) 
Anglický 
jazyk 

- 0 + 2 3 3 3 + 1 12 3 

Matematika a její 
aplikace (22) 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 23 3 

Informační a 
komunikační 
technologie (1) 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika - - - - 1 1 - 

Člověk a jeho 
svět (12) 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 2 2  2 - - 6 - 

Vlastivěda - - - 2 2 + 1 5 1 

Přírodověda - - - 1 + 1 1 + 1 4 2 

Umění a kultura 
(12) 

Hudební výchova 
Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 5 - 

Výtvarná výchova 
Výtvarná 
výchova 

1 1 1 2 2 7 - 

Člověk a zdraví 
(10) 

Tělesná výchova 
Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 10 - 

Člověk a svět 
práce (5) 

Člověk a svět práce 
Pracovní 
činnosti 

1 1 1 1 1 5 - 



Doplňující 
vzdělávací obory 

Povinné vzdělávací 
obory dotvářející 
zaměření školy 

Sportovní a 
pohybové 
hry 

0 +1 - - - - 1 1 

Přírodovědný 
klub 

- - 0 + 1 - - 1 1 

Celková povinná časová dotace 21 22 25 24 26 118 - 

Z toho disponibilní časová dotace 2 4 3 2 3 - 14 

 

Učební plán pro 2. stupeň od 1.9.2021 (došlo ke změně počtu hodin v některých předmětech, ale ne v obsahu 
učiva) 

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor VYUČOVACÍ 
PŘEDMĚT 

Ročník Celkem 
vyučovací 
předměty 

Z toho 
DČD* 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a 
literatura (15) 

Cizí jazyk (12) 

Další cizí jazyk (6) 

Český jazyk 4 4 4 + 1 3 + 1 17 2 

Anglický jazyk 3 + 1 3 3 3 + 1 14 2 

Německý jazyk - 2 2 2 6  

Matematika a její 
aplikace (15) 

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 3 + 1 4 4 4 + 1 17 2 

Informační a 
komunikační 
technologie (1) 

Informační a 
komunikační 
technologie 

Informatika 1 - - - 1 - 

Člověk a společnost 
(11) 

Dějepis Dějepis 2 2 1 + 1 2 8 1 

Výchova k 
občanství 

Výchova  

k občanství 
1 1 1 1 4 - 

Člověk a příroda (21) 

Fyzika Fyzika 1 2 2 1 + 1 7 1 

Chemie Chemie - - 2 1 3 - 

Přírodopis Přírodopis 1 + 1 2 2  1 7 1 

Zeměpis Zeměpis 2 2 1 1 + 1 7 1 

Umění a kultura (10) 

Hudební výchova 
Hudební 
výchova 

1 1 1 1 4 - 

Výtvarná výchova 
Výtvarná 
výchova 

2 2 1 1 6 - 



Člověk a zdraví (10) 

Tělesná výchova 
Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 8 - 

Výchova ke zdraví 

 

 

 

Výchova ke 

zdraví 

 

1 1 - - 2 - 

Člověk a svět práce 
(3) 

Člověk a svět práce 

Pěstitelské 
práce 

1 - 0 + 1 - 2 1 

PŘÍPRAVA 
POKRMŮ 

0 + 1 1 - - 2 1 

Volba 
povolání 

- - - 1 1 - 

Dílny - 0 + 1 0 + 1 0 + 1 3 3 

Doplňující vzdělávací 
obory 

Povinné vzdělávací 
obory dotvářející 
zaměření školy 

Přírodovědné 
praktikum 

- - - 0 + 1 1 1 

Zeměpisné 
praktikum 

- - 0 + 1 - 1 1 

Práce s 
počítačem 

- - 0 + 1 - 1 1 

Celková povinná časová dotace 29 30 32 31 122 - 

Z toho disponibilní časová dotace 4 1 6 7 - 18 

Nepovinné předměty 

Cvičení z fyziky      6. ročník – 1 hodina týdně 

Cvičení z matematiky 6. – 9. ročník – 1 hodina týdně 

Náboženství   1. – 2. ročník – 1 hodina týdně  

4. – 9. ročník – 1 hodina týdně - přihlášeni jen žáci ze 4., 5., 7. a 8. ročníku, 
z protiepidemických opatření bude vyučováno ve dvou skupinách 

Do nepovinného předmětu pro 3. ročník – 1 hodina týdně přihlášeni pouze tři žáci, nebude tedy 
v tomto školním roce vyučováno. 

 

Třídnické hodiny 

1.- 9. ročník – 1 hodina týdně 



3. Personální zabezpečení činnosti školy 
     (od 1.9.2020 – do 31.8.2021) 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1.9.2021 
Věk Muži Ženy Celkem % 
 Do 20 let 0 0 0 0 
21 – 30 let 0 4 4 14 
31 – 40 let 0 2 2 7 
41 – 50 let 1 9 10 36 
51 – 60 let 2 9 11 39 
61 a více let 0 1 1 4 
Celkem 3 25 28 100 
% 11 89 100  
 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1.9.2021 
Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 
základní 0 0 0 0 
vyučen 1 5 6 21 
střední odborné 0 0 0 0 
úplné střední 0 5 5 18 
vyšší odborné 0 0 0 0 
vysokoškolské 2 15 17 61 
Celkem 3 25 28 100 
 
 
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 1.9.2021 
Odborná kvalifikace Počet osob Splňuje Nesplňuje 
učitel 1. stupně ZŠ 6 6 0 
učitel 2. stupně ZŠ 9 7 2 
vychovatel ŠD 3 3 0 
asistent pedagoga 1 1 0 
Celkem 19 17 2 
 

Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství. 

Jeden učitel nesplňoval kvalifikaci. 

 
Zařazení pracovníků do platových tříd 

Platová třída 
Počet 
zařazených 
pracovníků 

2 3 
4 1 
5 4 
6 1 
7 1 
8 1 



9 3 
10 1 
11 1 
12 13 
13 2 

Celkem 28 + 3 
 

Tři zaměstnanci měli uzavřeny dva pracovní poměry:  

1x kuchařka a 1x uklízečka, 

1x učitel a 1x správce ICT, 

1x VŠJ a 1x kuchařka. 

  

Celkové roky započitatelné praxe celkem 
Doba trvání pracovního 

poměru 
Počet 

zaměstnanců 
do 5 let 7 
do 10 let 0 
do 15 let 2 
do 20 let 3 
nad 20 let 19 
Celkem 28+3 
 
 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním 
roce 2021/2022  tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022 
 
Nástupy a odchody Počet zaměstnanců 
Nástupy 2 
Odchody 1 
 

 

V průběhu školního roku, tj. od 1.9.2021 do 31.8.2022 došlo k personálním 

změnám pouze u pedagogických pracovníků. U technických zaměstnanců nedošlo 

v uplynulém školním roce k žádné změně. 

 V průběhu podzimu 2021 odešly postupně dvě paní učitelky na mateřskou a 

následně rodičovskou dovolenou. Jako zástup za jednu paní učitelku byla přijata nová 

paní učitelka a úvazek druhé paní učitelky byl rozdělen mezi dva nekvalifikované 

pedagogy. 

V září byla nově přijata nová paní vychovatelka do druhého oddělení školní 

družiny.  



V červnu se nová paní učitelka rozhodla, že nemá zájem o prodloužení pracovní 

smlouvy, která ji vypršela na konci srpna.  

U pedagoga vyučujícího ICT byl pro následující školní rok snížen úvazek do 

nástupu kvalifikovaného pedagoga.  

