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Základní škola Slavičín – Vlára 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 11 a § 12 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením §7 vyhlášky č. 150/2022 Sb., kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve 

znění pozdějších předpisů, předkládám zřizovateli školy a školské radě Výroční zprávu 

o činnosti Základní školy Slavičín - Vlára za období školního roku 2021/2022. 

 

I.   Základní údaje o škole, charakteristika školy 

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace  
adresa:  

 Školní 403, 763 21 Slavičín, okres Zlín,  

 IČO 708 71 540, 

 identifikátor zařízení:  600 114 473 

kontakty:  telefon:  577 341 303, 577 341 304, 577 341 779 

   mail: info@zsslavicin.cz 

   www.zsslavicin.cz 

adresa na dálkový přístup:  jbemsg9 

 

Zřizovatel: 

  Město Slavičín, 

  Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00 284 459, IZO: 102 319 278 

 

Datum zřízení školy: 5. 10. 1952 

Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 č.j. 1204/20, změna zařazení k 1. 1. 2001 

 

Ředitel školy:   

    PaedDr. Petr Navrátil, jmenován do funkce od 1. 8. 1996, do 31. 7. 2022.   

    PaedDr. Pavel Macek, jmenován do funkce od 1. 8. 2022.    

 

Statutární zástupce: 

    Mgr. Jana Pinďáková, jmenována do funkce od 1. 9. 2008.  

 

Celková kapacita školy a jejích součástí: Základní škola  - 800 žáků 

                                                                          Školní jídelna základní školy - 800 jídel 

                                                                          Školní družina - 150 žáků  

                                                                          Školní klub - 200 žáků  

 

Odloučené pracoviště školy: K Hájenkám 354, 763 21 Slavičín (1. – 4. ročník) 
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Rada školy: zřízena ke dni 19. 11. 1997 č.j. SO 750/97 

Školská rada: zřízena v souladu s ust. §167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. usnesením 

Rady města Slavičín 7. 11. 2005 

 

Seznam členů Školské rady Základní školy Slavičín – Vlára: 

 

Mgr. Marcela Šmotková, Družstevní 780, Slavičín  

Mgr. Aleš Ptáček, K Hájenkám 358, Slavičín - předseda ŠR 

Ing. David Ptáček, Družba 1196, Brumov - Bylnice 

Mgr. Tomáš Chmela, Dlouhá 786, Slavičín 

Mgr. Jana Adámková, K Nábřeží 851, Slavičín   

Vladimír Hubík, Osvobození 252, Slavičín 

MUDr. Martin Janšta, Lipová 121 

Anton Bonko, Mladotické nábřeží 849, Slavičín 

Marcel Zvonek, Na Výsluní 857, Slavičín  

 

Ve školním roce 2021/2022 se sešli členové školské rady celkem třikrát, ve dnech 

8. 11. 2021, 1. 3. 2022 a 25. 8. 2022. Programem schůzek bylo projednání a schválení Výroční 

zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021, volba členů do konkurzní komise, 

informace o hospodaření školy, o probíhajících i plánovaných projektech a o dalších 

důležitých otázkách z oblasti chodu školy, aktualizace Školního řádu a Školního 

vzdělávacího programu.  

 

Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole:  

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín – Vlára, registrace 19. 6. 2001      

Školní sportovní klub, člen AŠSK od školního roku 1995/1996 pod číslem JIM 76024 

 

Historie školy 

Základní škola Slavičín - Vlára působí 69. rokem. Byla slavnostně otevřena 

5. října 1952 a vyučování v ní bylo zahájeno 6. prosince 1952. Původních 14 tříd 

navrhovaných v projektu nestačilo a po provedených rekonstrukcích byla vystavěna škola 

s 24 třídami. K výstavbě druhé části školy došlo až za 10 let v roce 1961. 2. května 1965 byla 

dokončena výstavba tělocvičny, jídelny a dílny. Prudkým nárůstem počtu dětí ve Slavičíně 

se však škola stala malou a od roku 1961 se muselo začít se směnným vyučováním. Počet 

směnných tříd se rok od roku zvyšoval a neodstranilo ho ani vyučování v malotřídních 

školách v Hrádku a v Divnicích. Směnování nebyli tehdy ušetřeni ani žáci 1. tříd, což se 

setkalo s protesty rodičů. Nedostatek tříd byl odstraněn až výstavbou šestitřídního 

dřevěného montovaného pavilonu. Jeho stavba byla zahájena v květnu 1968 a 13. února 1969 

byl pavilon předán k užívání.  

Současná podoba školy 

Základní školu Slavičín – Vlára tvoří dvě školní budovy pro výuku v 1. – 4. ročníku 

a v 5. – 9. ročníku a budova dřevěného pavilonu pro mimoškolní a zájmovou činnost. 

Součástí hlavní školní budovy je tělocvična a školní kuchyně s jídelnou.  

 V hlavní budově (ul. Školní 403) je umístěno 17 kmenových tříd 5. – 9. ročníku. 

Ve školním roce 2021/2022 došlo k navýšení počtu tříd o 2. Z toho důvodu musely být 

odborné učebny zeměpisu a společenských věd změněny v kmenové třídy. Od letošního 

roku každá kmenová třída i odborná učebna disponuje interaktivními systémy pro výuku - 
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interaktivními tabulemi či LCD panely. Odborné učebny jsou využívány pro výuku 

přírodopisu, fyziky a chemie, cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy, 

pracovních a technických činností, informatiky a digitálních technologií. Pro výuku 

výtvarných činností slouží také keramická dílna.  

 V budově 1. stupně (ulice K Hájenkám 354) je umístěno celkem 10 kmenových 

tříd pro výuku žáků 1. – 4. ročníku a dětí v přípravné třídě. Ve školním roce 2021/2022 

zahájila přípravná třída svoji působnost. Také v této školní budově jsou všechny kmenové 

třídy 1. - 4. ročníku vybaveny interaktivními systémy. Výuka výtvarné a hudební výchovy 

probíhá ve speciálních odborných učebnách. Pro práci s žáky s podpůrnými opatřeními 

využívá speciální pedagožka multimediální učebnu. Ve škole se dále nachází Školní 

informační centrum a jedna místnost pro ranní oddělení školní družiny.  

 V dřevěném pavilonu vedle hlavní budovy má své zázemí školní družina 

a klub. Jednu místnost využívají k činnosti národopisný soubor Slavičánek, zájmové útvary 

mažoretky, školní roztleskávačky a dramatický kroužek. 53 let stará budova dřevěného 

pavilonu budovaná pouze pro dočasné užívání v horizontu 10 let je z mnoha důvodů včetně 

hygienických již zcela nevyhovující. Škola opakovaně vznáší požadavky na výstavbu nové 

školní budovy. 

 Ve školním roce 2021/2022 bylo ke stravování ve školní jídelně přihlášeno 

celkem 745 žáků školy a studentů gymnázia a 216 dospělých strávníků. Průměrný počet 

pravidelných strávníků byl snížen na 650.  

Školní jídelna předkládá nabídku dvou jídel a do jídelníčku jsou zařazovány pokrmy dle 

projektu Zdravá výživa. Všichni strávníci a rodiče našich žáků mají přehled o stravování, 

o aktuálním stavu konta na stravovacím účtu, přes internet mají možnost zaplatit stravné, 

objednávat obědy nebo objednávky rušit.  

 Výuka tělesné výchovy probíhá v tělocvičně, na sportovním hřišti s umělým 

povrchem u hlavní budovy a ve sportovní hale. 

 Pro výuku pracovních činností slouží moderně vybavené učebny technických 

řemesel a dvě školní zahrady se záhony, skleníkem a ekologickou učebnou. 

*   Počet tříd a žáků     

     ke dni 1. 9. 2021 

Počet tříd 

/skupin/ 
Počet žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu/ 

Přepočtený na 

počet ped. prac. 

Přípravná třída 1 12   

1. stupeň 12  226 18,83 14,67 

2. stupeň 14 282 20,14 22,76 

Žáci z Ukrajiny 1 19 od 21. 3. 2022 1 + 2 asistentky 

Školní družina 6 149 24,83 4,93 
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II. Vzdělávací program školy  

Vzdělávací program – učební plán 

Školní rok 2021/2022 

Ročník 
Počet žáků 

Stav ke dni 1. 9. 2021 

ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slavičín - Vlára 1. – 9. 508 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

 

I. stupeň 

 

6. 7. 8. 9. 

 

II. stupeň 
 

Počet žáků  

(stav ke dni 30. 6. 2022) 
48 43 40 32  63 vyučovacích hod 77 69 74 62 vyučovacích hod 

Počet tříd 3 2 2 2 3 plán děl.  celkem 4 3 4 3 plán děl.  celkem 

Předmět  

Český jazyk a literatura 9 8 9 7 6 93  93 5 4 4 4 60  60 

Cizí jazyk  1 3 3 3 23  23 4 4 3 4 52 7 59 

Druhý cizí jazyk,  

Konverzace z Aj 
         2 2 2 20 4  24 

Prvouka 2 2 3   16  16        

Vlastivěda     2 2 10  10        

Přírodověda    2 2 10  10        

Matematika 4 5 5 5 5 57  57 5 4 5 4 64  64 

Informatika    1 1 5  5 1 1   7 1 8 

Občanská a zdravotní 

výchova  
        2 2 2 1 25  25 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 24  24 2 2 2 2 28  28 

Zeměpis         2 1 2 2 25  25 

Dějepis         2 2 1 2 24  24 

Přírodopis         2 2 2 1 25  25 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 12  12 1 1 1 1 14  14 

Výtvarná výchova    2 2 10  10 2 2 1 1 21  21 

Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2   14  14        

Fyzika         1 2 2 2 23  23 

Chemie           2 2 12  12 

Pracovní činnosti    1 1 5  5 1 1 1 1 14 4 18 

Volitelné předměty     1 3  3   1 2 10 5 15 

Týdenní počet hodin ve třídě 20 21 25 26 26 118   30 30 31 31 122   

Týdenní počet hodin v roč. 60 42 50 52 78 282  282 120 90 124 93 427 21 448 

Nepovinné předměty 
  6 Náboženství 

    4 Sportovní hry 
   10   2 ZM 2 Náb 6 SH   10 

Celkem hodin v učebním 

plánu 
       292       458 
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Volitelné předměty 

Název předmětu Zkratka Vyučující Počet hodin 

5. ročník    

Zábavná matematika ZM Fil 1 

Zábavná angličtina ZAJ HoB 1 

Výtvarné činnosti VČ Pav 1 

8. ročník – 1. VP    

Digitální technologie DT Jan, Vy 2 + 1 - 8. A 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ  Stu 1 + 1 - 8. A 

9. ročník – 1. VP    

Seminář z českého jazyka I SČJ I Maň, Šm 1 + 1 - 9. A 

Seminář z matematiky I SM I Go 1 + 1 - 9. A 

Technické činnosti DT Jan 1 

9. ročník – 2. VP    

Seminář z českého jazyka II SČJ II Maň 1 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ Stu 1 

Seminář z matematiky II SM II Go 1 
 

 

Nepovinné předměty  
 

 

Zájmové útvary        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název nepovinného předmětu Ročník Vyučující Počet hodin 

Zábavná matematika  6. A,  7. A Raš, Šču 1 + 1 

Náboženství I. stupeň Dej, Šen, Ad 6 

Náboženství II. stupeň Dej, Šen 2 

Název zájmového útvaru a vyučující 

Mažoretky                                            Čas, Dor 

Dramatický kroužek                           ToL, PtM 

Roztleskávačky                                    ToL 

Slavičánek                                             Str, Zá, Al 

Hravá jóga a relaxační činnosti          Šmo 

Výtvarný kroužek                                Ly 

Zumba                                                    Kva 

Míčové hry                                            ToL 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení 

činnosti školy 

Údaje o pedagogických pracovnících školy ve školním roce 2021/2022 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 51 50,109 

Externí pracovníci 3 - 

 

1. Pedagogičtí pracovníci 

Třídní učitelé - I. stupeň Třídní učitelé - II. stupeň 

Př. tř. Ing. Renáta Špalková 6. A Ing. Dana Ščuglíková 

1. A Mgr. Hana Strnadová 6. B Mgr. Vendula Urbaníková 

1. B Mgr. Darja Konečná 6. C Mgr. Rostislav Gorecký 

1. C Mgr. Šárka Končická 6. D Mgr. Martina Kovaříková   

2. A Mgr. Miroslava Zálešáková 7. A Mgr. Petr Malec 

2. B Mgr. Radka Častulíková 7. B Mgr. Tomáš Studeník 

3. A Pavlína Berčíková 7. C Mgr. Blanka Hořáková 

3. B Mgr. Jana Alexová 8. A Mgr. Ludmila Jandíková 

4. A Mgr. Miroslava Húšťová 8. B Mgr. Jarmila Maňasová 

4. B Mgr. Jitka Pavlůsková 8. C Mgr. Jana Došlová 

5. A Mgr. et Mgr. Martin Polách  8. D Ing. Hana Vyoralová 

5. B Mgr. Iva Filáková 9. A Mgr. Jana Rašková 

5. C PaedDr. Bronislava Králíková 9. B Mgr. Adriana Maňasová 

  9. C Mgr. Naděžda Zemánková 
 

Ostatní učitelé 

PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy do 31. 7. 2022 

PaedDr. Pavel Macek, MBA, ředitel školy od 1. 8. 2022 

Mgr. Jana Pinďáková, statutární zástupce 

Mgr. Gabriela Šuráňová 

Mgr. Iva Šmotková 

Mgr. Hana Majeriková 

Mgr. Alena Kantnerová 

Mgr. Daniel Kořenek 

Mgr. Patrik Janota 

Ing. David Ptáček  

Mgr. Aleš Ptáček 
 

Speciální pedagog: 

Mgr. Anna Obadalová 



8 

 

Asistentky pedagoga: 

Marie Šprtová, Jana Vyskočilová, Ing. Martina Tkadlecová, Mgr. Hana Kovářová, Alena Tomečková, 

Ing. Anna Ptáčková 

 

Vychovatelky školní družiny a školního klubu 

Mgr. Marcela Šmotková - vedoucí ŠD Soňa Lysá, Mgr. Lenka Tomečková 

 Bc. Martina Ptáčková, Nela Kvasnicová 

 

Výuka žáků z Ukrajiny: 

Jana Vyskočilová, MUDr. Mariia Tsyril, Anastasia Sablin 

 

Od 1. 9. 2021 do naší školy nastoupili tito pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Mirka Húšťová - učitelka 1. stupně ZŠ, Mgr. et Mgr. Martin Polách - učitel 1. 

stupně ZŠ a Nj na 2. stupni, Nela Kvasnicová - vychovatelka ŠD, Jana Vyskočilová - 

asistentka pedagoga, Ing. Anna Ptáčková - asistentka pedagoga, Mgr. Hana Kovářová - 

asistentka pedagoga.  

V průběhu školního roku odešla na mateřskou dovolenou asistentka pedagoga 

Ing. Martina Tkadlecová (květen 2022) a učitelka 1. stupně Pavlína Berčíková (září 2022).   

Po 26 letech (z celkového počtu 44 let v ZŠ Slavičín - Vlára) ukončil dne 31. 7. 2022 

působení ve funkci ředitele školy PaedDr. Petr Navrátil. Od 1. 8. 2022 byl jmenován do této 

funkce PaedDr. Pavel Macek. PaedDr. Petr Navrátil zahájil svoji pedagogickou činnost před 

44 lety v roce 1978 coby učitel matematiky a technických činností na 2. stupni Základní školy 

ve Slavičíně. Současně s prací učitele vykonával 16 let funkci výchovného poradce pro volbu 

povolání. V roce 1996 byl jmenován ředitelem ZŠ Slavičín – Vlára. Jeho čtyřleté působení ve 

funkci radního Zlínského kraje pro oblast školství v letech 2012 – 2016 bylo spojeno 

s rozvojem středních škol v regionu a podporou technických oborů a řemesel v našem kraji. 

Po návratu do školy uskutečnil své plány na její celkovou modernizaci. Zahájil postupnou 

modernizaci tříd vybavením LCD panely, odborných učeben i kabinetů novým nábytkem. 

Vítanou změnou byla rekonstrukce školní jídelny, její moderní design a hlavně odhlučnění. 

Školní rok 2021/2022 byl pro ředitele naší školy mimořádně těžký. Kromě náročné 

organizace související s opatřeními proti Covidu bylo nutné řídit školu v době, kdy přímo za 

chodu školního procesu probíhala rekonstrukce elektroinstalace v třípatrové hlavní budově. 

Řízení školy o 71 zaměstnancích vyžadovalo mimořádné schopnosti manažera školy. 

PaedDr. Petr Navrátil letos získal výjimečné ocenění komise Rady Zlínského kraje jako 

poděkování za dosavadní práci ve školství. 
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Přehled o pracovnících školy ve školním roce 2021/2022 

Pracovník Úvazek 
Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Pracovní zařazení 

138 1,0 VŠ, M - Zpv PČ 

146 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň - ČJ 

113 0,773 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

122 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

108 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

125 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň - TV, 2. stupeň - TV, RJ 

219 1,0 VŠ, VŠ, DPS  FY, INF 

164 1,0 VŠ, Čj - D ČJ, D 

147 1,0 VŠ, Čj - Hv HV, Z 

114 1,0 VŠ, M - Z M, Z 

140 1,0 VŠ, M - Zt M, PČ 

169 1,0 VŠ, Čj - Ov ČJ, OZV, NJ 

129 1,0 VŠ, Čj - Nj ČJ, NJ, VV 

161 1,0 VŠ, Čj - Vv ČJ, VV, NJ 

128 1,0 VŠ, M - Bi 1. stupeň - Př, 2. stupeň - Př, Vv 

354 0,842 SŠ Asistent pedagoga 

215 1,0 VŠ, Čj - Aj ČJ, AJ 

255 0,905 VŠ, DPS 
1. stupeň - TV, INF  

2. stupeň - TV, INF 

261 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

153 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

171 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

282 1,0 VŠ,  Aj – Ozv OZV, AJ 

144 1,0 VŠ, ČJ – D ČJ, D 

286 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň  

283 1,0 VŠ, Z – OV Z, OZV 

285 1,0 VŠ, M – Ch M, CH 

311 1,0 VŠ, Bc. studium, Př - Inf PČ, Inf., PŘ, FY 

306 1,0 VŠ, Tv – M M, TV 

326 1,0 VŠ, Aj 1. stupeň - AJ, 2. stupeň - AJ 

267 1,0 VŠ 1. stupeň 

313 1,0 VŠ, studium spec. pedagogiky Školní asistent 

287 1,0 VŠ Vychovatelka ŠD, ŠK 

271 1,0 VŠ, DPS Vychovatelka ŠD 

127 1,0 SŠ, vychovatelství  Vychovatelka ŠD 

275 0,909 VŠ 2. stupeň - TV 

162 1,0 SŠ, vychovatelství Asistentka pedagoga, vychovatelka 

293 1,0 VŠ Vedoucí ŠD, ŠK 

336 1,0 VŠ studium pro 1. stupeň 1. stupeň 

357 1,0 VŠ Školní asistent 
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295 0,955 VŠ , M 2. stupeň - M 

330 1,0 VŠ, DPS Asistent pedagoga 

335 1,0 VŠ, M – Př 2. stupeň - M, PŘ 

337 1,0 VŠ, SŠ – vych Přípravná třída 

340 1,0 SŠ Asistent pedagoga 

341 1,0 VS 2. stupeň - AJ 

348 0,75 VŠ Asistent pedagoga 

358 1,0 VŠ 1. stupeň 

349 1,0 VŠ 1. stupeň 

345 1,0 VŠ Asistent pedagoga 

346 1,0 SŠ Vychovatelka 

 

Rozšířené vedení a výkon specializovaných činností školy 

Ředitel školy a kariérový poradce PaedDr. Petr Navrátil 

Statutární zástupce Mgr. Jana Pinďáková 

Výchovný poradce pro žáky 1. – 4. ročníku Mgr. Darja Konečná    

Výchovný poradce, speciální péče o žáky 5. – 9. ročníku Mgr. Naděžda Zemánková    

Kariérový poradce pro volbu povolání  PaedDr. Petr Navrátil 

Speciální pedagog Mgr. Anna Obadalová 

Koordinátor školního vzdělávacího programu Ing. Hana Vyoralová 

Školní metodik prevence Mgr. Gabriela Šuráňová 

Koordinátor informačních technologií 
Ing. Hana Vyoralová, Ing. David Ptáček, 

Mgr. Patrik Janota, PaedDr. Petr Navrátil 

Koordinátor environmentální výchovy Mgr. Hana Majeriková 

Vedoucí vychovatelka školní družiny a klubu Mgr. Marcela Šmotková 

 

Vedoucí učitelky ročníků I. stupně 

1. ročník: Mgr. Hana Strnadová 4. ročník: Mgr. Jitka Pavlůsková 

2. ročník: Mgr. Radka Častulíková 5. ročník: PaedDr. Bronislava Králíková 

3. ročník: Mgr. Jana Alexová  

Předsedové předmětových komisí II. stupně podle oblastí ŠVP 

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

Čj Mgr. Ludmila Jandíková 

Člověk  

a příroda 

Př Mgr. Hana Majeriková 

Cj Mgr. Jarmila Maňasová 

Z Mgr. Petr Malec 

F Ing. Hana Vyoralová 

Ch Mgr. Jana Rašková 

Matematika 

a její aplikace 
M Mgr. Rostislav Gorecký 

Člověk  

a svět práce 
Pč Mgr. Jana Došlová 

Infor. a kom. 

technologie 
Inf Mgr. Patrik Janota Umění 

a kultura 

Vv Mgr. Iva Šmotková 

Člověk  

a společnost 

D Mgr. Gabriela Šuráňová Hv Mgr. Aleš Ptáček 

Ozv Mgr. Naděžda Zemánková 
Člověk 

a zdraví 
Tv Ing. David Ptáček 

 



11 

Věková skladba pedagogických pracovníků 

Do 35 let Od 35 do 50 let Nad 50 let Důchodový věk 

celkem / žen celkem / žen celkem / žen celkem / žen 

16/11 21/19 11/10 2/1 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

Průměrný věk 
Muži Ženy Všech zaměstnanců 

41 42,14 41,97 
 

Požadovaný stupeň vzdělání a pedagogická způsobilost jsou s výjimkou jedné 

pedagogické pracovnice (dokončující vysokoškolské magisterské vzdělávání) u všech 

pedagogů splněny podle Zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.  

Nepedagogičtí pracovníci 

Hospodářka školy Ivana Bartošová 

Účetnictví zabezpečováno externě Ing. Ondřej Šánek 

Vedoucí školního stravování Renata Hrabinová 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 21 20,221 

Externí pracovníci 0 0 

Ostatní pracovníci 

– pořadové číslo Funkce Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 

1 hospodářka 1,0 SOŠ 

2 školní asistent 1,0 VŠ 

3 školník 1,0 SOŠ 

4 uklízečka 0,9 SOU 

5 uklízečka 0,9 SOU 

6 uklízečka 0,9 SOU 

7 uklízečka 0,9 SOU 

8 uklízečka 0,9 SOU 

9 uklízečka 0,9 SOU 

10 uklízečka 1,0 SOU 

11 vedoucí ŠJ 1,0 SOŠ 

12 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

13 kuchařka 1,0 SOU 

14 kuchařka 1,0 SOU 

15 kuchařka 1,0 SOU 

16 pomocná kuchařka 1,0 SOU 

17 pomocná kuchařka 1,0 SOU 

18 pomocná kuchařka 1,0 SOU 

19 pomocná kuchařka 1,0 SOU 

20 pomocná kuchařka 1,0 SOU 

21 pomocná kuchařka 0,821 SOU 



12 

IV. Vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu v roce 2021/2022 

 

1. Vyhodnocení prvního roku předškolního vzdělávání v přípravné třídě 

Po třech letech osvěty u rodičů předškolních dětí a s podporou zřizovatele se 1. 9. 2021 

podařilo poprvé otevřít přípravnou třídu při ŽŠ Slavičín - Vlára. Zpočátku se nová myšlenka 

vytvořit přípravnou třídu nesetkávala s odezvou u rodičů předškoláků. Pro potřebný počet 

alespoň 10 přihlášených mnohdy chyběly jen dvě děti. Velký zájem byl však o přípravný 

kurz v této třídě. Mimo jiné i díky němu obavy rodičů předškoláků opadly a v září 2021 

odstartovala přípravná třída svoji činnost. V současné době se vzdělávání v přípravné třídě 

těší velkému zájmu. Počet dětí se v průběhu školního roku postupně zvýšil z 12 na 15. 

Důvodem byl příchod dětí předškolního věku z Ukrajiny a zájem jejich rodičů právě o 

přípravnou třídu. Třídní učitelkou byla Ing. Renáta Špalková, která se na vzdělávání a 

organizaci výuky dlouhodobě připravovala odborně i formou konzultací a návštěv 

v přípravných třídách v našem regionu. Své třídě dala jméno Tygříci.  

Vzdělávání v PT probíhá podle Výchovně vzdělávacího programu pro předškolní děti. 

Ve výuce se každý týden věnují nějakému tématu, rozvíjí předmatematické dovednosti, 

grafomotoriku, logické myšlení a slovní zásobu. Velkým bonusem je výuka s prvky 

Montessori vzdělávací metody a pomůcek. Kromě třídní učitelky se dětem pravidelně 

věnuje také speciální pedagožka, která se stará hlavně o logopedickou nápravu vad řeči. Po 

obědě pečuje o děti ve školní družině paní vychovatelka. Pro své aktivity má přípravná třída 

k dispozici tělocvičnu, sportovní hřiště a všechny odborné učebny ve škole. Každý den je 

zařazena procházka po okolí. Děti se učí samostatnosti také tím, že se každý den podílí na 

přípravě svačiny. V PT se neklasifikuje, ale motivačně hodnotí individuální dovednosti a 

schopnosti získané během školního roku. Cílem PT je příprava na úspěšný vstup dětí do 

první třídy. Svoji spokojenost s přípravnou třídou vyjádřili rodiče dětí v dotazníkovém 

šetření.  

2. Přehled výchovně vzdělávací činnosti 

Školní rok 2021/2022 lze charakterizovat jako jeden z nejobtížnějších let v historii 

školy. Ve výchovně vzdělávací oblasti se projevovaly důsledky předchozí téměř dvouleté 

distanční výuky. U některých žáků se projevily obtíže při přechodu k prezenční formě 

vyučování a návratu do školního kolektivu. Výuku často narušovaly opakované karantény 

nejen jednotlivých žáků a vyučujících, ale i celých tříd. Největší zátěží však byla téměř 

celoroční rekonstrukce elektroinstalace v hlavní školní budově. Náročnost organizace výuky 

spočívala ve stěhování kmenových tříd, zrušení odborných učeben, hledání náhradních 

prostor pro kabinety vyučujících a v neustálých změnách dohledů pedagogů na chodbách a 

ve školní jídelně. Po celou dobu bylo rovněž nutné dodržovat protiepidemiologická opatření 

a nařízení Ministerstva zdravotnictví o testování žáků i zaměstnanců školy antigenními 

nebo PCR testy.  