Během srpna nástup 5 nových kolegů - učitelů pro následující školní rok. Zvýšil se 

počet žáků a tedy i PHmax školy. 

 

4. Zápis k povinné školní docházce 

V úterý 12. dubna 2022 se na naší škole konal Zápis do 1. třídy na téma Hody, 

hody doprovody. U vchodu do školy děti a jejich rodiče vítala děvčata ze čtvrté třídy, 

která je odvedla do jazykové učebny. Děti zde měly připravené velikonoční omalovánky 

a stavebnice, kterými si krátily čas, než jejich rodiče předali zápisové listy paní 

zástupkyni. V jednotlivých třídách v prvním patře poté pokračoval samotný zápis dětí s 

paními učitelkami z prvního stupně. Děti se na úvod představily, řekly, kde bydlí, 

zarecitovaly básničku nebo zazpívaly připravenou píseň. Dále počítaly velikonoční 

vajíčka, na kterých si také procvičily znalost barev. Na velikonočních obrázcích 

poznávaly písmena, skládaly geometrické tvary. Nechybělo poznávání zvířátek a vázání 

pentlí na pomlázku. Na úplný závěr děti zdobily pastelkami velikonoční vajíčko. Za 

statečnost a za všechny dobře splněné úkoly byli všichni malí školáčci odměněni 

upomínkovým listem a sladkou odměnou.  

Před samotným zápisem se 10. března 2022 po dlouhých dvou letech opět konalo 

zábavné odpoledne pro předškolní děti a jejich rodiče – ŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU. Hravé 

odpoledne se neslo celé v jarním duchu – VÍTEJ, JARO, VÍTEJ. Děti měly možnost si 

vyzkoušet, jaké to bude, až se stanou školáky. 

Po společném přivítání v tělocvičně školy se děti rozdělily do pěti skupin a začalo 

putování po jednotlivých stanovištích. V tělocvičně si děti vyzkoušely své pohybové 

dovednosti, na dalším stanovišti počítaly jarní květinky a zkoušely pravolevou orientaci. 

Poté si s další paní učitelkou zazpívaly písničku  Prší, prší a už se šlo na pohádku O veliké 

řepě. Na posledním stanovišti na děti čekalo překvapení v podobě programování s Bee – 

Boty. 

Za všechny vzorně splněné úkoly děti dostávaly na kartičky motivační razítka a 

na úplný závěr na všechny šikovné malé „žáčky“ čekala sladká odměna.  



K zápisu přišlo 29 dětí, z toho 4 po odkladu školní docházky a 9 byl odklad pro 

následující školní rok doporučen. Z jiných spádových obcí se k zápisu PŠD dostavily 1 ( 

Koryčany ). V září nastoupí do první třídy celkem 20 dětí.  

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhla 14. 6. 2022 za účasti paní 

ředitelky a třídní učitelky. Rodičům byly předány základní informace týkající se nástupu 

dětí do školy, provozu ŠJ a ŠD. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

Stav k 31. 8. 2022: 

Celkový počet žáků                          198 

Prospělo s vyznamenáním            112 

Prospělo                                               79 

Neprospělo                                            1 

Neklasifikováno                                    5 (vzdělávání dle § 38)  

 

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

klasifikováni.  

Neprospěl jeden žák, který měl vykonat komisionální přezkoušení v srpnu 2022. 

Ke zkoušce se však nedostavil. Pro dlouhodobě nemocného žáka VII. ročníku jsme 

připravili plán doplnění klasifikace do konce září 2022. Klasifikace byla u daného žáka 

k 30. 9. 2022 řádně uzavřena, žák prospěl. 

 

Chování žáků: 

1 – velmi dobré                    198 

2 – uspokojivé                          0 

3 – neuspokojivé                     0 

Zameškané hodiny: 

1. pololetí                  13 189  omluvených 

                                         4  neomluvené 

 

2. pololetí                 11 422 omluvených 

                                           2  neomluvené 

Součet hodin je uzavřen k 23.6.2022. 



6. Testování žáků 

V květnu – červnu 2022 bylo provedeno ČŠI zjišťování výsledků vzdělávání 

prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a to u žáků 

5.ročníku. Hodnocení výsledků vzdělávání se konalo potřebu získat po pěti letech 

soubornou a plošnou informaci o výsledcích dosahovaných žáky a bylo zásadní i v 

kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v uplynulých 

dvou letech významně zasáhla vzdělávání, přímo jednotlivé školy a jejich žáky a která do 

značné míry negativně ovlivňovala vzdělávání i ve školním roce 2021/2022. 

 

 

 

 

 



 

 

7. Volba povolání 

Žáci se na významný krok výběru střední školy a budoucího povolání připravovali 

průběžně již od 1. stupně a pokračovali po celou dobu školní docházky až do 9. třídy, kdy 

se tomuto důležitému tématu věnovali především v předmětu Volba povolání. 

Vyučujícím byli vedeni k uvědomí si svých schopností a dovedností, snažili se vybrat si 

ze široké nabídky škol a oborů ty, které budou nejvíce odpovídat jejich zájmům. Pro co 

nejzodpovědnější rozhodování podložené aktuálními údaji měli žáci k dispozici řadu 

informačních a propagačních materiálů jednotlivých středních škol a také Atlas školství, 

který jim poskytl Úřad práce v Kroměříži. Dalším zdrojem informací pro ně byl také 

portál „zkola.cz“, se kterým se naučili pracovat. Ve výuce měli žáci možnost vyzkoušet si 

vyplňování přihlášky na SŠ, byly jim předávány aktuální informace ohledně přijímacího 

řízení, v případě zájmu si mohli vyřešit přijímací zkoušky Cermat z minulých let. V 

souvislosti s vyplňováním přihlášek na střední školy došlo ve školním roce 2021/2022 k 

jedné změně – uchazeč, který podával přihlášku do oborů vzdělání poskytujících střední 

vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (L0 + H), uváděl v 

přihlášce příslušný obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s 

výučním listem. Žákům i zákonným zástupcům žáků bylo sděleno, k čemu slouží 

Zápisový lístek a jakým způsobem ho mají vyplnit. 

Na začátku školního roku se v prostorách naší školy uskutečnila prezentace pro žáky 

9. třídy k volbě budoucí profese, střední školy a studijního oboru (realizovalo IPS při 

Úřadu práce v Kroměříži). Této akce se žáci účastní vždy v 8. ročníku, což v minulém 

školním roce nebylo možné vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci s Covid-19.  



Mnoho žáků se dne 6.10. 2021 zúčastnilo Veletrhu práce a vzdělávání v Kroměříži, který 

hodnotili velmi kladně a několik žáků využilo také dny otevřených dveří, které pořádaly 

konkrétní střední školy. Žáci byli informováni také o konání Přehlídky středních škol a 

pracovního uplatnění v Holešově dne 19.10. 2021 a Veletrhu práce a vzdělávání Zlín pro 

žáky 7. - 9. tříd dne 3.11. 2021 (hlavním cílem bylo seznámit účastníky s možnostmi 

studia na SŠ nebo učebních oborech Zlínského kraje, a to v souvislosti s aktuálními 

potřebami trhu práce a jeho klíčovými profesemi). 

Zájemci o studium oboru ukončeného maturitní zkouškou, museli i v tomto 

školním roce konat státní přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci 

devátého ročníku měli opět možnost podat dvě přihlášky na střední školy. 