Od března 2022 se postupně přihlásilo ke vzdělávání v naší škole 19 žáků z Ukrajiny. 

Po dvou měsících ukončili školní docházku 2 z nich (jeden z důvodu stěhování bez sdělení 

odhlášení škole, pro jednu žákyni zvolil zákonný zástupce možnost 90-denní adaptace bez 

docházky do základní školy. Jeden žák 9. ročníku složil úspěšně přijímací zkoušky na 
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gymnázium a od 1. 9 2022 bude studovat na GJP Slavičín. Adaptace žáků z Ukrajiny 

spočívala nejdříve v seznámení s českým jazykem (4 vyučovací hodiny denně), školním 

prostředím a chodem školy. Zdarma obdrželi učebnice českého jazyka, veškeré pomůcky do 

vyučování, školní aktovky a tablety do výuky v 6. - 9. ročníku. Postupně žáci kromě 

společné výuky českého jazyka navštěvovali i výuku hlavních předmětů (matematiky, 

anglického jazyka) v určených třídách. V další fázi se počet hodin pro výuku českého jazyka 

snížil na tři hodiny týdně. Tím se mohli žáci z Ukrajiny naplno zařadit do třídních kolektivů 

v rámci školy. Během tří měsíců vzdělávání v naší škole dosáhli velkého pokroku v českém 

jazyku. Přes počáteční obtíže některých z nich s docházkou do školy a školní prací obdrželi 

všichni na závěrečném vysvědčení kladné hodnocení ve většině předmětů. Mimo výuky se 

žáci účastnili také školních aktivit a programů školy, jako například Dne dětí, EVVO 

programu výcviku dravců, školních výletů, besed v městské knihovně aj. Pro kolektiv všech 

ukrajinských dětí byly uspořádány dvě výtvarné tvořivé dílny, které vedla vyučující 

výtvarné výchovy z Ukrajiny. Jejich výtvarná díla zdobila interiér chodeb školní budovy. 

Pro zájemce uspořádali vyučující informatiky zajímavé dopoledne pro seznámení 

s robotickými stavebnicemi. Mladší žáci a děti z přípravné třídy navštěvovali po vyučování 

školní družinu. Vyučujícími ukrajinských žáků byly asistentka pedagoga Jana Vyskočilová, 

koordinátorka a tlumočnice MUDr. Mariia Tsyril a učitelka Anastasia Sablin. Při své 

návštěvě vyjádřila ČŠI péči o ukrajinské žáky a fázovou organizaci jejich vzdělávání za 

příkladnou. 

Navzdory všem výše uvedeným náročným podmínkám a okolnostem války na 

Ukrajině probíhala ve všech třídách kvalitní řádná výuka podle ŠVP. Velkým počinem 

v oblasti modernizace bylo pořízení nových tabletů pro žáky do výuky a LCD panelů do 

kmenových tříd v hlavní budově. Tím se dovršilo úplné vybavení všech tříd 1. - 9. ročníku a 

odborných učeben interaktivními systémy. Nákupem nového nábytku do kabinetů se 

proměnil interiér zázemí pro pedagogické pracovníky. Stejně jako výměna podlahoviny 

v některých třídách a sborovně v hlavní školní budově. V rámci rekonstrukce došlo 

k výmalbě interiérů tříd a chodeb v hlavní budově. V následujícím školním roce bude nutné 

věnovat tutéž pozornost také interiéru v budově 1. stupně.  

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání „Škola pro všechny“. Našimi prioritami ve výchovně vzdělávací 

oblasti nadále zůstává výuka cizích jazyků, informační gramotnosti, sportovní a ekologická 

výchova. Pátým rokem jsme nabídli žákům 6. ročníku vzdělávání ve třídě s rozšířenou 

výukou přírodovědných předmětů, o kterou je ze strany žáků i jejich rodičů velký zájem. 

V 8. a 9. ročníku se oblast vzdělávání v této třídě rozšiřuje rovněž o výuku cizích jazyků 

a informační gramotnosti. Žákům ohroženým školním neúspěchem byla věnována péče 

formou pravidelného doučování nebo přípravou na vyučování ze strany učitelů. Žákům 

s podpůrnými opatřeními a logopedickými problémy se věnovala speciální pedagožka.  

Povinnou výuku anglického jazyka jsme zajišťovali od 2. ročníku. Od 2. pololetí 

školního roku jsme opět nabídli Zábavnou angličtinu pro nejmenší už dětem v první třídě. 

Druhý cizí jazyk, německý nebo ruský, si zvolili žáci od 7. ročníku. Pravidelně vycházíme 

vstříc zájmu žáků s podpůrnými opatřeními o výuku Cvičení z anglického jazyka místo 

druhého cizího jazyka.  

Ve školním roce 2021/2022 začali s výukou Informatiky rovněž žáci 4. ročníku, čímž 

jsme zahájili první rok avizovaných změn MŠMT ve výuce informatiky.  
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Na obou stupních školy byl nastaven systém volitelných předmětů dle požadavků 

a zájmu žáků. Na I. stupni ve volitelných předmětech navštěvovali žáci 5. ročníku 

Zábavnou matematiku, Zábavnou angličtinu a Výtvarné činnosti s využitím keramické 

dílny. Na II. stupni žáci 8. a 9. ročníku využili nabídku volitelných předmětů: Digitální 

technologie, Konverzace v anglickém jazyce, Technické činnosti, Seminář z matematiky 

a Seminář z českého jazyka.  

Z nabídky nepovinných předmětů měli žáci možnost zvolit si předmět dle svého 

zájmu nad rámec povinných vzdělávacích předmětů. Ve školním roce 2021/2022 tvořily 

systém NP  Zábavná matematika ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů, 

Náboženství a Sportovní hry pro I. a II. stupeň (4. - 9. ročník - dívky, chlapci).  

Činnost školní družiny a školního klubu vycházela z programu Přístav dobré 

nálady. Pestrost nabídky byla tradičně na vynikající úrovni. Provoz družiny probíhal v čase 

od 6.00 do 16.30 hodin. Režim byl rozdělen na odpočinkovou a řízenou zájmovou činnost. 

Školní klub nabízel množství zájmových útvarů pro žáky obou stupňů.  

Po dvouleté odmlce se uskutečnil pro žáky 9. ročníku jubilejní 20. ročník kurzu 

tanečních. Probíhal ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 v tělocvičně školy (z důvodu 

rekonstrukce slavičínské Sokolovny). Po jejím znovuotevření se dne 28. 6. 2022 konala 

slavnostní Závěrečná kurzu tanečních. V zaplněném sále Sokolovny předvedli žáci 

9. ročníku svým rodičům i učitelům přehlídku naučených tanců - standardních, 

latinskoamerických, country i české mazurky. Od samotných počátků byli lektory kurzů 

tanečních manželé Novotní.  

Dvacet let, od roku 2002, je naše škola zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan, které 

poskytuje zázemí pro její činnost.  

Naší partnerskou školou je dlouhodobě ZŠ Janka Kráľa z Nové Dubnice. Vyučující a 

žáci obou partnerských škol spolupracují v projektech a sportovních aktivitách. Z důvodu 

přetrvávajících opatření v souvislosti s nemocí Covid se však ve školním roce 2021/2022 

neuskutečnilo žádné setkání zástupců škol.  

Informace o dění ve škole získávali rodiče a veřejnost ze Školních novin, z webových 

stránek školy a pravidelně jsou také informováni o významných akcích ve Slavičínském 

zpravodaji.  

Komunikace s rodiči mimo pravidelné osobní setkání na třídních schůzkách a 

konzultačních dnech nově probíhala od 1. 9. 2022 prostřednictvím aplikace EduPage. 

Ta umožňovala zákonným zástupcům aktuálně sledovat průběžné výsledky vzdělávání 

žáků a omlouvat absenci svých dětí.  
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V. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a 

odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Osobní růst pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším 

vzdělávání. 

Stejně jako předchozí školní rok byl také rok 2021/2022 v oblasti vzdělávání 

pedagogických a nepedagogických pracovníků velmi bohatý. Téměř po celý rok 

poskytovaly vzdělávací agentury semináře a kurzy online formou. Prezenční forma 

vzdělávání byla uplatňována až od 3. čtvrtletí školního roku. Webináře pro vedení školy 

byly mimo jiné tematicky zaměřeny na aktuální situaci ve školství - zejména v oblasti 

adaptace, výuky, hodnocení a legislativních změn souvisejících s příchodem žáků 

z Ukrajiny. Vyučující a koordinátoři ICT se zúčastnili cyklu seminářů ke změnám ve výuce 

informatiky, stejně jako kurzů robotiky. K avizovaným změnám ŠVP v oblasti začlenění 

digitální výchovy do jednotlivých ročníků a předmětů se vzdělávala koordinátorka ŠVP.  

Pedagogičtí zaměstnanci s velkým zájmem využívali celoroční průběžné nabídky 

různých vzdělávacích agentur. Zvolili si 38 individuálních seminářů dle vlastní volby a 

zájmu. 

Z důvodu zavedení aplikace EduPage pro pedagogické pracovníky, žáky a rodiče 

absolvovali všichni vyučující v průběhu školního roku několik školení pro seznámení s prací 

v EduPage a nabídkou aplikace. Seminář k dovednostem jako je komunikace s žáky a rodiči, 

vedení základní pedagogické dokumentace či klasifikace a hodnocení žáků připravila pro 

pedagogický sbor školní metodička ICT. Kromě vyučujících byli s aplikací EduPage 

seznámeni všichni žáci a jejich rodiče.  

Naši pedagogové absolvovali 6 dlouhodobých kurzů, a to Montessori pedagogika v 

praxi, Základy a čtení Braillova písma, Žít s respektem, Zdravotní tělesná výchova v ZŠ, 

Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně - logopedický asistent a Kurz pro 

asistentky pedagoga. 

Studium Koordinátora ŠVP úspěšně ukončil vyučující 1. stupně. Další studia 

absolvovali 2 vyučující. Jednalo se o Studium speciální pedagogiky pro kvalifikované 

učitele, vychovatele, učitele odborného výcviku a praktického vyučování a kombinované 

on-line a prezenční studium Školní metodik prevence.  

Magisterské studium velmi úspěšně ukončila v září 2021 speciální pedagožka. 

Specializační studia 

Název vzdělávání Počet osob 

Školní metodik prevence 1 

Studium speciální pedagogiky pro kvalifikované učitele, vychovatele, učitele 

odborného výcviku a praktického vyučování 
1 

Speciální pedagogika - ukončení závěrečnou státní zkouškou (září 2021) 1 
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Vzdělávací kurzy 

Název vzdělávání Počet osob 

Montessori pedagogika v praxi  3 

Základy a čtení Braillova písma 4 

Školní metodik prevence 1 

Podpora komunikačních dovedností žáků MŠ a 1. stupně - logopedický asistent 1 

Zdravotní tělesná výchova v ZŠ 1 

Kurz pro asistentky pedagoga 1 

Žít s respektem 4 

 

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 

Název vzdělávání Počet osob 

Aj - gramatika snadno a efektivně 1 

Praktické tipy a online nástroje pro moderní vyuč. cizích jazyků WOCABEE 3 

Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole - AJ 1 

Angličtina v pohybu 1 

Slovní zásoba hravě, obrazově a systematicky 1 

Warm-ap aktivity na míru pro cizí jazyk 3 

Nové hry aneb výuka napínavě, bystře a zábavně 1 

 

Vzdělávací semináře „pro sborovnu“ – všechny pedagogické pracovníky 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) 

Praktické semináře pro využití aplikace EduPage 

Práce s LCD panely ve výuce  

 

Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) Počet osob 

Letem světem v pohybových hrách 2 

Linka bezpečí 1 

Setkání speciálních pedagogů 1 

Videokonference k revizi RVP 1 

Hudební výchova 1 

Role pedagoga MŠ a přípravných tříd v přímé práci s dítětem s odloženou školní 

docházkou 
1 

Komunikace s rodiči 4 

Výchovná a vzdělávací stádia dítěte předškolního věku a žáka ZŠ 4 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 1 

Karty ctností pro děti aneb výchova ke ctnostem v MŠ 2 
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Škola moderní didaktiky 1 

Vztahy v rodině a význam rodinných rituálů 2 

Informatika na 1. stupni 1 

Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi 1 

Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni ZŠ 1 

Krasopísmo 1 

Organizace vyučovacího procesu 1 

Tvorba webových stránek 1 

Krizová komunikace 1 

Co znamená respektovat a být respektován 1 

Emoční a sociální potřeby dítěte 1 

Databáze a jazyk SQL 3 

Hudební výchova - Český rok 5 

Nová informatika v příkladech 2 

Začlenění dítěte z Ukrajiny 1 

Efektivní výuka v ČJ ve 2. ročníku s integrací prvoučných témat 2 

Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování pro 2. st. 1 

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS) 2 

Motivace pedagogických pracovníků jak v řídící, tak v pedag. činnosti 1 

Skupinová práce s předškoláky 1 

Kybernetická bezpečnost a prevence 1 

AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 1 

Zlomky a desetinná čísla v 6. ročníku 1 

Jak pracovat v centrech aktivit 1 

Výuka informatiky podle nového RVP 1 

Role speciálního pedagoga ve škole 1 

Příprava předškoláků na vstup do školy 1 

 

Účast vedení školy na vzdělávání 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) Počet osob 

Školení k programu EduPage 2 

Práce s LCD panely 2 

Pedagogická intervence, její vykazování a financování 1 

Právní novinky související s válkou na Ukrajině a povinnostech školy 1 

Aktuální metodika k hodnocení ukrajinských žáků 2 

Aktuální změny ve školské legislativě 1 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) Počet osob 

Konference ke školnímu stravování 1 

 



18 

VI. Přehled o zařazení žáků 

1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy 

Počet dětí  

u zápisu 

do 1. třídy  

pro školní 

rok 

2021/2022 

Počet 

žádostí 

o odklad 

Nastoupili 

do 1. třídy 

1. 9. 2021 

Počet dětí  

u zápisu 

do 1. třídy  

pro školní 

rok 

2022/2023 

Počet 

žádostí 

o odklad 

Nastoupí 

do 1. třídy 

1. 9. 2022 

 

Nastoupí 

do přípravné 

třídy 

1. 9. 2022 

59 11 47 + 1 žák § 38  
55 + 2 žáci  

z UKR 
8 

45 + 2 § 38 + 2 

žáci z UKR 
12 

 

Do první třídy nastoupili ve školním roce 2021/2022 žáci z těchto obcí: 

Slavičín 29 Nevšová 6 

Rokytnice 1 Petrůvka 2 

Rudimov 4 Lipová 2 

Bohuslavice nad Vláří 4 Celkem                                      48 žáků 

 

Do první třídy nastoupí ve školním roce 2022/2023 žáci z těchto obcí: 

Slavičín 29 Nevšová 4 

Rokytnice 2 Petrůvka 4 

Bohuslavice nad Vláří 3 Lipová 5 

Divnice 1 Zlín 1 

  Celkem                                      49 žáků 

 

Od 1. 9. 2021 se poprvé otevřela přípravná třída pro 12 přihlášených dětí. Výuka v této 

třídě probíhala podle ŠVP pro předškolní vzdělávání.  

Do přípravné třídy nastoupily ve školním roce 2021/2022 děti z těchto obcí: 

Slavičín 9 Rokytnice 1 

Lipová 1 Nevšová 1 

  Celkem  12 dětí 

 

Po dvouleté odmlce, kdy se dle pokynů MŠMT konal zápis do první třídy bez osobní 

účasti dětí, se ve školním roce 2021/2022 konal zápis opět prezenční formou. Probíhal ve 

dnech 6. a 7. dubna 2022. Mimořádný termín zápisu do první třídy stanovilo MŠMT pro děti 

z Ukrajiny na dny 7. června - 15. července 2022. V tomto řádném termínu se dostavily 

k zápisu dvě děti.  
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2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy pro následující školní rok 2022/2023 

Gymnázium SPŠ a SOŠ 

s maturitou vč. 

konzervatoří 

Obory bez maturity 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí 

5 5 0 0 21 21 31 31 8 8 

 

 

Gymnázium JP (8 leté)  5 SPŠ Zlín 4 

Gymnázium JP Slavičín (4 leté) 11 SOŠ policejní Holešov 2 

Gymnázium Valašské Klobouky 8 OA T. Bati Zlín 2 

Gymnázia ostatní 2 SOŠ Vizovice 2 

GJP a SOŠ Slavičín ostatní obory 10 SPŠ a OA Uherský Brod 9 

SZŠ Zlín 4 Ostatní školy  8 

 

Kariérový poradce  

Kariérový poradce poskytoval skupinovou a individuální poradenskou činnost při 

výběru v profesním a studijním uplatnění pro žáky i rodiče a spolupracoval se zástupci 

středních škol. Garantoval správné vyplnění a včasné odeslání přihlášek žáků a následně 

zápisových lístků střední školy. S využitím dotazníků pomáhal poznávat osobnostní a další 

předpoklady pro danou školu.  

V průběhu školního roku se uskutečnily následující akce pro žáky 9. ročníku: 

 Proběhly exkurze zájemců z řad žáků do  SPŠ a OA Uherský Brod, SOU Valašské 

Klobouky a opakované návštěvy všech žáků na Gymnáziu a SOŠ Slavičín 

 Ve cvičeních z matematiky a českého jazyka se žáci připravovali na přijímací 

zkoušky.  

 Byla připravena i generálka na zkoušky přímo ve škole. 

 Žáci využívali „Atlas školství“, webový portál „Burza škol“, „Kam na školu“ a portál 

„Z Kariéra“. 

 V lednu 2022 se uskutečnila ve školní jídelně informativní schůzka pro rodiče 

vycházejících žáků s předáním podrobných informací o přijímacím řízení. 

 Proběhla podrobná instruktáž k vyplňování přihlášek a zápisového lístku. 

 Karierový poradce individuálně zpracovával pro zákonné zástupce odvolání proti 

nepřijetí. 
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VII. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy  
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Výsledková sestava jednotné přijímací zkoušky CERMAT 2022 

  

ČESKÝ JAZYK MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ V ČR 

% SKÓR 

PŘIHLÁŠENI KONALI 

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ V ČR 

% SKÓR 

PRŮMĚR PRŮMĚR 

CELÁ 

ČR 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
79634 78221 50,0 55,7 79634 78443 50,0 45,4 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 

17946 17659 50,0 54,0 17946 17671 50,0 44,8 

ŠKOLA 

CELKEM 57 57 × × 57 57 × × 

UCHAZEČI O 

4LETÉ OBORY 
52 52 55,7 59,8 52 52 56,4 50,0 

UCHAZEČI O 

8LETÁ 

GYMNÁZIA 
5 5 35,0 43,2 5 5 34,6 34,4 

                    

Každoročně jsou základní školy obeznámeny s výsledky přijímacího řízení žáků 9. ročníku na střední školy zpracované společností CERMAT. Naši 

žáci 9. ročníku dosáhli v průměru lepší umístění jako většina škol v ČR, což je výborný výsledek. 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 

Povinnost poskytovat odbornou poradenskou pomoc škole stanovuje Školský zákon. 

Poradenské pracoviště v naší škole tvoří tým – výchovný poradce pro I. stupeň 

Mgr. Darja Konečná, speciální pedagog Mgr. Anna Obadalová, výchovný poradce pro 

II. stupeň Mgr. Naděžda Zemánková, školní metodik prevence Mgr. Gabriela Šuráňová a 

kariérový poradce PaedDr. Petr Navrátil. Společně se věnují řešení problémů spojených se 

školní docházkou a podílí se na řešení problémových situací ve škole. Poskytují individuální 

konzultace žákům a jejich zákonným zástupcům při řešení výchovných a výukových 

problémů. Důležitá byla jejich spolupráce s šesti asistentkami pedagoga. Řešení výchovných 

problémů v 1. – 4. ročníku spadá do kompetence výchovné poradkyně pro I.  stupeň, v 5. –

 9. ročníku pak do kompetence metodičky prevence. 

Spolupráce s těmito institucemi:   

 Speciální pedagogické centrum Zlín, Valašské Meziříčí – probíhaly konzultace 

s pracovnicemi SPC a jejich konzultační návštěvy ve škole i ve výuce. 

 Pedagogicko-psychologická poradna Zlín, detašované pracoviště Slavičín – nová 

i následná vyšetření žáků, konzultační návštěvy ve škole i ve výuce, konzultace 

k jednotlivým případům. 

 Oddělení sociální péče Luhačovice a Valašské Klobouky – probíhala vzájemná 

informovanost a účast výchovné poradkyně na schůzkách OSPODu. 

 Policie ČR.  
 

Kariérový poradce  

Kariérový poradce poskytoval poradenskou činnost při výběru v profesním 

a studijním uplatnění pro žáky i rodiče a spolupracoval se zástupci středních škol. 

Zodpovídal za včasné a přesné odeslání přihlášek žáků na navazující typy škol. 

Shromažďoval příslušné informace o nabídkách a možnostech dalšího studia a dával je 

k dispozici žákům i rodičům. Pro rodiče vycházejících žáků uspořádal online setkání pro 

předání všech zásadních informací o přijímacím řízení. 

V průběhu školního roku 2021/2022 se uskutečnily následující aktivity:   

 Schůzky s žáky 9. ročníku k otázkám přijímacího řízení na střední školy. 

 Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku. 

 Žáci využívali „Atlas školství“, webový portál „Burza škol“, „Kam na školu“ a portál 

„Z Kariéra“. 

 Proběhly individuální schůzky s každým žákem 9. ročníku k podrobné instruktáži 

o vyplňování přihlášek a zápisového lístku.   

 

Oblast prevence rizikového chování 

MPP byl zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku, se zvláštním přihlédnutím k žákům 

ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k žákům s nedostatečným 

prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. Největší důraz byl 

však kladen na adaptaci žáků na prezenční výuku. Odvykli si pravidelnému sociálnímu 

kontaktu, a tak se hlavním úkolem stalo znovuvytvoření třídních kolektivů a podpora dobře 

fungujících vztahů v nich. 
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Vzhledem k epidemiologickým podmínkám (nošení respirátorů, zákaz prolínání 

kolektivů, karantény tříd) proběhla většina preventivních aktivit v rámci jednotlivých 

vyučovacích hodin a v třídnických hodinách. Právě působení třídních učitelů bylo klíčové. 

Žáci byli v září seznámeni s materiály Program proti šikanování, Nebezpečí používání 

internetu, se zapojením naší školy do projektu Nenech to být, který mohli v případě potřeby 

využít, i možností vznést svoji stížnost či požadavek prostřednictvím schránky ředitele 

školy a ŠMP. Tyto možnosti nikdo z žáků nevyužil.  

Oblast řešení výchovných problémů 

Od začátku školního roku byl všemi učiteli kladen důraz na adaptaci žáků. Zejména 

třídní učitelé bedlivě monitorovali vztahy mezi žáky. V 7. - 9. ročníku vycházeli 

z dotazníkového šetření Klima třídy. To proběhlo v závěru předcházejícího školního roku a 

jeho výsledky nám umožnily nastavení efektivního MPP. V prosinci 2021 se uskutečnilo 

navazující šetření klimatu třídy pro žáky 6. a 7. tříd. 

Po celý školní rok řešili pedagogové drobné výchovné problémy sami, nebo ve 

spolupráci s metodičkou prevence. Jednalo se o velké množství přestupků, konfliktů a 

nedorozumění. Ve vybraných třídách probíhala pravidelná setkání s externí psycholožkou. 

Ta byla zaměřena na správné fungování třídních kolektivů.  

Na základě žádostí rodičů se ŠMP pravidelně jednou týdně scházela na individuálních 

konzultacích s žáky. 

Jednání výchovné komise 

Žák 6. C - nevhodné chování ke spolužákům, přinášení nevhodných věcí do školy, 

pozdní příchody do školy, neomluvené absence. Proběhla dvě jednání se zákonným 

zástupcem. Žákovi byl udělen snížený stupeň z chování – neuspokojivé. Škola kontaktovala 

OSPOD. 

Žák 6. C – nevhodné chování ke spolužákovi, časté jednodenní absence omlouvané 

dodatečně. Proběhla dvě jednání se zákonným zástupcem. Žákovi byla udělena důtka 

ředitele školy.  

Žákyně 8. C – úmyslné poškození věcí spolužáka, přinášení nevhodných věcí do školy, 

poškozování školního majetku, přinesení alkoholu do školy. Proběhla tři jednání se 

zákonnými zástupci. Žákyni byl udělen snížený stupeň z chování – neuspokojivé. Škola 

kontaktovala OSPOD.  

Žák 9. B – záškoláctví, lhaní, nulová příprava do školy. Udělen snížený stupeň 

z chování – neuspokojivé  (I. pololetí), uspokojivé (II. pololetí). Škola kontaktovala OSPOD. 

  

Aktivity organizované na podporu prevence rizikového chování: 

Přehled školních aktivit v oblasti prevence v roce 2021/2022 

Název akce 
Počty 

žáků 
Zajistil 

Šesťáci vítejte - adaptační pobyt 65 ŠMP 

Adaptační dny pro páťáky 63 tř. uč. 5. roč. 

Činnost a výjezdní pobyt ŽP 34 vedoucí ŽP 
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Návštěva služebny Policie ČR děti ŠD vychovatelky ŠD 

Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži - beseda 8. 

ročník 
74 Policie ČR 

Příběhy Bárky a Klárky II. díl - 2. ročník 43 R-Ego 

Třída – malé království - 3. a 4. ročník 72 R-Ego 

Já a Ti druzí - 6. A 18 R-Ego 

Kyberšikana a kyberbezpečnost - projektové vyučování – 

6. ročník 
77 učitelé OZV 

Drogy a další závislosti – projekt - 7. ročník  69 učitelé OZV 

Náboženství a vzájemná tolerance - projektové vyučování 

- 9. ročník  
62 učitelé OZV 

Holocaust - tragické osudy lidí - projekt 9. ročník                  62  učitelé ČJ, D 

Osvětim - svědomí lidstva, exkurze 9. ročník 62 ŠMP 

Jíme zdravě ve školní družině, aneb Co dům dá děti ŠD vychovatelky ŠD 

Hasičský sbor v našem městě děti ŠD vychovatelky ŠD 

První pomoc a příprava na Helfíkův kotár - 5. ročník  63 ZS 

Soutěž zdravotnických hlídek Helfíkův kotár - 5. ročník 16 učitelé PŘ 

Týdny mediálního vzdělávání - projekt - 9. ročník 62 učitelé ČJ 

Posilování třídního kolektivu - setkávání s externí 

psycholožkou - 6. B, 6. C, 7. C, 8. C 
75 Mgr. B. Konečná 

Prevence a vaše dítě - setkání s rodiči žáků 6. ročníku 65 ŠMP 

 

Činnost žákovského parlamentu 

Ve školním roce 2021/2022 tvořilo žákovský parlament 34 zvolených zástupců z 5. – 

9. tříd. Z počátku školního roku se scházel jednou měsíčně podle plánu. Poté do činnosti ŽP 

zasáhla distanční výuka napříč různými třídami. Schůzky nadále probíhaly „online“ cestou 

v aplikaci ZOOM. Od března 2022 se ŽP setkával znovu na prezenčních setkáních dle plánu. 