Dne 9.3. 2022 vyplnili žáci s vyučujícím předmětu Volba povolání dotazník, který 

vznikl v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 

území Zlínského kraje. Dotazník se týkal profesní orientace žáků základních škol 

Zlínského kraje a jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak se žáci rozhodují při volbě 

dalšího studia, kdo je nejvíce ovlivňuje při volbě povolání nebo jak vnímají kariérové 

poradenství. 

Ve školním roce 2021/2022 ukončilo povinnou školní docházku 11 žáků. Celkem 

6 žáků si zvolilo učební obor, dalších 5 žáků bylo přijato na maturitní obory. Největší 

zájem projevili žáci o Střední školu hotelovou a služeb Kroměříž (2 žáci) a Střední 

průmyslovou školu Otrokovice (2 žáci). Ze sedmého ročníku se na Arcibiskupské 

gymnázium v Kroměříži hlásil jeden žák – nebyl přijat. Z pátého ročníku nepodával 

nikdo z žáků přihlášku na gymnázium. 

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

profese. 

 

8. Využívání ICT 

V letošním školní roce již byly vybaveny interaktivní tabulí všechny třídy na prvním 

stupni naší školy. Každý třídní učitel má k dispozici jeden notebook. Dále se v budově 

prvního stupně nacházejí další tři počítače, které jsou umístěny dva ve sborovně a jeden 

v kuchyňce. Ty mohou pedagogové rovněž využívat. Tisk je umožněn na dvou 

tiskárnách, na jedné i barevný. ICT vybavení mají i školní družiny. Ve dvou odděleních 

jsou dva počítače a v jednom menším jeden. Paní vychovatelky mají k dispozici jeden 

notebook a tiskárnu. Součástí ICT vybavení je i dotyková obrazovka Prowise získaná 



z projektu FS ZŠ Střílky, na kterém se naše škola podílí. Další novinkou ve vybavení 

prvního stupně jsou robotické hračky.  Škola vlastní sadu šesti Bee – Botů s podložkami 

a bludištěm a dva programovatelné vláčky Intelino. Tyto hračky jsou využívány 

v hodinách informatiky v páté třídě a také v ostatních hodinách napříč ročníky prvního 

stupně.  

Pro příští školní rok je v plánu dokoupení elektronických mikroskopů, které budou 

využívány v hodinách informatiky, přírodovědy a prvouky. Také bude vhodné pořídit 

rozšíření kolejnic pro vláčky Intelino a stáhnout do školních tabletů programy k jejich 

ovládání, aby žáci mohli pracovat ve více úrovních náročnosti.  

Na druhém stupni je v učebně fyziky a chemie a v jazykové učebně interaktivní 

tabule. Nově byla nainstalovaná interaktivní tabule do 7. třídy. Dále jsou v učebnách 

přírodopisu, 9. třídy a PC projektory s plátnem. Nový projektor byl instalován do učebny 

výtvarné výchovy. Dále byl pořízen nový přenosný projektor Epson, který primárně 

slouží v dílnách. Jsou také využívány notebooky pro pedagogy, které jsou v kabinetech. 

Podle ŠVP v učebně PC na druhém stupni pravidelně probíhala výuka předmětu 

informatika v 5. a 6. ročníku a předmětu práce s počítači v 8. ročníku. Tato učebna byla 

využívána i v ostatních předmětech, a to v ČJ, AJ, NJ, F, Z, D, Vko, Vkz a Vp.  

Pro celý 2. stupeň byla pořízena nová wifi síť – celkem 5 nových IBIQUITI UniFi wifi, 

dále iZákladna – nabíjecí skříň pro laptopy do ICT učebny a nové PC do sborovny. 

Z finančních prostředků MŠMT získaných na vyrovnání digitální propasti u žáků jsme 

nakoupili 10 odolných notebooků pro školství a 15 Sphero mini robotů. 

Pro příští školní rok plánujeme dokoupit ještě brýle pro virtuální realitu, či 3D pera, 

neboť nás čeká výuka dle nového RVP se zapojením rozvoje digitálních kompetencí 

žáků. 

 

9. Environmentální výchova 

                   EVVO – ekologická (environmentální) výchova, vzdělání a osvěta ve 

školských zařízeních bylo zařazeno do výuky jednotlivých předmětů a bylo ve školním 

roce 2021/2022 zajišťováno především pedagogickým sborem formou teoretické i 

praktické výuky. Mnoho témat této oblasti bylo zařazeno do předmětu Přírodovědné 

praktikum pro IX. třídu. Jednalo se například o chráněná území ČR, významnou lokalitu 

ve Zdounkách Zákostelí, ohrožené druhy rostlin a živočichů, význam botanických a 

zoologických zahrad, globální problémy, ekosystémy, biomy, potravní vztahy aj. Žáci 



různých tříd byli s EVVO seznamováni i formou vycházek do přírody i školou v přírodě. 

Na konci školního roku se všichni žáci účastnili ukázkového a výukového programu 

Dravci a žáci na 1. stupni sledovali líhnutí motýlů přímo ve třídě. 

     Každá třída také plnila 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 a přichystali žáci IX. třídy formou soutěžní 

akce pro žáky I. a II. třídy ke Dni stromů.  Akce se realizovala v místním zámeckém 

parku.  

I tento rok na podzim a v květnu proběhl na naší škole sběr papíru. Celkem se 

podařilo odevzdat 14150 kg starého papíru. Trvale probíhá třídění plastu, hliníku a 

zbytkového odpadu.  

     V rámci pěstitelských prací se žáci VI. a VIII. třídy starají o školní pozemek a okolí 

školy, pěstují zeleninu, ovoce, léčivé rostliny i okrasné rostliny.  

     Letos se také pracovalo na výrobě informačních tabulek k jednotlivým druhům 

zejména okrasných rostlin v areálu školy. 

     Žáci IV. třídy, kteří měli téma: „Voda v přírodě“, se spolupodíleli na znovuobnovení 

jezírka na školním pozemku. Byly dokoupeny a vysázeny nové druhy vodních rostlin a 

také bylo do jezírka pořízeno několik rybek. 

     Naši žáci se také zapojili do soutěží s přírodovědnou tématikou. Jednalo se zejména o 

Biologickou olympiádu kategorie D i C, jejíž okresní kola se konaly na naší škole. Zvlášť v 

kategorii C se dařilo dvěma žákyním z VIII. třídy, které získaly diplom a ceny za 1. a 2. 

místo a tak postoupily do krajského kola, které se konalo v ZOO Lešná Zlín a po skončení 

soutěže bylo obohaceno o prohlídku celé ZOO. Naši žáci se také účastnili např. 

Zeměpisné olympiády, soutěže Přírodovědný klokan, Mladý zdravotník, Dopravní 

soutěže mladých cyklistů, branně-vědomostní soutěže, soutěže v minikopané a jiných a 

byli v nich také velmi úspěšní. 

      Žáci z 1. stupně získaly pěkné zážitky ze školy v přírodě, žáci jiných tříd jeli na 

výlety i za poznáváním přírody, např. žáci VI. třídy si v centru Vidy v Brně vybrali 

program o mikroskopování a žáci IX. třídy jely do Prahy obdivovat Svět medúz. 

   

 



10. Podpora žáků se SVP 

Během školního roku vykonávala výchovná poradkyně pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami tyto činnosti: průběžné řešení otázek ohledně vzdělávání žáků 

se SVP s rodiči, , pravidelná komunikace s PPP a SPC, 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, pravidelné 

aktualizace seznamů žáků s PO a seznamu pomůcek, 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, webináře ohledně 

práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a námětů na adaptační pobyty, 

účast na pravidelných setkáváních skupiny pedagogů organizovaných Centrem 

kolegiální podpory v rámci projektu MAP - Práce s tablety, organizace a realizace 

adaptačního pobytu pro žáky VI. ročníku.  