Na setkáních byli členové informováni o dění ve škole, předávali připomínky žáků vedení 

školy a přenášeli aktuální informace do tříd v třídnických hodinách. Žáci naplánovali celou 

řadu svých akcí. Některé jimi naplánované akce se nekonaly z důvodu malého zájmu žáků. 

Největším počinem členů ŽP byla účast na Dnu otevřených dveří pro rodiče a veřejnost 

konaného ve dnech 27. – 28. 5. 2022. Společně s učiteli se podíleli jak na jeho přípravě, tak na 

dvoudenní organizaci celého programu. Byli skvělými průvodci školou a hostiteli 

v odborných učebnách, kmenových třídách, obsluhovali a předváděli ukázky z výuky 

s využitím moderní techniky, LCD panelů, robotiky a 3D tiskárny. Jejich výklad a 

představení současného způsobu školní práce zaujal všechny návštěvníky a setkal se s velmi 

kladným ohlasem.  
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Členové žákovského parlamentu: 

5. A  Ťulpová Ivana, Studeníková Petra 

5. B Petríková Magdalena, Juřík Libor 

5. C Kročilová Karolína, Überall Oliver 

6. A Sedláček Štěpán, Zvoníček Jakub 

6. B Gubischová Vanessa, Otavová Andrea 

6. C Malaník Šimon, Greschnerová Ema 

6. D Petrík Jiří, Remešová Tereza 

7. A Janáčková Amálie, Boráň Jakub 

7. B   Zemčíková Nikola, Prešnajderová Nela                

7. C Drápala Timothy, Lysák Lukáš 

8. A Kantnerová Elena, Šegátová Sára 

8. B Saňáková Vendula, Kvasnicová Justina 

8. C Fiala Lukáš, Pilková Klára 

8. D Ventrčová Zuzana, Lukášová Nela 

9. A Studeník Vít, Valenta Tomáš 

9. B Klechová Karolína, Machovská Eliška 

9. C Vršan Petr, Remešová Nikola 

 

Rada ŽP: Tomáš Valenta, 9. A - předseda, Vít Studeník 9. A - místopředseda 

 

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 2021/2022: 

 

 Připomínky zástupců ŽP k vedení školy 

 Uskutečněné akce parlamentu 

- „Škola může být fajn místo“ - dvoudenní výjezdní pobyt členů žákovského 

parlamentu s předsedou parlamentu 

- Mikulášská nadílka 

- Soutěž: Piškvorkiáda 

- Soutěž: Vlaštovkiáda 

- Soutěž: Páka 

- Sportovní soutěž: nájezdy ve florbale 

- Fotosoutěž 

 Společný výlet členů žákovského parlamentu a ukrajinských žáků do ZOO Lešná 
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VIII. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, práce s nadanými žáky 

 

1. Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích nadaných 

Ve školním roce 2021/2022 evidovala škola celkem 60 žáků (I. stupeň – 19, II. stupeň –

 41) se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

byli vyučováni 4 žáci. U 7 žáků s podpůrným opatřením 3. - 4. stupně poskytovaly ve 

třídách 1. A, 4. A, 4. B, 5. A, 6. D, 8. D a 9. C podporu asistentky pedagoga. Předmět 

speciálně pedagogické péče (PSPP) vyučovala speciální pedagožka 13 žáků.  

Výchovný poradce na I. stupni 

V měsíci září a říjnu byla zvýšená pozornost věnována adaptaci žáků 1. ročníku na 

školní prostředí. Častým problémem během školního roku bylo i řešení vztahových vazeb 

mezi dětmi a soužití v třídním kolektivu. Tato situace byla zčásti zapříčiněná covidovou 

situací z minulého roku a žáci si k sobě znovu museli najít tu správnou, vyváženou 

a přátelskou cestu. Výukové obtíže jsme řešili ve spolupráci společně s rodiči, třídními 

učiteli i speciálním pedagožkou. Celkem se uskutečnilo 7 společných schůzek. Ne vždy 

došlo hned napoprvé k souladu, ale v závěru se ukázalo, že všechna opatření byla správná a 

dětem prospěla.  

Výchovný poradce na II. stupni 

Stejně tak i na II. stupni zajišťovala a koordinovala výchovná poradkyně péči pro 

sociální adaptaci žáků 6. tříd, kteří vytvořili nové kolektivy, žákům s různými druhy 

speciálních vzdělávacích potřeb a žákům nadaným. Zprostředkovala metodickou a 

odbornou pomoc 50 žákům s podpůrnými opatřeními, společně s třídními učiteli 

vypracovávala individuální výukové plány žáků a dohlížela na jejich plnění a vyhodnocení. 

Jednala s rodiči žáků s Doporučením školských poradenských zařízení a konzultovala 

s vyučujícími těchto žáků. Na pracovních poradách a pedagogických radách byli 

pedagogičtí pracovníci pravidelně informováni o společném vzdělávání.  

Speciální pedagog 

V rámci své činnosti vyučovala speciální pedagožka Předmět speciálně pedagogické 

péče pro žáky s podpůrnými opatřeními. Tento předmět byl v průběhu školního roku 

2021/2022 realizován celkem u 13 žáků. U nich jsme se zaměřovali zejména na rozvoj 

specifických dovedností potřebných pro čtení, psaní, rozvoj sociálních a komunikačních 

dovedností, podporu koncentrace pozornosti a soustředění. U žákyně 5. třídy se zrakovým 

postižením bylo v Předmětu speciálně pedagogické péče vyučováno Braillovo písmo. 

Využívali jsme speciální Slabikář pro výuku čtení Braillova písma a pro psaní Pichtův stroj. 

Tato výuka byla zahájena po absolvování kurzu Braillova písma, kterého se z naší školy 

účastnili celkem čtyři zaměstnanci – speciální pedagog, třídní učitel a dvě asistentky 

pedagoga. Kurz byl pořádán Speciálně pedagogickým centrem ve Zlíně. 
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Další činností bylo poskytování speciálně pedagogické péče dětem z přípravné třídy. 

Speciální pedagožka se u těchto dětí věnovala rozvoji dovedností, které jsou důležité pro 

úspěšné zahájení školní docházky. Těmto dětem byla poskytována také logopedická péče, 

která byla prováděna ve spolupráci s klinickou logopedkou. Speciální pedagožka v průběhu 

roku absolvovala kurz logopedického asistenta, díky kterému se může na naší škole zaměřit 

také na logopedickou prevenci. 

Proběhly schůzky a konzultace s rodiči, při kterých byl dohodnut jednotný postup pro 

reedukaci žáků ve škole i doma. Speciální pedagožka poskytovala metodickou podporu 

učitelům, kteří vyučují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, a spolupracovala s 

pracovníky PPP a SPC. 

 

 Žáci s podpůrnými opatřeními ve školním roce 2021/2022 

 

        Ročník 
Stupeň podpůrného opatření  

stupeň PO č. 1 stupeň PO č. 2 stupeň PO č. 3 Stupeň PO č. 4 

 Počet žáků Počet žáků Počet žáků Počet žáků 

1. 1 - 1 - 

2. - 3 - - 

3. - 2 - - 

4. - - 2 - 

5. - 9 - 1 

6. - 12 1 - 

7. - 11 - - 

8. - 8 1 - 

9. 2 5 1 - 

 

 2. Péče o nadané žáky  

Individuálním přístupem k žákům, nabídkou volitelných a nepovinných předmětů 

nebo zájmových útvarů se snažíme rozvíjet talent a zájmy nejen u nadaných žáků. 

Podporujeme jejich účast ve všech naukových soutěžích a olympiádách, sportovních, 

hudebních či výtvarných soutěžích. 

Od 2. pololetí školní roku 2021/2022 se postupně obnovil systém některých soutěží a 

olympiád, kterých se naše škola v předešlých letech tradičně účastnila. Výjimku tvořily 

pouze některé sportovní soutěže, zejména cyklus regionálního klání Valašské sportovní ligy. 

A ačkoliv byla předchozí dvouletá odmlka od těchto aktivit, o to více nás potěšily výborné 

výsledky našich žáků. 
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Přehled úspěchů našich žáků 

Mezinárodní výtvarná soutěž  

Mimořádného úspěchu dosáhla Victorie Srcháčková, žákyně třídy 5. A, v mezinárodní 

výtvarné soutěži pro děti a mládež se zrakovým postižením. Za své dílo “Tož, to su já, Viki“ 

získala dne 30. 5. 2022 v Interhotelu Zlín Cenu pro jednotlivce. Slavnostní ceremoniál 

proběhl v rámci 62. Zlín Film festivalu – Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. 

Tematikou letošního ročníku soutěže bylo motto Radost tvořit. Cenu Viktorii předaly známé 

herecké osobnosti Jan Čenský a Dana Morávková.  

 

Krajské kolo soutěže zdravotnických hlídek Helfíkův kotár - 1. a 2. místo      

Nebývalého úspěchu dosáhli naši zdravotníci a záchranáři z 5. tříd dne 11. 6. 2022 

v krajském kole 19. ročníku soutěže Helfíkův kotár, při němž si vyzkoušeli v takřka reálných 

situacích základní záchranářské postupy první pomoci. V soutěži s branně zdravotnickou 

tematikou se letos utkalo 28 dvoučlenných hlídek. Samotné soutěži předcházela měsíční 

přípravná setkání s vyučujícími přírodovědy. Gabriela Lysáková a Viktorie Sudková získaly 

174 bodů, které jim vynesly 8. místo. Hned dvě dvojice našich žáků se potkaly na stupních 

vítězů. Bratři Libor a Vojtěch Juříkovi vybojovali krásné 2. místo. Na stupínek nejvyšší poté 

vystoupala dvojice Anežka Fojtíková a Daniel Latinák, ti získali výborné 1. místo. Putovní 

pohár tak na rok bude zdobit prostory naší školy. 

 

Okresní kolo konverzační soutěž v anglickém jazyce - 2. místo 

Začátkem března se uskutečnilo okresní kolo konverzační soutěže v angličtině, kterou 

pořádala ZŠ Kvítková Zlín. Soutěž probíhala online formou a měla tři části - krátké 

představení, konverzace na vylosované téma a popis obrázku. V konkurenci dalších 

16 účastníků si Amálie Janáčková, žákyně třídy 7. A, vedla výtečně a se svým sebevědomým 

výkonem obsadila skvělé 2. místo.  

 

Školní kolo olympiády z českého jazyka 

Vítězi školního kola se následně bohužel z důvodu onemocnění Covid nemohli 

zúčastnit okresního kola.  

 

Školní kolo recitační soutěže 

Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením a Dnům volna z důvodu rekonstrukce 

elektroinstalace v hlavní budově se školní kola recitační soutěže konala ve 2. pololetí až po 

běžném termínu. Zúčastnili se ho žáci 5. - 9. ročníku.     

 

Školní kolo dějepisné olympiády 

Téma dějepisné olympiády bylo „Šlechta v proměnách času“. Školní kolo se konalo 

24.  1. 2022. Na prvních třech místech se umístily žákyně: 1. místo - Lenka Juříková, žákyně 

třídy 9. A, postoupila do okresního kola, 2. místo – Adéla Ondrašicová, žákyně třídy 9. C, 

3. místo Barbora Fojtíková, žákyně třídy 9. A.  
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Okresní kolo dějepisné olympiády 

V okresním kole dějepisné olympiády konané on-line dne 24. 3. 2022 získala žákyně 

třídy 9. A Lenka Juříková ocenění úspěšné řešitelky.  

 

Školní kolo biologické olympiády 

Školního kola biologické olympiády se zúčastnilo 10 žáků 6. - 9. ročníku. Přihlášených 

jich však bylo mnohem více, bohužel, nemocnost některým zájemcům neumožnila účast. 

V kategorii 6. - 7. ročníku dosáhl nejvíce bodů Jan Kubica, žák třídy 7. A, ve starší kategorii 

žáků 8. – 9. ročníku byl neúspěšnějším řešitelem Tomáš Bartošík ze třídy 8. B. 

 

Školní soutěž pro žáky 5. ročníku Spelling competition 

Spelling competition - soutěže v hláskování anglických slov se dne 14. 3. 2022 

zúčastnilo 18 žáků 5. ročníku. Soutěž měla 4 kola. V prvním kole zapisovali žáci na základě 

poslechu obtížná anglická slovíčka. Ta následně hláskovali ústně dle psané předlohy. Třetím 

úkolem bylo rozpoznat anglické slovo dle obrázku a následně ho vyhláskovat. Poslední část 

poté prověřila komplexnost dílčích úkolů a podobala se spellovacím soutěžím anglicky 

mluvících zemí. Vítězi letošního ročníku se stala čtveřice páťáků: Sára Maryášová, Sabina 

Maňasová, Tomáš Pilka a Patrik Fojtů. 

 

Školní pěvecká soutěž Slavičínský zpěváček lidových písní  

Den 17. 3. 2022 se budova 1. stupně rozezněla lidovými písničkami. Proběhla v ní 

postupová přehlídka nejlepších zpěváčků lidových písní „Slavičínský zpěváček lidových 

písní 2022“. Přehlídkového koncertu se zúčastnilo přes 40 žáků z 1. stupně. Společně si 

popovídali o lidové písni, rozezpívali se a zahráli si hudební hry. Následně se pustili do 

jednotlivých sólových vystoupení. Všichni žáci nás velmi potěšili kvalitně připravenými 

pěveckými výkony.  

 

Okresní přehlídka národní soutěže Zpěváček 2022 

V okresním kole postupové přehlídky nejlepších zpěváčků národní soutěže Zpěváček 

2022 (Děti a píseň) konané dne 3. 4. 2022 reprezentovaly naši školu žákyně Kateřina 

Tenglová z 6. C, Dominika Ščuglíková ze 4. A, Klára Tomečková z 3. A a Taťána Struhařová 

z třídy 1. C. Pro všechny žákyně byl formát soutěže premiérou. I přesto předvedly skvělé 

výkony, které porotu velmi potěšily. Kláře Tomečkové se podařilo postoupit navzdory 

pozici nejmladší soutěžící v hlavní kategorii mezi šest nejlepších zpěváčků 

Valašskoklobucka.  