 Na základě doporučení školského poradenského zařízení je žákům poskytována 

podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Žáci dle doporučení 

navštěvují především předmět speciálně pedagogické péče, pedagogickou intervenci 

nebo doučování. 

 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. Obsah učiva je zaměřen 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. Škola si může sama bez doporučení školského poradenského zařízení vybrat 

žáky, kterým je pedagogická intervence indikována.  

 Vzhledem k deficitům ve vzdělávacích výsledcích žáků vyplývajících z důsledků 

online výuky využila naše škola v tomto školním roce doučování z projektu, v rámci 

něhož byla poskytována podpora žákům, kteří to aktuálně potřebovali.  



 Další podpora byla poskytována dvěma žákyním, které se před nástupem do naší 

školy vzdělávaly v zahraničí. Na základě doporučení z pedagogicko-psychologické 

poradny jim byla poskytována navýšená dotace českého jazyka o tři hodiny týdně. V 

rámci této formy podpory jsme se zaměřili především na obohacování slovní zásoby, 

konverzace na různá témata a procvičování české gramatiky v psané i mluvené formě. 

 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. 

 V případě, kdy byla třídě nebo žákovi nařízena karanténa, probíhaly aktivity pro 

podporu žáků se SVP online nebo prostřednictvím hybridní výuky.  

 

Přehled žáků se SVP ve školním roce 2021/2022 

Žáci se SVP: 

stupeň PO 1: 10 žáků 

stupeň PO 2: 28 žáků 

stupeň PO 3: 3 žáci 

stupeň PO 4: 0 žáků 

Celkem žáků se SVP: 41 žáků 

Celkem žáků s IVP: 6 žáků 

Předmět SPP – 9 žáků 

Pedagogická intervence – 4 žáci 

Podpora ČJ – 2 žákyně 

Doučování – zapojeno 11 pedagogů  

Asistent pedagoga - 1 

 

11. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) 

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 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 

Záznamech o třídách. 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, skryté záškoláctví, jiné porušování školního řádu (nevhodné 

chování vůči učiteli a spolužákům, používání mobilních telefonů, podvody), podezření na 

šikanu, agresivní jednání s úmyslem ublížit spolužákovi, zneužívání návykových látek a 

jejich distribuci, slovní vyhrožování spolužákům, nedůsledná péče rodičů při domácí 

přípravě žáků apod. 

         Během roku byly realizovány různé aktivity věnované prevenci rizikového chování 

(viz níže). Zapojili jsme se do projektu Hrdá škola s pravidelnými měsíčními úkoly, které 



plníme a dokumentujeme. Součástí projektu byl například den teplákový, retro den, den 

bláznivých ponožek, ale i den dobrého skutku. Na podporu sounáležitosti se školou jsme 

prostřednictvím eshopu nabídli všem nákup ,,školního oblečení“. Během všech aktivit 

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: 

Září 

 Třídnické hodiny - tvorba pravidel tříd              

 Loučíme se s létem - ŠD 

 Bezpečně do školy  

 Výstava zahrádkářů 

 Projektový den zaměřený na prevenci 

 Český den proti rakovině 

 Adaptační pobyt VI. třídy 

 

Říjen 

 Sběr starého papíru 

 Den stromů 

          Kouzlení s bylinkami - ŠD 

 Adaptační pobyt VI. třída 

 Dětské dopravní hřiště – IV. tř. 

 Exkurze do Prahy – V. třída 

  Kouzlení s bylinkami - ŠD 

  Oslava podzimu – výstavky v jednotlivých třídách 

 

Listopad 

 Listí padá poletuje - ŠD 

 Dětské dopravní hřiště – IV. tř. 

 Příběhy bezpráví – projektový den na 2. stupni 

 Den laskavosti 



 Advent / Vánoční jarmark a rozsvěcení stromečku 

 Podzimní strašení – 1. stupeň 

 

 

Prosinec 

 Ježíškova vnoučata 

 Mikulášská nadílka  

 Vánoce v družince - ŠD 

 Kouzelné Vánoce 

 Vánoční programy/besídky tříd a ŠD 

 Sportem proti šikaně  - 2. st. 

 

Leden 

 Pololetní hodnocení prospěchu a chování 

 Lyžařský výcvik 

   Talentmánie – ŠD 

   Zeměpisní olympiáda – školní kolo 

   Soutěž ve šplhu – 1. stupeň 

 

Únor 

 Masopust – 1. stupeň 

 Dopravní výchova 

 Chci být zdravý – ŠD 

 Valentýnské srdíčko – ŠD 

 Florbalový turnaj – 1. stupeň 

 Osvětim – exkurze IX. třídy 

 

 

Březen 

 V říši pohádek – ŠD 

 Matematický klokan 

 Školákem na zkoušku 



 Svátek poezie 

 Březen – měsíc čtenářů 

 Velikonoční jarmark 

 

Duben 

 S Dopraváčkem bezpečně a vesele - ŠD 

 Biologická olympiáda – okresní kolo 

 Den Země 

 Velikonoce – 1. stupeň 

 

Květen 

 Tělo do pohybu dáme – ŠD 

 Den rodiny se školou 

 Sběr starého papíru 

 Dopravní soutěž – okresní kolo 

 Den matek – 1. stupeň 

 Mladý zdravotník - soutěž 

 

Červen 

 Jak se hraje se zvířátka – ŠD 

 Den dětí 

 Třídní výlety a exkurze 

 Pasování na čtenáře 

 Sokolníci 

 Spaní ve škole 

 Dopravní soutěž – krajské kolo 

  

Aktivity pro pedagogy: 

 supervize – každý měsíc od září do června 

 DVPP – Jsme tým - únor 

  

 



12. Činnost školního psychologa 

Školní psycholožka poskytovala i 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 stejně jako v předešlých letech 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. 

 Svou činnost zaměřovala na preventivní práci s třídními kolektivy na I. a II. stupni v 

rámci třídnických hodin. Ve třídách mapovala klima tříd, 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 žáky, zákonnými zástupci žáků, s třídními učiteli a pedagogy školy. 

              Poskytovala poradenskou činnost žákům i jejich rodičům, při řešení 

problémových situací. 

Během celého školního roku se účastnila různých forem vzdělávání – školení 

psychologů „Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole“ , setkání skupiny 

„Rovné příležitosti“ v rámci MAP II, rovněž schůzky školních psychologů okolních škol v 

rámci MAP II, dále supervizí a pravidelného setkávání školních psychologů zlínského 

kraje. 

Veškerou dokumentaci o svých činnostech vedla a zpracovávala v souladu s 

předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem. 

V rámci své práce rovněž spolupracovala s různými organizacemi a institucemi, 

zejména s Oddělením SPOD MěÚ v Kroměříži, studovala odbornou literaturu a získávala 

tak nové poznatky pro svou práci. 