 

Školní kolo matematické olympiády 

71. ročníku matematické olympiády se ve školním kole účastnilo 15 žáků 5. ročníku. 

Krásné 1. místo obsadila Anna Valčíková, žákyně třídy 5. B, 2. místo Adam Ptáček z 5. B a 

3. místo žákyně třídy 5. B Tereza Plášková. Na 2. stupni řešili matematickou olympiádu 
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všichni žáci ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Tito žáci se zároveň 

zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda.  

 

Rubikova kostka  

Soutěž ve skládání Rubikovy kostky uspořádali pod vedením třídní učitelky žáci třídy 

4. A pro své mladší kamarády z 1. - 4. tříd dne 19. 5. 2022. Soutěžící byli rozděleni do dvou 

kategorií. V kategorii A měli žáci 1. a 2. ročníku za úkol složit alespoň jednu stranu 

Rubikovy kostky. Těžší úkol pak čekal na soutěžící kategorie B, tedy žáky 3. a 4. ročníku. 

Rubikova kostka byla promíchána zkušeným hráčem, pro každého soutěžícího vždy stejně a 

jejich úkolem bylo složit kostku celou. Zasloužené 1. místo v kategorii A získala Karolína 

Staníková. Jako jediné ze všech soutěžících této kategorie se jí podařilo složit nejenom jednu 

stranu, ale také celou kostku. V kategorii B se nejlepším a nejrychlejším soutěžícím stal 

Daniel Šegát ze 4. B, který složil kostku v čase 45:34. Druhé místo obsadil žák 3. B Oskar 

Überall s časem 49:56 a poslední vítězné místo s časem 52:03 zaujal Jakub Tyleček ze 4. A. 

 

Soutěž Hýbeme se hezky česky - 1. místo 

Organizátorem a pořadatelem je společnost Penny Market s.r.o. a jejím cílem je 

podpora sportovních klubů a týmů dětí a mládeže do 18 let. Sportovní akce se mohly 

zúčastnit všechny sportovní kluby a týmy, které jsou členy Asociace školních sportovních 

klubů. Tým naší školy se umístil na výborném 1. místě a vybojoval si tak výhru v celkové 

hodnotě 15 000 Kč. Tato výhra byla použita na nákup sportovního vybavení.  

 

Vynikající výsledky ve fotbalovém turnaji McDonald´s Cup 

Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, patronem turnaje hráč AC Sparta 

Praha Adam Hložek, krásná atmosféra a nádherné zážitky. To vše žákům přinesl 23. ročník 

fotbalového turnaje McDonald´s Cup, kterého se zúčastnil také tým Základní školy Slavičín 

– Vlára. Nejprve jsme odehráli v polovině dubna okrskové kolo v Brumově, kde jsme 

výbornými výkony přehráli Valašské Klobouky, Brumov a Štítnou a získali 1. místo. 

Zasloužili jsme si tak postup do okresního finále, které se o 14 dní později odehrálo 

v Bylnici. Naši hráči se v tomto turnaji nezalekli kvalitních soupeřů a postupně porazili Zlín, 

Otrokovice, Luhačovice a Hvozdnou. S plným počtem bodů jsme z 1. místa postoupili do 

krajského finále ve Zlíně. 

Tým ZŠ Slavičín - Vlára: Adam Ptáček, Tomáš Pilka, Patrik Fojtů, David Ruman, Matyáš 

Dorúšek, Šimon Medvěd, Honza Žák, Jakub Dorničák, Oliver Überall, Adam Liška a Jakub 

Skoupý (všichni hráči jsou žáky 5. ročníku). 

 
  



34 

IX. Prostředky získané z jiných zdrojů, dotace 

 

Dotace města Slavičín 

Na pořádání školních akcí většího rozsahu, regionálního významu, akcí pro okolní 

školy a  veřejnost a činnost souborů získala škola dotaci města Slavičín pro rok 2022 ve výši 

95 000,- Kč pro ZŠ Slavičín a 8 000,- Kč pro Sdružení rodičů. 

Město Slavičín přispělo dotací ve výši 43 630,- Kč na dofinancování projektu: 

„Prevence rizikového chování“. Dále přispělo částkou 60 000,- Kč na dofinancování 

projektu: „Vybavení dílen“.  

Město Slavičín přispělo částkou 37 700,- Kč, která sloužila na předplavecký výcvik pro 

1. ročník a doškolovací plavecký výcvik pro 4. ročník.  

Dotace Zlínského kraje 

Zlínský kraj přispěl dotací ve výši 50 000,- Kč na dofinancování projektu: „Prevence 

rizikového chování“. Dále přispěl částkou 120 000,- Kč na dofinancování projektu: 

„Vybavení dílen“. Na Šablony přispěl částkou 832 271,- Kč. 

Dotace Úřadu práce 

Úřad práce přispěl částkou 285 659, Kč na veřejně prospěšné práce. 
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X. Školní výukové projekty a programy, 

součást ŠVP 

 

Vánoční zvyky - chci poznat celý svět     3. ročník 

Žáci poznávají  ve výuce v průběhu jednoho vyučovacího dne rozmanitosti různých 

kultur, jejich tradice a zvyky.   

Šesťáci, vítejte      6. ročník 

Z  důvodu co nejrychlejšího vytvoření dobře fungujícího třídního kolektivu 

v 6. třídách probíhá každoročně v září dvoudenní pobytový program „Šesťáci, vítejte“ 

v rekreačním zařízení Hájenka v Brumově - Bylnici. Cílem projektu je vytvářet zdravé 

kamarádské vztahy, rozpoznat vrstevnický nátlak, šikanu a další sociálně patologické jevy, 

dokázat se jim bránit a vyhledat účinnou pomoc, umět řešit konflikty a zlepšit verbální 

komunikaci. Na přípravě a realizaci programu se podílí metodik prevence a třídní učitelé.  

Evropský den jazyků    5. - 9. ročník 

V tomto projektu si žáci 26. září připomínají jazykovou rozmanitost zemí Evropy 

a tomuto tématu věnují celý týden. V rámci hodin anglického, německého i ruského jazyka 

prezentují vyhledané a zpracované zajímavosti a fakta o lidech, místech, slovní zásobě či 

kultuře zemí Evropy.  
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XI. Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty, aktivity Ekoškoly 

                                   

 

EVVO aktivity ve školním roce 2021/2022 

Zařazení EVVO do výuky 

Environmentální výchova na naší škole je integrována v rámci běžné výuky 

především do vzdělávací oblasti Člověk a svět na prvním stupni a Člověk a příroda na 

druhém stupni. EVVO se ale promítá do téměř všech vzdělávacích oblastí a je v závislosti na 

probíraném učivu ve větší či menší míře součástí většiny předmětů.  

Mezinárodní projekt Ekoškola  

Titul Ekoškola a oprávnění užívat její vlajku a logo získala naše škola 20. června 2013 

v Praze. Již potřetí obhájený titul má platnost do června 2023.  

Zapojení do dalších projektů:  

 Projekt M.R.K.E.V. 

 Mléko do škol a Ovoce do škol 

 Recykohraní - zapojení do celorepublikového programu MŠMT Recyklohraní od 

školního roku 2008/2009. Cílem projektu je podpořit environmentální výchovu na 

školách, prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. V rámci projektu 

probíhají i svozy vybitých baterií a vysloužilého elektroodpadu. Ke zpětnému 

odběru jsme v roce 2021 odevzdali k recyklaci celkem 185 kg použitých baterií. Z 

tohoto množství bylo recyklací získáno 137 kg kovonosných druhotných surovin, 

které budou opětovně využity při výrobě nových produktů (viz Osvědčení o přínosu 

pro životní prostředí za rok 2021 od firmy ECOBAT.).  
 

EVVO aktivity ve školním roce 2021/2022 

 Výukový program „Piju mošty, což ty?“ – Centrum Veronica Hostětín (3. ročník) 

 Projektový den „Den stromů“ (1. - 5. ročník) 

 Exkurze na kozí farmu Vizovice (2. ročník) 

 Celoškolní Projektový den „Modrá škola“ – aktivity ke Dni vody 

 Tonda obal na cestách  - spolupráce s firmou EKO-KOM (1. - 4. ročník) 

 Zapojení do akce „Ukliďme Česko“ - Ukliďme svoje město (vybrané ročníky) 

 Celoškolní projekt Den Země 

 Exkurze Envicentrum Pro Krajinu Vysoké Pole + výukové programy „Kdo tu byl“, 

„Kam s odpadem“ (5. ročník) 

 Exkurze Ekologická obec Hostětín (6. A a 7. A) 
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 Exkurze + ochutnávka mléčných výrobků v Ekofarmě Javorník Štítná nad Vláří 

(8. ročník) 

 Exkurze sběrný dvůr Služeb města Slavičína, kotelna Malé Pole firmy BTH, čistírna 

odpadních vod Hrádek na Vlárské dráze (6. + 7. ročník) 

 Projektový den s ARPOK Olomouc – globální problémy ve výukových programech 

„Plýtvání potravinami“ a „Odpovědná spotřeba“ (9. ročník) 

 Exkurze KOVOZOO Staré Město (4. ročník) 

 SEIFEROS – ukázka výcviku dravců a sov (všechny ročníky) 

 

Výukový program „Piju mošty, což Ty?“ 

Tento výukový program připravili lektoři Centra Veronica Hostětín pro naše třeťáky. 

Žáci se dozvěděli spoustu nových informací o místním ovoci, zejména však o jablkách a 

jejich odrůdách. Zahráli si pohybové hry, podívali se na tradiční sušírnu ovoce a taky 

ochutnali sušené ovoce. Na závěr programu vyzkoušeli zpracování jablečného moštu od 

přebírání a umývání jablek, přes šrotování, tlačení a následné ochutnání moštu. Celý 

program byl pro všechny přínosem a moc všechny bavil. 

 

Projektový den „Den stromů“ 

Co stromy potřebují k životu? Jaký je význam stromů pro přírodu, planetu a člověka? 

To vše si žáci připomněli během zážitkového dopoledne. Čekalo je barevné podzimní 

tvoření, pohybové aktivity v přírodě a plnění zajímavých přírodovědných úkolů. Žáci se 

taky aktivně podíleli na vytvoření výstavky o stromech. Při ochutnávce čajů, marmelád, 

džemů, moučníků se mohli na vlastní oči a chutě přesvědčit, co nám stromy vše dávají a nic 

za to nechtějí.  

 

Exkurze na kozí farmu Vizovice 

Tato rodinná farma se zabývá chovem různých plemen dojných koz. Ve vlastní 

registrované mlékárně vyrábí kozí sýry, jogurty, kefíry a zmrzlinu. Zblízka zhlédnout stáda 

asi 100 pasoucích se koz měli žáci 2. ročníku.  

 

Projektový den „Modrá škola“ 

Světový den vody připadající vždy na 22. březen si připomněli žáci a vyučující 

projektovým dnem s názvem „Modrá škola“. V tento den se téma vody prolínalo napříč 

všemi třídami a vyučovacími předměty. Např. v hudební výchově se zpívaly písničky o 

vodě, v cizích jazycích se procvičovala slovní zásoba o počasí a vodních sportech. Čistota 

vodních toků a rozmanitý život ve vodě byly hlavními tématy k zamyšlení 

v přírodovědných předmětech. V českém jazyce se vymýšlely vodní slogany. A co třeba 

matematika? Tam se voda objevila ve slovních úlohách nebo se počítala spotřeba pitné vody 

v domácnostech. V některých hodinách žáci zhlédli videa o důležitosti a vzácnosti vody, 

také probírali fyzikální a chemické vlastnosti této kapaliny. Protože všichni přišli v tento den 

ustrojeni v modrém oblečení, vznikla zajímavá fotodokumentace. 

 

Tonda obal na cestách 

„Tonda obal na cestách“ firmy EKO-COM je pojízdná interaktivní výstava, která pod 

vedením kvalifikovaných lektorů dětem přibližuje recyklaci a třídění odpadů. Všichni 

mladší žáci 1. stupně se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí, a co se z něj nadále vyrábí. 
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Měli taky možnost si prohlédnout vzorky recyklovaných materiálů a vyzkoušet si roztřídit 

odpad v rámci pohybové aktivity. Z programu si odnesli spoustu nových informací, jak 

snížit produkci odpadu a tím lépe chránit naši planetu. 

 

Den Země 

Letošní oslavy Dne Země měly podobu velmi rozmanitou, zajímavou i poučnou. 

Plánované exkurze, ekologické aktivity v přírodě a přednášky s odborníky byly pro 

jednotlivé ročníky ušité na míru. Nejmladší žáci poznávali rostliny, bylinky a vše, co příroda 

nabízí v přírodních lokalitách u rybníka, v parku a na obou školních zahradách. 

Do Envicentra Pro Krajinu ve Vysokém Poli vycestovali naši páťáci. Absolvovali dva 

výukové programy, které byly spojeny s prohlídkou ohrad a stájí s domácím zvířectvem a 

možností projet se na koňském povozu. Další ročníky navštívily v ekologické obci Hostětín 

moštárnu, kořenovou čistírnu odpadních vod, pasivní dům a bludiště v přírodě. Velmi 

zajímavá byla exkurze do Ekofarmy Javorník ve Štítné nad Vláří, kde se žáci seznámili 

s chovem hovězího dobytka a zpracováním mléka. Bonusem pro ně byly ochutnávka 

mléčných výrobků. Kam s odpadem a co se děje s použitou vodou z našich domácností? 

Odpovědi na tyto otázky žáci získali při exkurzích do místních firem jako je sběrný dvůr 

Služeb města Slavičína, kotelna na dřevní biomasu na Malém Poli firmy BTH a čistírna 

odpadních vod v místní části Hrádek na Vlárské dráze. Nejstarší žáci se na přednáškách 

zabývali globálními tématy jako je plýtvání potravin, zodpovědná spotřeba nebo 

problematika plastů. 

 

Exkurze KOVOZOO Staré Město 

Čtvrťáci navštívili velmi známou a jedinečnou ZOO tohoto druhu v Evropě. Zvířata 

této ZOO vznikla druhotným využitím nejenom kovového odpadu. Žáci se naučili a 

pochopili důležitost správného třídění odpadu. Velmi poučné bylo i seznámení se s dobou 

rozpadu jednotlivých druhů odpadu. Příjemným zpestřením bylo vkročení a zdolání 

bludiště postaveného ze starých pneumatik. Celý dobrodružný výlet byl plný zážitků a 

nových vědomostí.  

 

SEIFEROS – ukázka výcviku dravců a sov 

Ornitologové ze společnosti SEIFEOS seznámili žáky interaktivní formou s běžnými i 

ohroženými druhy dravců a sov. Poutavá přednáška byla plná zajímavostí o životě, chování, 

výchově a o možnostech ochrany těchto druhů ptactva. Celá akce byla obohacena o letové 

ukázky a o vtipné historky, které se dají spolu s dravci zažít.   
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XII. Projekty a programy s mezinárodní účastí 

 

Evropský týden jazyků 5. - 9.  ročník 

Již tradičně proběhl na začátku školního roku týdenní projekt k Evropskému dni 

jazyků. Žáci prvního i druhého stupně byli zase velmi kreativní a vytvářeli tematické 

projekty zaměřené na nejrůznější evropské země a jejich jazyky. Projekt se opět uskutečnil 

v hodinách anglického, německého a ruského jazyka. 

eTwinning – Spolupráce evropských škol 5. - 9. ročník 

Angličtina byla i letos komunikačním jazykem, který spojoval evropské školy v rámci 

projektu eTwinning. Christmas Cards Exchange (Výměna vánočních pozdravů) a Easter 

Cards Exchange (Výměna velikonočních pozdravů) jsou projekty, kterých se pravidelně 

účastníme a do kterých jsme se zapojili i v tomto školním roce, stejně jako školy z Velké 

Británie, Francie, Itálie, Španělska, Polska, Turecka, atd. 

ICT Online Šablony III - 8. a 9. ročník  

Projekt je zaměřený na využívání digitálních technologií v hodinách anglického jazyka 

Projekt Happy Easter - 5. ročník 

Jednodenní projekt, v rámci kterého se žáci 5. ročníku seznamují s velikonočními 

tradicemi ve Velké Británii. 

Projekt Christmas in Britain - 5., 6., a 7. ročník 

Jednodenní projekt, v rámci kterého se žáci 5., 6. a 7. ročníku seznamují vánočními 

tradicemi ve Velké Británii. 

Projekt Recycling and The Earth Day - 5. ročník 

Jednodenní projekt, v rámci kterého se žáci 5. ročníku seznamují s ekologickými 

tématy. 

Online hodiny s rodilou mluvčí - 9. ročník 

Projekt, který vznikl ve spolupráci s jazykovou školou Easyspeak byl zaměřen na 

rozvoj komunikačních dovedností našich žáků. Vždy 1x měsíčně se deváťáci v online 

prostoru potkávali s rodilou mluvčí, která s nimi diskutovala na dané téma. Celý projekt 

probíhal v angličtině. 

Spelling Competition - 5. ročník 

Soutěž ve „spellování“ (hláskování) je určena žákům pátých tříd, kteří v ní dokazují to, 

jak mají bravurně zvládnutou anglickou abecedu a také pravopis jednotlivých slov, protože 

jejich psaná forma se od té vyslovované velmi často dost liší. 

Webináře, Semináře 

Vyučující cizích jazyků se účastnili mnoha krajských motivačních setkání 

videokonferencí a seminářů pořádaných Oxford University Press.  
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XIII. Činnost metodického sdružení I. stupně a 

předmětových komisí II. stupně.  

 

Aktivity přípravné třídy a metodického sdružení I. stupně 

Přípravná třída:  

Scénické čtení  - Slovácké divadlo 

Sázení truhlíků na okna školy - 3x ročně 

Halloween - malování dýní 

Čertovský den - zábavný adventní program v prvních třídách 

Vánoční pečení perníků  

Masopustní karneval  

Vynášení Moreny  

Pletení pomlázky a malování kraslic 

Návštěva ZUŠ ve Slavičíně 

Putování za čarodějnicí  

Den vody - celoškolní projekt Modrá škola 

Návštěva městské knihovny ve Slavičíně – téma barvy 

Pečení jidášů - spolupráce s DIA club a Městskou knihovnou 

Návštěva Městské policie Slavičín 

Den Země - aktivity v přírodě 

Den dětí - zábavná pouť v parku 

Dravci Sieferos 

Školní výlet ZOO Zlín 

Sportovní den 

 

1. ročník 

 

Scénické čtení s herci Slováckého divadla 

Den stromů 

Čertovský den - zábavný adventní program v prvních třídách 

Exkurze do Horní Lidče, dřevěný Betlém - Půjdem spolu do Betléma 

Cesta na Slabikářov - slavnostní předání Slabikáře 

Fotografování prvňáčků: Můj první školní rok 

Den vody - celoškolní projekt Modrá škola 

Návštěva Městské knihovny ve Slavičíně 

Pečení jidášů - spolupráce s DIA clubem a Městskou knihovnou 

Den Země - aktivity v přírodě 

Předplavecký výcvik - 5 vyučovacích lekcí, plavecký bazén Luhačovice 

Den dětí - zábavná pouť v parku 

Kniha pro prvňáčka – pasování prvňáčků - program Městské knihovny Slavičín 

Školní výlet ZOO Zlín 

Dravce Sieferos 

 

2. ročník     
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Exkurze na Kozí farmu ve Vizovicích  

Scénické čtení s herci Slováckého divadla 

Čertovský den - zábavný adventní program v druhých třídách 

Vánoční besídka ve třídě 

Návštěva R - Ega Slavičín - Barka a Klárka 

Plavecký výcvik, 10 x 2 vyučovací hodiny, plavecký bazén Luhačovice 

Výchovný koncert „Děti dirigují“, Kongresové centrum, Filharmonie Zlín 

Den vody 

Den Země 

Den dětí - návštěva lesoparku s aktivitami 

Kniha pro druháčka - program Městské knihovny Slavičín 

Školní výlet Modrá, Buchlov 

Dravci - Seiferos 

Sportovní den 

 

3. ročník   

Plavecký výcvik, 10 x 2 vyučovací hodiny, plavecký bazén Luhačovice 

Scénické čtení s herci Slováckého divadla 

Mikulášská nadílka 

Čertovská školička 

Vánoční besídka ve třídě 

Den Země 

Den vody 

Děti dirigují - Filharmonie Zlín 

Návštěva městské knihovny ve Slavičíně 

Soutěž: Matematický Klokan 

Výchovný koncert „Děti dirigují“, Kongresové centrum, Filharmonie Zlín 

Den dětí  

Školní výlet - Westernové městečko Kostelany 

Sportovní den 

Dravci Seiferos 

 

4. ročník   

Zdokonalovací plavecký výcvik, 5 x 2 vyučovací hodiny, plavecký bazén Luhačovice 

Scénické čtení s herci Slováckého divadla 

Den stromů 

Návštěva R-Ega ve Slavičíně 

Mikulášská nadílka ve třídě 

Vánoční besídka ve třídě 

Den Země - přírodopisné aktivity na školní zahradě 

Beseda v Městské knihovně ve Slavičíně 

Den vody 

Matematický Klokan  

Exkurze v KovoZOO Staré Město 

Den dětí - zábavná pouť v parku 

Dravci Seiferos 
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Školní výlet - Archeoskanzen Modrá s programem (jak žili lidé na Velké Moravě), letecké 

muzeum Kunovice, záchranná stanice zvířat Buchlovice 

Sportovní den 

 

5. ročník          

Adaptační dny pro páťáky, 20. 9. - 22. 9. 2021 

Den stromů  

Rozdáváme vánoční radost seniorům, výroba vánočních přání pro seniory v Domově pro 

seniory Loučka 

Recitační soutěž „v novém kabátě“, třídní kola 5. B, 5. C - formou digitální prezentace 

Vánoční besídky ve třídách 

Matematická olympiáda - 71. ročník, školní kolo, 15 žáků 5. ročníku. 

Pěvecká soutěž Slavičínský zpěváček lidových písní 

Soutěž Matematický Klokan  

Návštěva Městské knihovny ve Slavičíně  

Program Happy Easter 

Den vody - celoškolní projekt Modrá škola  

Projekt Ukliďme Česko 

Výukový program v Muzeu JAK v Uherském Brodě - Po stopách J. A. Komenského 

Návštěva planetária 

Den Země - Envicentrum Vysoké Pole, programy: Kam s odpadem? Kdo tu byl?  

Den otevřených dveří 

Školní výlet - Moravský kras, propast Macocha, Punkevní jeskyně s plavbou na lodičkách 

Den dětí  

Soutěž zdravotnických hlídek Helfík, účast 11 hlídek žáků 5. ročníku z naší školy   

 

 

Činnost předmětových komisí II. stupně  

 

Předmětová komise českého jazyka:  

 Projektový den žáků 9. ročníku Příběhy bezpráví, vytvoření školního projektu 

s názvem Holocaust, tragické osudy lidí - zaměřeného na antisemitismus, 

rasismus, poznání historie i obrazu holocaustu v literatuře 

 Zapojení žáků do literárních soutěží okolních škol a institucí (GJP a NJP Slavičín, 

SOŠ Luhačovice, časopis Age) 

 Distanční výuka pro třídy v karanténách 

 Doučování žáků všech ročníků - dle potřeb jednotlivých tříd a žáků 

 Besedy v Městské knihovně Slavičín - tematicky dle jednotlivých ročníků 

 Přijímací zkoušky Nanečisto - pro žáky 9. ročníku 

 Zapojení do projektu JSNS - Týdny mediálního vzdělávání – 9. ročník 

 Zapojení žáků 6. – 9. ročníku do soutěží vyhlášených Školním informačním 

centrem a spolupodílení se na akcích ŠIC: 

- vstupní besedy v ŠIC 

- soutěž pro žáky 6. ročníku - Přísloví. 
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Předmětové komise cizích jazyků: 

 Uspořádání týdenního projektu Evropský den jazyků, 5. - 9. ročník 

 Projekt e -Twinning - internetová spolupráce evropských škol, 5. - 9. ročník  

 ICT - Online Šablony 8. a 9. ročník 

 Online hodiny s rodilou mluvčí, online projekt - 9. ročník 

 Spelling Competition - soutěž v hláskování - 5. ročník 

 Projekt Happy Easter - 5. ročník 

 Recycling and The Earth Day  - 5. ročník 

 Projekt Christmas in Britain - 5., 6. a 7. ročník 

 Webináře a prezenční školení, účast na videokonferencích a prezenčních 

seminářích pořádaných Oxford University Press.  

 Motivační setkání vyučujících AJ 

 Distanční výuka pro žáky v karanténě 

 Doučování žáků v různých ročnících 

 

Předmětová komise matematiky:  

 Realizace školního kola Matematické olympiády, 5. - 9. ročník 

 Uspořádání školního kola matematické soutěže Pythagoriáda, 5. - 8. ročník 

 Účast žáků 6. - 9. ročníku v matematické soutěži Klokan 

 Účast žáků 8. - 9. ročníku v oblastní matematické soutěži Víc hlav - víc rozumu 

 Realizace, vyhodnocení a porovnání vstupních prověrek žáků 6. ročníku 

 Přijímačky nanečisto pro žáky 9. ročníku - test Cermat, včetně vyhodnocení 

 Digitalizace velkých písemných prací a testů 

 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - Šablony III, projekt doučování 

 Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky 

 Zavádění vizualizérů do výuky geometrie 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 

 

Předmětová komise informatiky:   

 Úprava ŠVP v rámci aktuálních změn v učebním plánu 

 Úprava učebních plánů v rámci zavedení výuky předmětu Informatika ve 4. 

ročníku 

 Účast na vzdělávání v oblasti výuky informatiky pro mladší žáky 

 Technické zajištění funkčnosti výpočetní techniky v odborných učebnách a 

kabinetech 

 Technické zajištění při školním testování SCIO 9. ročník  

 Průběžná aktualizace softwaru 

 Instalace interaktivních učebnic Flexibooks a Nová škola 

 Restrukturalizace elektronické pošty 

 Výměna a instalace notebooků. 

 Průběžná údržba počítačů v multimediální a počítačové učebně 

 Průběžná údržba interaktivních tabulí 

 Účast na setkáváních předmětové komise ICT 
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Předmětová komise občanské a zdravotní výchovy:  

 Beseda ve spolupráci s R-Egem Slavičín: Správná třída, 6. třída 

 Kyberšikana a kyberbezpečnost - projektové vyučování - 6. ročník 

 Projekt: Drogy a další závislosti - žáci 7. ročníku 

 Náboženství a vzájemná tolerance – projektové vyučování - 9. ročník 

 Výchova k volbě povolání - žáci 9. ročníku 

 

Předmětová komise zeměpisu: 

 Školní kolo zeměpisné olympiády 

 Modelová ukázková hodina pro vyučující - hodina zeměpisu s tablety 

 

Předmětová komise dějepisu  

 Projekt pro žáky 9. ročníku „Holocaust - tragické osudy lidí“ zaměřený na 

antisemitismus, rasismus, poznání historie i obrazu holocaustu v dějepisu a 

literatuře (mezipředmětové vztahy - český jazyk) 

 Dějepisná olympiáda - téma Šlechta v proměnách času. 