 

 

  



13. Další vzdělávání pracovníků školy, odborný rozvoj 

nepedagogických pracovníků  

 

Pedagogičtí pracovníci – školení a semináře 

Webinář -  inspirace pro adaptační kurz                            1 

Webinář – na co se těšit a připravit v 1.tř                          1 

Seminář – prevence rizik BOZP                                            1 

Webinář – řešení krizových situací ve školách                  1 

Proměny zahrad – jak zapojit zahrad. do výuky                2 

Webinář – náměty a aktivity do hodin AJ 1-3.třída          1 

Seminář – pokos                                                                     1 

Seminář – práce v třídnické hodině                                    4 

Webinář – práce s diferen.třídou v Aj                                 1 

Seminář – ředitel zavalený papíry a byrokracií                  1 

Školení PP                                                                                 2 

Webinář – jak zajímavě učit geologii v přírodopisu IX.tř       2 

Když se v matematice nedaří, podpora discalkuliků                  1 

Rozvoj digit. kompetencí v zeměpisu                                   1 

Autentické materiály při výuce cizích jazyků                      1 

Certifikát education                                                                1 

Jak kreativně a hravě na gramatiku                                     1 

Komunikace s rodiči, zvládání krizových situací                   1 

Základní školní snowboarding MŠMT                                  1 

Jsme tým (pro celou sborovnu)                                                                 19 

Sebeobrana žáků (webinář k projektu)                                     1 

Metodická podpora při řešení kriz. situací                          2 

Hry ve výuce cizích jazyků                                                       1 

DVVP – míčové hry                                                                   1 

Kritické myšlení na hodině cizích jazyků                               1 

Vocabulary creatively                                                               1 

Dny třídních učitelů                                                                  3 

Umělcem v před. a ml. školním věku                                    1 

Sebehodnota, sebeuznání v os. životě                                  1 



Nová informatika v podmínkách čes. školství                                        1 

Využití robotů na 1.stupni                                                                          1 

Základy programování 2.st. ZŠ                                                                   1 

Základy algoritmizace a programování 2.st. ZŠ                                       1 

ŠD – tisíc věcí, co nás trápí, on-line kulatý stůl                                        1 

Workshop – robotika, rozvoj dig. gramotnosti – pomůcky         16 

 

Další vzdělávací aktivity pedagog. pracovníků 

Setkání centra koleg. podpory                                                                  2 

Setkání výchovných poradců                                                                     1 

Metodik prevence                                                                                        1 

 

Vzdělávací aktivity nepedagogických pracovníků 

Seminář – novinky v personalistice                                                         1 

Webinář – ŠJ legislativa, agenda, hygienická opatření                         2 

Webinář – rozpočet ZŠ                                                                               1 

Školení hygienického minima      6 

  

 

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

Realizace těchto aktivit byla částečně omezena protiepidemickými opatřeními, která 

trvala až do února. 

 

ZÁŘÍ 

ADAPTAČNÍ POBYT – VI. třída 

PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ – 1. stupeň 

PRÁZDNINOVÝ KUFŘÍK - 1. stupeň 

DEN ZAMEŘENÝ NA PREVENCI – celá škola 

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – IX. třída 

LOUČÍME SE S LÉTEM - ŠD 

 

ŘÍJEN  

DEN STROMŮ – IX. třída pro I. a II. třídu 



SBĚR PAPÍRU – celá škola 

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ – celá škola 

KOUZLENÍ S BYLINKAMI - ŠD 

 

LISTOPAD 

DEN LASKAVOSTI – celá škola 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – IV. třída 

LISTÍ PADÁ, POLETUJE - ŠD 

PROSINEC 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – celá škola 

AKTIVITA „DOBRÝ SKUTEK“ – JEŽÍŠKOVA VNOUČAT A SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK – celá 

škola 

PEČENÍ PERNÍČKŮ – II. třída 

VÁNOČNÍ BESÍDKY – celá škola 

 

LEDEN 

HRDÁ ŠKOLA – teplákový den – celá škola 

TALENTMÁNIE - ŠD 

 

ÚNOR 

PROJEKTOVÝ DEN "TŘÍDA JE TÝM" – celá škola 

HRDÁ ŠKOLA – TÝDEN NETRADIČNÍCH BAREV – celá škola 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. A 8. ROČNÍKU 

VALENTÝNSKÉ SRDÍČKO – ŠD 

CHCI BÝT ZDRAVÝ – ŠD 

E-SHOP – PRODEJ ŠKOLNÍHO OBLEČENÍ – celá škola 

 

BŘEZEN 

EXKURZE OSVĚTIM – SVĚDOMÍ LIDSTVA – IX. třída 

SÁZENÍ STROMŮ – VI. TŘÍDA 

MASOPUST – 1. stupeň 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – IV. třída 

ŠKOLÁKEM NA ZKOUŠKU – 1. stupeň 



NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – 1. stupeň 

HRDÁ ŠKOLA – retro den – celá škola 

VELIKONOČNÍ JARMARK – celá škola 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 1. stupeň a ŠD 

V ŘÍŠI POHÁDEK - ŠD 

 

DUBEN 

UKLIĎME ČESKO – celá škola 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – celá škola 

DEN ZEMĚ – celá škola  

ZAHÁJENÍ VÝUKY PLAVÁNÍ – III., IV. a V. třída 

HRDÁ ŠKOLA – EKO TÝDEN – celá škola 

VELIKONOCE V PARKU – ŠD 

JARNÍ DÁREČKY – ŠD 

 

KVĚTEN  

DEN RODINY SE ŠKOLOU – celá škola 

IPS KROMĚŘÍŽ – VIII. třída 

FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD – celá škola 

HRDÁ ŠKOLA – Den bláznivých ponožek – celá škola 

SBĚR PAPÍRU – celá škola 

ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE – celá škola 

DOPRAVÁČEK – ŠD 

DEN MATEK – ŠD – hlášení obecního rozhlasu 

TĚLO DO POHYBU DÁME - ŠD 

 

ČERVEN  

ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE – celá škola 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE – I. třída 

VYSTOUPENÍ ZUŠ – II. třída 

SPANÍ VE ŠKOLE – I. a II. třída 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA – IV. třída 

DEN DĚTÍ S SHD ZDOUNKY – celá škola 



SCHŮZKA BUDUCÍCH PRVŇÁČKŮ 

HRDÁ ŠKOLA – Den naruby – celá škola 

DEN OTCŮ – ŠD – hlášení obecního rozhlasu 

HRAJEME SI SE ZVÍŘÁTKY – ŠD 

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY 

 

SOUTĚŽE 

ŘÍJEN  

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN – VIII. A IX. třída – žákyně VIII. třídy 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA – ŠK – IX. třída – žák IX. třídy 

 

LISTOPAD 

PYTHAGORIÁDA – ŠK – VI. a VIII. třída – žákyně VI. třídy 

SPĚCHEJ POMALU – LITER. SOUTĚŽ – VIII. třída – 1. místo žákyně VIII. třídy 

TANČÍ CELÁ TŘÍDA – TANEČ. SOUTĚŽ – II. třída 

POHÁDKY Z HŘÍBĚCÍCH HOR – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – VI., VII. a VIII. třída – dvě díla žáků 

VII. třídy vybraná do knihy 

 

PROSINEC 

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA – OK – IX. třída – 51. místo žák IX. třídy 

 

LEDEN 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – ŠK – VIII. a IX. třída – 1. a 2. místo žákyně VIII. třídy 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – ŠK – VI. až IX. třída – žákyně VIII. třídy 

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – V. třída a ŠD 

 

BŘEZEN 

OLYMPIÁDA V ZEMĚPISE – ŠK – VII. a VIII. třída – 2 žáci z každého ročníku 

MATEMATICKÝ KLOKAN – VI. až IX. třída  

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – ŠK – VI. až IX. třída – 1.a 2. místo žákyně VIII. třídy, 1. místo žák VI. 

třídy, 2. a 3. místo žáci VII. třídy 

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE – OK – VIII. třída – 2 žákyně VIII. třídy 

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE – ŠK – VIII. třída – 1. a 2. místo žáci VIII. třídy 



NENIČ SI TĚLO – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – VIII. třída 

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ – OK – V. třída 

DOMÁCÍ MAZLÍČCI – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - ŠD 

 

DUBEN 

MC DONALDS CUP – fotbalový turnaj – OK – II. až V. třída 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – ŠK – IV. třída 

SLZŠ V MINIKOPANÉ – OK – VII. a VIII. třída – účast 10 chlapců a 11 dívek z druhého 

stupně 

OLYMPIÁDA V DĚJEPISE – ŠK – VIII. třída – účast žáků VIII. třídy 

OLYMPIÁDA V BIOLOGII – OK – VIII. třída – 1. a 2. místo žákyně VIII. třídy  

 

KVĚTEN  

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – ŠK – VII. a VIII. třída – 2 dívky z VIII. a dva 

chlapci ze VII. třídy 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – OK – VII.a VIII. třída – 1. místo dvou dívek 

z VIII. a dvou chlapců ze VII. třídy 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ – KK – VII.a VIII. třída – 3. místo dvou dívek 

z VIII. a dvou chlapců ze VII. třídy 

MLADÝ ZDRAVOTNÍK – OK – V. a VIII. třída – 2. místo starší žáci, 4. a 5. místo starší žáci 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA – KK – VIII. třída – 10. a 11. místo žákyně VIII. třídy  

 

ČERVEN  

BRANNÝ ZÁVOD KRAJSKÉHO VELITELSTVÍ ZLÍN – VII. třída – 2. místo 

VČELKA MELIFERKA – fotosoutěž – první tři místa žákyně VIII. třídy, čestné uznání 

žákům V. třídy 

 

Vysvětlivky: ŠK= školní kolo, OK = okresní kolo, KK = krajské kolo 

 

Aktivity pro podporu a rozvoj nadání žáků 

Každoročně jsou pro naši školu také důležité aktivity, které směřují na podporu 

žáků. Cílem je, aby absolventi našli jak v profesním, tak hlavně v soukromém životě co 

nejlepší uplatnění. Pokud cítíme, že se žákům nedaří jsme tu vždy pro ně a snažíme se 



dělat vše potřebné s maximálním úsilím. Za tímto účelem uskutečňujeme níže popsané 

edukační činnosti.  

Příprava na přijímací zkoušky na střední školy je nedílnou součástí závěrečného 

ročníku a žáky je vždy kladně hodnocena. Český jazyk byl tentokrát v gesci učitelky 

Petry Říkovské. Společně se zaměřovali na veškerou problematiku týkající se 

prověřování. Individuální formou pak probíhala příprava z matematiky, kterou měla na 

starost učitelka Věra Valachová. O kvalitní práci svědčí to, že všichni deváťáci byli 

úspěšně přijati na své vybrané školy.   

O nápravu řeči žáků 1.st. se v tomto školním roce starala paní učitelka Blanka 

Ondová, jejíž zkušenosti s touto problematikou jsou letité.  

Škola nabízela také zájmové útvary zajišťované externími pracovníky a to 

Náboženství pro žáky III. tř. (v tomto školním roce se jich nepřihlásil dostatečný počet, 

nemohlo být tedy vyučováno jako nepovinný předmět), pak Kroužek mladých včelařů, 

jehož aktivit se účastnilo několik žáků 1.st. a odměnou jim bylo červnové stáčení medu. 

I v tomto školním roce a dá se říci, že více než kdy jindy, byla velmi nutná a 

žádoucí podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dřívější covidové období 

se velmi negativně podepsalo na právě této specifické skupině, a proto s velkou 

důsledností probíhala celá škála pedagogických intervencí jak individuální formou, tak i 

skupinovou, na které se podíleli takřka všichni pedagogové. V rámci Národního plánu 

obnovy získala naše škola prostředky na doučování žáků, kteří právě v době distanční 

výuky ztratili v učení tempo, návyky, kontakt se spolužáky a potřebovali individuální 

péči. 

Pravidelně a celoročně naše škola vysílá své zástupce na různá sportovní klání, 

která jsou dětmi pozitivně hodnocena a výsledky na stupních vítězů jsou toho 

jednoznačným důkazem.  

Také nadaní žáci u nás mají velkou škálu možností pro rozvoj svého nadání. 

Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace v celé společnosti již byla převážně 

příznivá, mohla se na naší škole uskutečnit celá řada soutěží a olympiád, kdy ti nejlepší 

se zúčastnili i okresních či krajských kol. Pro některé byla dána možnost reprezentace 

mimo naše vzdělávací zařízení, které bylo využito. 

 

 

 



15. Žákovský parlament 

I v tomto školním roce se pravidelně každý první čtvrtek v měsíci (pokud nebylo 

určeno jinak) setkával žákovský parlament. Jeho členové byli voleni v páté až deváté 

třídě, kdy v každém ročníku byli třídním kolektivem vybráni dva žáci. Na postu 

koordinátora opět proběhla změna. PhDr. Kamila Horáka vystřídala Mgr. Daniela 

Paličková. 

Žákovský parlament má za cíl umožnit žákům aktivní zapojení do dění na naší škole. 

Členové parlamentu přináší na zasedání témata, která zajímají jejich třídu. Mohou to být 

návrhy na zavedení novinek, připomínky ke stávajícím věcem, nebo nejrůznější 

problémy. Tato témata jsou v parlamentu otevírána, přičemž je důraz dáván na diskusi 

respektující různorodé názory všech přítomných a na konání v zájmu dobra celé školy.  

Mezi záležitosti řešené v tomto školním roce patřily nejrůznější návrhy týkající se 

vybavenosti i provozu školy. Předložené návrhy byly po prodiskutování v parlamentu 

komunikovány s vedením školy nebo s jinými osobami, které mohly k jejich realizaci 

přispět. Vždy však záleželo na tom, jak reálné dané přání žáků bylo. V případech, kdy jim 

nebylo možné vyhovět, se dočkali alespoň důkladného odůvodnění. Na zasedáních 

parlamentu nechyběly ani diskuze týkající se atmosféry na naší škole a její prezentace 

navenek. Diskutovalo se, jak bychom si přáli, aby se k sobě lidé ve škole chovali, a jak k 

tomu může přispět každý z nás. 

Členové parlamentu však nezůstali pouze u role navrhovatelů. Nebáli se ani sami 

přiložit ruku k dílu, například při úklidu venkovní učebny. Sami se také aktivně podíleli 

na plánování dubnové akce Ukliďme Česko, jíž se 8.4.2022 zúčastnily všechny třídy 

školy, a díky které bylo během jednoho dne sesbíráno ve Zdounkách a okolí více než 

čtyřicet velkých pytlů odpadků. 

 
 

16. Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími subjekty 

    Naše škola se jako každý rok prezentovala prostřednictvím nejrůznějších akcí, 

soutěží a olympiád, do kterých se opět po uvolnění koronavirových opatření zapojila. 

Některých aktivit se mohli účastnit nejen žáci s vyučujícími, ale i rodiče žáků a široká 

veřejnost.  

    Žáci prvního i druhého stupně se účastnily různých výtvarných, literárních, 

tělovýchovných a přírodovědných soutěží. Některé tradiční akce školy se vlivem 



koronavirové pandemie konaly po dvouleté odluce. Byly jimi akce – Školákem na 

zkoušku, Velikonoční jarmark, Den otevřených dveří, Den rodiny se školou, Den dětí s 

SDH Zdounky.  

    Žáci druhého stupně se zapojili do dějepisné olympiády, olympiády v českém 

jazyce, zeměpisné a biologické olympiády. Naše škola se účastnila přírodovědného a 

matematického klokana, pythagoriády, soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika 

ČR a Mladý zdravotník. V rámci výtvarných soutěží jsme byli přítomni v soutěži Pohádky 

z hříběcích hor a Nenič si tělo. Žáci se zapojili i do literární soutěže Spěchej pomalu! V 

rámci tělovýchovných aktivit se naše škola účastnila sportovního turnaje v minikopané, 

dopravní soutěže mladých cyklistů a branně-vědomostní soutěže. 

  Pravidelně je navazována spolupráce s panem starostou, se zástupci obce a 

zástupci spolků. Spolupracujeme s SDH Zdounky, TJ Zdounky, Českým svazem 

zahrádkářů, Domem kultury, Obecním úřadem ve Zdounkách, s místní knihovnou, 

základní uměleckou školou, mateřskou školou a se školami okolních obcí.  

    Škola se prezentuje na svých webových stránkách, kde jsou pravidelně 

zveřejňovány aktuální informace týkající se školy, pozvánky na různé akce, články a také 

fotografie. Vybrané články uveřejňujeme i v místním zpravodaji a v Týdeníku 

Kroměřížska. Škola se prezentuje na nástěnce u parkoviště na náměstí ve Zdounkách. 

Akce připravované školou jsou vyhlašovány i místním rozhlasem. Škola je zapojena do 

celé řady projektů jako například Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol, Rodiče vítáni 

a další. Nově se škola zapojila do projektu Hrdá škola. 
 

 

 

17. Spolupráce s rodiči 

I v tomto školním roce spolupracovali se Školskou radou, v jejichž řadách jsou 

rovněž zástupci rodičů našich žáků, a také se Spolkem rodičů a přátel ZŠ Zdounky.  

Škola pro rodiče pravidelně pořádá třídní schůzky a konzultace. Rodiče jsou zváni 

na Dny otevřených dveří, vánoční a velikonoční jarmarky. V první třídě letos proběhlo 

Pasování na čtenáře, v devátém ročníku Rozloučení s deváťáky.  Pro rodiče s dětmi škola 

pořádá tradiční Den rodiny se školou. Neopomenutelnou roli ve spolupráci s rodiči 

zastává také Školní poradenské pracoviště, jehož služeb rodiče často využívali.  

I v tomto školním roce měl každý pedagog stanoveny konzultační hodiny, kdy jej 

mohli rodiče ve škole zastihnout. 



Stejně jako v předešlých letech pokračujeme v zapojení do projektu Rodiče vítáni, 

díky němuž spolupráci s rodiči neustále rozšiřujeme. 

Účast na třídních schůzkách a konzultacích: 

1. ročník   68,8 %, 
2. ročník   89,4 %, 
3. ročník   54 %, 
4. ročník   79 %, 
5. ročník   63,48 %, 
6. ročník   45,22 %, 
7. ročník    33,6 %, 
8. ročník   44,36 %, 
9. ročník   36,36 %, 
Budoucí 1. ročník    100 %. 

 

18. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla inspekční činnost ČŠI s přímou/fyzickou 

účastí inspektorů ve škole. 

V listopadu 2021 proběhlo elektronické inspekční zjišťování týkající se 

problematiky podpory pohybových aktivit a pohybových dovedností žáků jak v rámci 

výuky tělesné výchovy, tak i v rámci ostatních pohybových aktivit žáků. Současně byly 

zjišťovány podmínky, které školy, učitelé a žáci aktuálně mají pro realizaci pohybových 

aktivit. 

V lednu 2022 se uskutečnilo inspekční elektronické zjišťování týkající se 

prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a na oblast podpory 

nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve škole. 

Paní inspektorka ČŠI se účastnila konkurzního řízení na pracovní místo 

ředitele/ky ZŠ, které proběhlo 21. 6. 2022. 

 

19. Účast v dotazníkových šetřeních, zjišťování údajů 

Ve školním roce 2021/2022 se škola zapojila do různých dotazníkových šetření, či 

zjišťování údajů, v nichž byla požádána o spolupráci různými institucemi: 

 MŠMT – mimořádné šetření COVID 5 A COVID 6 

- mimořádné šetření k identifikaci dětí k doučování 

- dotazník k normativu k NPO (IT vybavení) 



- dotazník k druhému cizímu jazyku 

- dotazník k doučování pro ZŠ 

- dotazník k ukrajinské krizi I. a II. – kapacity škol 

- národní dotazníkové šetření učitelů v úvodní fázi kariérní dráhy 

 KÚ Zlín – vyhodnocován dopadů akčního plánování ve Zlínském kraji 

(evaluace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlk, evaluace 

Školské inkluzivní koncepce Zlk) 

- výzkum vývoje profesní orientace žáků posledních ročníků (druhého 

stupně) základních škol, 

 UTB Zlín – IKAP -  mapování a poradenství v oblasti nadání žáků 

 NPI – monitorované šetření společného vzdělávání 

 SZÚ – hodnotící studie školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ 

 MAP II ORP Kroměříž – šetření týkající se popisu potřeb škol 

 MPSV ČR – dotazníkové šetření k možnosti zaměstnávat uprchlíky 

 NKÚ ČR – kontrolní akce „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na 

podporu digitálního vzdělávání 

 

20. Údaje o hospodaření školy 

Na přelomu března a dubna 2022 proběhl audit hospodaření celého roku 2021, který 

provedla Ing. Pavlína Frajtová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Zpráva z kontroly, 

kterou vypracovala paní auditorka, byla bez výhrad.  

Hospodaření školy bylo v roce 2021 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. Technické úpravy a vybavování školy 

V průběhu školního roku 2021/2022 bylo dovybaveno několik místností a 

učeben ve škole. Ze státního rozpočtu (Národní plán obnovy) byly poskytnuty finanční 

prostředky pro znevýhodněné žáky pro prevenci digitální propasti a na nákup pomůcek 



pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence.  Nově byly zakoupeny také 

pomůcky do hudební výchovy - klávesy, ozvučovací souprava, reprobox a mikrofon. 

Z provozního rozpočtu byly zakoupeny dvě nové interaktivní tabule, dobíjecí a 

úložná skříň na NB, nový nábytek do ředitelny školy, pračka na 1.stupeň, mobilní 

klimatizace do dvou tříd 2. stupně, 15 ks počítačů do nově zrekonstruované učebny PC 

na 1. stupni a nový nábytek do této učebny, kopírka do 3. oddělení ŠD, robotické 

pomůcky na 1.st. i 2.st.. Dále byly pořízeny stoly do prvního oddělení školní družiny a 

nové šatní lavičky do jedné z šaten na 1. stupni. 

V průběhu roku probíhaly drobné opravy stávajícího nábytku a dalšího vybavení 

a zařízení (škrabka ŠJ, el. kotel, kopírovací přístroje, klavír, plynové spotřebiče, školní 

rozhlas, oprava myčky ŠJ). Dále průběžně probíhaly udržovací práce (oprava 

elektroinstalace, plynoinstalace, oprava žaluzií, výměna lina v šatně ve ŠD).   

V zimě byla provedena oprava střechy na ŠJ – montáž sněhových zachytávačů. 

V průběhu hlavních prázdnin proběhla výmalba celého 1.stupně budovy školy a školní 

družiny, rekonstrukce učebny PC na 1.stupni, dále došlo k rozšíření elektrického 

zabezpečení ve školní jídelně a školní družině, k instalaci kamerového systému 

v prostorách 1. i 2.st., k opravě hlavy komínu na 1.st. a pláště komínu na 2.st., k opravě 

stěny venkovního schodiště na 2.st a  výměně výdejních oken v ŠJ.  

 
 
22. 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 o poskytnutí zpráv o žácích, vyjádření školy   13, 

počet žádostí o pracovní hodnocení zaměstnance    1,  

počet žádostí zákonných zástupců o uvolnění žáka z vyučování  22, 

počet žádostí o individuální vzdělávací plán     7, 

počet žádostí o uvolnění z Tv       2, 

počet žádostí o uvolnění z některého předmětu     2, 

počet žádostí o snížení/prominutí úplaty za ŠD     0, 

počet žádostí o přestup žáka na zdejší školu     8, 

počet žádostí o přijetí žáka k povinné školní docházce    22, 



počet žádostí o přijetí žáka cizince k povinné školní docházce   2, 

počet žádostí o odklad povinné školní docházky     8,  

počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení     0,  

počet žádostí o přezkoušení z předmětu      0, 

počet žádostí o odložení klasifikace      0,  

počet žádostí o vydání potvrzení       0, 

počet podaných stížností škole       0, 

počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.  1, 

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, kromě 1 žádosti o poskytnutí informací dle 

zákona č. 106/1999 Sb., kdy se jednalo o zcela nesmyslné podání, což potvrdilo i MV ČR 

a doporučilo jen jeho založení a věcné nevyřizování. 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. 

 

 

23. Závěr, vyhodnocení naplňování cílů ŠVP  
Školní rok 2021/2022 opět začal v „duchu“ dodržování mnoha 

protiepidemických opatření, která trvala až do jara. Během prvního půlroku jsme tedy 

opět museli zvládat různé s tím spojené situace a také se naučit využívat novou formou 

výuky, tzv. výuku hybridní, kdy se část žáků jedné třídy vzdělávala ve škole a část doma 

prostřednictvím spojení se školou přes PC.   

Prioritou, zejména na začátku školního roku 2021/2022, byla práce na 

opětovném nastavení bezpečného klimatu tříd, neboť návrat žáků nebyl stejný jako 

obvyklý návrat po prázdninách. Žáci se v předešlém školním roce dlouhou dobu učili 

formou distanční výuky, která byla různá – někomu vyhovovala, jinému ne, někdo měl 

pro ni podmínky lepší, někdo o něco horší. Mnohým v tomto období nechyběl kontakt s 

kamarády, ale někteří žáci jej mohli zcela postrádat. Proto jsme se snažili, aby se 

pozitivní vztahy mezi žáky znovu „probudily“.  



Jedním z našich hlavních cílů je totiž ve škole vytvářet přátelské prostředí, které žáky 

vede k formování kladných stránek osobnosti, posiluje jejich sebedůvěru, motivuje žáky 

ke spolupráci a k lepšímu výkonu. Snažili jsme se a snažíme se uspokojovat individuální 

potřeby všech žáků – nejen po stránce vzdělávací, ale i výchovné a sociální.  Opět jsme 

kladli důraz na realizaci třídnických hodin a všichni pedagogové i pracovnice školního 

poradenského pracoviště projevovali zájem o vztahové záležitosti mezi žáky i o jejich 

individuální situaci. 

Během celého školního roku jsme naplňovali koncepci školy a školní vzdělávací 

program „Vzdělání – cesta k úspěchu“. Rozvíjeli jsme pracovní kompetence a manuální 

dovednosti žáků, neboť od tohoto školního roku jsme začali ve třech ročnících 2.st. 

s výukou dílen a rozšířili jsme výuku přípravy pokrmů do dvou ročníků na 2.st. I přes již 

zmíněné překážky jsme naplnili stanované cíle ŠVP, podporovali jsme individualitu 

každého žáka a usilovali o dosažení jeho maxima. Naším cílem bylo a je, aby naši 

absolventi byli vybaveni takovými znalostmi, vědomostmi a kompetencemi, které zajistí 

jejich úspěšnost v dalším vzdělávání a přispějí ke zvýšení kvality jejich života. Všichni 

naši deváťáci byli přijati na další stupeň vzdělávání a my věříme, že adekvátně uplatní 

vše, co se na základní škole naučili.  

Ač výše uvedené byly opět úkoly ne vždy lehké, díky vzájemné spolupráci všech 

zúčastněných – žáků, pedagogů i zákonných zástupců, jsme vše zvládli a za to jim patří 

upřímné poděkování. 

Průběžně jsme realizovali také projekty a aktivity, které napomáhaly rozvoji 

školy a umožnily rozšířit vědomosti, znalosti a dovednosti žáků. Žáci se rovněž zapojili 

do různých soutěží, a jejich úsilí bylo ve většině případů odměněno velmi pěkným 

umístěním i cenou. Dosáhli jsme i úspěchů v rámci krajských kol soutěží, na což jsme 

právem pyšní. 

Důležitým okamžikem v „životě“ školy bylo vyhlášení konkurzního řízení na místo 

ředitele/ky naší ZŠ, neboť uplynulo šestileté funkční období paní ředitelky. Konkurzní 

řízení proběhlo koncem června, konkurzní komisí byla ke jmenování ze dvou uchazečů 

opět doporučena současná paní ředitelka, od 1. 8. 2022 došlo tedy k jejímu jmenování 

zřizovatelem školy. 

Nezapomínali jsme ani na vylepšování prostředí školy a materiálního vybavení, 

neboť i příjemné prostředí školy přispívá k dosahování vzdělávacích a výchovných cílů 

školy. Toto by se nám však nedařilo bez významné podpory našeho zřizovatele Obce 



Zdounky, jež je vždy připraven poskytnout nám podporu a „pomocnou ruku“, čehož si 

nesmírně vážíme a velmi děkujeme. 

Největším úkolem v rámci vybavení školy bylo zřízení nové učebny PC v budově 1.st. 

a pořízení patřičného vybavení pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. S rozvojem 

digitálních kompetencí souvisela i úprava školního vzdělávacího programu „Vzdělání – 

cesta k úspěchu“, jenž jsme dali do souladu s novým RVP a podle něhož zahájíme výuku 

již ve školním roce 2022/2023. Přejme si, ať se nám v následujícím školním roce daří 

realizovat výuku zase trochu jinak, nově. 😊 

 

Přílohy 

Certifikát Aktivní škola 

Osvědčení – Mrkev – člen sítě škol zabývající se ekologickou výchovou 

Certifikát Rodiče vítáni  

Poděkování Šance Olomouc za zapojení do sbírky „Vánoční hvězda“ 

Poděkování za spolupráci a podporu – Český den proti rakovině 2021 

Komentář k FKVS za rok 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 projednala pedagogická rada dne 29. 8. 2022 a 

její doplnění (do klasifikace žáka) pak 20. 9. 2022. 

 

 

 

      Mgr. Lenka Beranová, v.r. 

 

      Mgr. Lenka Beranová 

              ředitelka školy 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 schválila Školská rada dne 3. 10. 2022.  

 

                      Dagmar Zajíčková, v. r. 

 

                            Dagmar Zajíčková 

                                                                       předsedkyně Školské rady 