 Exkurze do Osvětimi - svědomí lidstva - 9. ročník 

 Projekt Vzpomínáme… - vzpomínky pamětníků na období totality - 9. ročník 

 Zapojení do projektu (Ne)zapomenuté pomníky I. světové války - 9. ročník 
 

Předmětová komise fyziky:  

 Zapojení do projektu Šablony - doučování žáků 

 Inovace fyzikálních pomůcek 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 

 Účast na webinářích 
 

Předmětová komise chemie:  

 Laboratorní práce Oddělování složek směsí, Určování pH pomocí indikátorů - 

8. ročník 

 Laboratorní práce Vznik solí - 9. ročník 

 Vytváření nových materiálů a jejich ukládání v EduPage. Nová videa podporující 

pochopení probíraného učiva a jeho zapamatování 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 
 

Předmětová komise přírodopisu:   

 Příprava a realizace školního kola Biologické olympiády, 6. - 9. ročník 

 Celoškolní projekt ke Dni vody „Modrá škola“ 

 Celoškolní projekt Den Země - zajištění a realizace výukových programů a exkurzí 

pro žáky 5. - 9. ročníku 

 Celoroční péče o pokojové rostliny v učebně přírodopisu 

 Příprava digitalizačních materiálů pro výuku a jejich použití v hodinách 

 Pořízení nových pomůcek do výuky, nákup mikroskopů 

 Příprava a realizace Den vody 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 
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Předmětová komise výtvarné výchovy:  

 Celoroční průběžná výtvarná výzdoba školy 

 Činnost keramického kroužku 

 Výroba upomínkových předmětů pro návštěvníky školy, bývalé zaměstnance 

školy, do školních soutěží a jiných školních programů 

 Výroba kulis pro dramatický kroužek školního klubu 

 Instalace nových klipových rámů v 1. patře hlavní budovy školy 

 Realizace výstavy výtvarných prací v rámci Dnů otevřených dveří 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 

 

Předmětová komise hudební výchovy:  

 Technické zajištění a ozvučení školních a mimoškolních akcí:  

–  Kurz tanečních žáků 9. ročníku na Sokolovně a v tělocvičně ZŠ 

–  Program pro rodiče a veřejnost Závěrečná tanečních 

–  Program Dne dětí v městském parku 

 Slavnostní ukončení školního roku na letní scéně v městském parku 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy  

 

Předmětová komise tělesné výchovy:  

 Příprava žáků a účast ve sportovních soutěžích 

 Organizace lyžařského kurzu pro žáky 7. ročníku, Soláň - Bzové, Velké Karlovice 

 

Předmětová komise pracovních činností: 

 Péče o školní zahrady a skleník 

 Péče o prostředí školy a její okolí 

 Vybavení nové učebny technických řemesel dalším novým nářadím 

 Vybavení přípravny pro učitele novými stroji 

 Zajištění materiálů do výuky pracovních činností pro žáky II. stupně 

 Pokračování v realizaci projektu Ze školních lavic do přírody, 5. - 9. ročník, péče o 

bylinkové záhony, úprava záhonů pod pergolou 

 Pokračování v realizaci projektu „Učíme se prožitkem na zahradě Čtyř ročních 

období“, ošetřování ovocných stromků a keřů 

 Výstava výrobků v přízemí v rámci dne otevřených dveří 

 Stěhování a úklid kabinetu i pomůcek po rekonstrukci hlavní budovy 
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XIV. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na 

veřejnosti 
 

Po dvouleté odmlce zapříčiněné protiepidemiologickými opatřeními, kdy byla většina 

aktivit školy zakázána nebo snížena na minimum, se ve 2. pololetí školního roku 2021/2022 

konal postupný návrat k některým tradičním programům. Za nejdůležitější považujeme 

osobní setkání vyučujících s rodiči našich žáků na třídních schůzkách a konzultačních 

dnech. Velký význam měly společné schůzky žáků - zástupců tříd v žákovském parlamentu 

s vedením školy, metodičkou prevence a externí psycholožkou.  

 

Aktivity školy konané pro děti předškolního věku a jejich rodiče:  

 Jarní školička pro předškoláky a jejich rodiče, 23. 3. 2022   

 Den předškoláků - cvičné školní dopoledne, 17. 5. 2022   

 Zápis do první třídy, 6. a 7. 4. 2022 

 Zápis do první třídy pro děti z Ukrajiny, 7. 6. 2022   

 Návštěvní den pro děti budoucí přípravné třídy a jejich rodiče, 20. 4. 2022 

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků s vedením školy, třídními učitelkami 

budoucích 1. tříd a vedoucí školní družiny, 22. 6. 2022 

 Schůzka s rodiči předškoláků zapsaných do přípravné třídy s třídní učitelkou 

přípravné třídy, 16. 6. 2022    

 Tvorba a předání informačních brožur pro rodiče předškoláků 

 

Aktivity školy konané pro rodiče našich žáků a veřejnost:  

 

Návštěvní dny  

S velkým ohlasem a obdivem u rodičů a veřejnosti se setkaly návštěvní dny v hlavní 

školní budově po ukončení rekonstrukce probíhající téměř celý školní rok. Více než 250 

návštěvníků využilo nabídky prohlédnout si všechny prostory školy během dvoudenních 

návštěvních dnů 27. - 28. května 2022. Průvodci ve třídách jim byli členové parlamentu a 

další žáci, kteří s nadšením ukazovali práci na LCD panelech a interaktivních tabulích. 

Obdiv sklízela školní jídelna a velké pozornosti se těšily 3D tiskárna, programovatelní 

roboti, výstavy žákovských prací a školní fotokroniky. Návštěvní kniha je plná obdivných a 

pochvalných sdělení. „Děkujeme za možnost si připomenout naše krásné školní roky. Škola 

je k nepoznání.“ 

 

Návštěva amerických letců v naší škole 

Dny NATO v Ostravě a Den vzdušných sil AČR jsou tradiční přehlídkou především 

letecké techniky mnoha zemí. Při této příležitosti se z iniciativy spolku Jagello 2000, 

spoluorganizátora této velké akce, uskutečnila ve čtvrtek 16. září návštěva amerických letců 

u nás ve škole. Byl to vůbec první výjezd mimo ostravský region. Početná delegace letců po 

krátké prohlídce školy besedovala se žáky, kteří si tak mohli ověřit úroveň svých jazykových 

dovedností. K nejzajímavějším odpovědím patřily ty, které hovořily o dlouhé profesní cestě, 

než se zájemce stane špičkovým letcem. Po besedě následovalo neformální setkání 

s fotografováním, které pokračovalo i přes vymezený čas k návštěvě.  
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Oslava svátku svatého Martina 

Hojně navštívený byl 11. 11. 2021 letošní 7. ročník svatomartinského průvodu 

s následným programem. Po přivítání a navození správné atmosféry vyšel průvod v čele se 

svatým Martinem na koni, s dětmi s lampiony, lucerničkami a loučemi ulicemi města 

k místní Sokolovně. Všechny účastníky přivítala příjemná hudba a sladkosti pro děti. Záře 

svíček, lampionů, světelných efektů a samozřejmě vůně opečených špekáčků, 

svatomartinského svařeného vína a čaje pro děti, to vše po celý večer umocňovalo pravou 

sváteční pohodu. Na závěr se všem tajil dech při ohňové show.  

 

Karneval na ledě 

Zábavný program - hudba, tanec, soutěže, hry a odměny, to vše mohli najít děti 

v sobotu 19. 2. 2022 na novém kluzišti v parku. Jsme velmi rádi, že jsme mohli opět navázat 

na školní tradici pořádání karnevalů na ledě. Ten poslední se uskutečnil v roce 2017, pak 

nám už počasí a epidemie jeho uskutečnění nedopřály.  

 

Děti dramatického kroužku hrají pro rodiče 

Nejen nejmladším dětem z 1. stupně, ale také rodičům předvedli naši „herci“ 

nacvičené pohádkové představení Sněhurka a sedm trpaslíků.  

 

Rozloučení předškoláků s přípravnou třídou  

Zábavný program s hudebně pohybovou ukázkou si pro své rodiče nacvičily děti 

přípravné třídy. Všichni prožili 17. 6 . 2022 na školní zahradě příjemné odpoledne.  

 

Závěrečná kurzu tanečních 

28. 6. 2022 bylo v nově zrekonstruované slavičínské Sokolovně opět velmi rušno. 

Probíhala zde totiž Závěrečná tanečního kurzu žáků 9. ročníku. Do jubilejního 20. ročníku se 

letos přihlásilo 42 žáků. Vedoucí kurzu, manželé Novotní, byli trpělivými učiteli v tanečních 

při naší škole od samých počátků. V průběhu programu předvedly taneční páry nacvičené 

tance a poté si žáci zatančili také se svými rodiči, prarodiči či kamarády.  

 

Dětský národopisný soubor Slavičánek reprezentoval školu i město 

V sobotu 25. 6. 2022 se v obci Štítná nad Vláří - Popov uskutečnil 20. ročník 

Popovských folklorních slavností. Dětský národopisný soubor Slavičánek je zván jako host 

už od samotných počátků těchto oslav.  Pozvání dostal také letos, aby zazpíval a zatancoval 

na jubilejním 20. ročníku. Děti nacvičily pásmo s názvem Škola a s nadšením ho divákům 

předvedly. Na závěr všechny přítomné potěšily svým sólovým vystoupením naše zpěvačky 

Klárka Tomečková a Dominika Ščuglíková. Jejich písně „Já su od Lidečka“ a „Hora, hora, 

dvě doliny“ byly krásným završením celého vystoupení.  

 

Slavnostní ukončení školního roku v zámeckém parku 

30. června se opět stala letní scéna v zámeckém parku místem tradičního programu ZŠ 

Slavičín – Vlára k ukončení školního roku. Poslední školní den má vždy slavnostní nádech. 

Všichni žáci, učitelé, rodiče a přítomní hosté zhlédli vystoupení školních mažoretek, děvčat 

z kroužku zumby a malých fotbalistů. Diváky okouzlily svým zpěvem lidových písní naše 

žákyně, účastnice regionální soutěže Zpěváček 2022. Dojemné bylo loučení deváťáků se 
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základní školou i jejich následné taneční vystoupení, které poprvé předvedli svým rodičům 

při Závěrečné tanečních v Sokolovně 28. června. Poděkování PaedDr. Petru Navrátilovi za 

26 let řízení naší školy vyjádřili kromě žáků a celého pedagogického sboru také představitelé 

města Slavičín i okolních obcí. Ředitel školy pochválil naše žáky i učitele za jejich práci 

v náročných podmínkách právě končícího školního roku a všem popřál krásné letní 

prázdniny.  

 

Prezentace školy 

O dění ve škole i o výrazných úspěších byli rodiče žáků i veřejnost pravidelně 

informováni prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, Školních novin, webových stránek 

školy a aplikace EduPage.  

 

Zapojení do nadační a charitativní činnosti 

V době předvánoční se žáci 5. ročníku naší školy zapojili do miniprojektu „Rozdáváme 

vánoční radost seniorům“. V rámci výuky se žáci s třídními učiteli zaměřili na empatii a 

porozumění v rámci mezigeneračních vztahů. Již žáci tohoto věku si plně uvědomovali 

důležitost trávení svátků s rodinou, přáteli a blízkými. Stejně tak se zamýšleli nad 

problematikou možnosti pomoci ostatním. Společně jsme si uvědomovali, že jednotlivé 

generace se od sebe vzájemně mohou mnohému naučit. Při společných debatách pak žáci 

uvedli velkou škálu variant, jak můžeme obdarovat člověka jinak než hmotně. Výstupem 

byly osobní dopisy pro klienty Domova pro seniory v Loučce, které děti tvořily na základě 

přeposlaných charakteristik jednotlivých klientů zařízení. Tyto dopisy se nesly v duchu 

motta: Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu. Klienty domova tato 

přání pod vánočním stromečkem velmi překvapila. Našim žákům za ně poslali pěkné 

poděkování. 
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XV. Činnost školní družiny a školního klubu 

 

Školní družina je součástí Základní školy Slavičín - Vlára. Pět oddělení se nachází 

v dřevěném pavilonu a šesté oddělení je na 1. stupni ZŠ. Ke svým aktivitám využívá také 

tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. Tento rok prvně navštěvovaly družinu i děti z přípravné 

třídy. Ty měly své šesté oddělení, společně s částí první třídy, v prostorách 1. stupně ZŠ.  

V přízemí budovy 1. stupně navštěvovali žáci ranní družinu. Provozní doba školní družiny 

se neměnila a ranní družina byla od 6.00 do 7.25 hodin a odpolední družina od 11.30 do 

16.30 hodin. Poplatek za školní družinu činil 1 000 Kč za jeden školní rok. Kapacita školní 

družiny byla navýšena na 150 žáků. 

Zájmové vzdělávání bylo řízeno kvalifikovanými vychovatelkami, které mají příslušné 

pedagogické vzdělání. U dětí s PO pracovaly také dvě asistentky pedagoga. Všechny se 

průběžně vzdělávaly v akreditovaných kurzech a webinářích. Zájmové vzdělávání žáků 

probíhalo v souladu se Školním vzdělávacím programem s názvem Přístav dobré nálady, 

který je každoročně aktualizován. Program zájmového vzdělávání byl v letošním školním 

roce sestaven z plnohodnotných aktivit dle ročního období, významných dní a svátků. Byly 

zařazovány i činnosti jako například: didaktické hry, řešení rébusů nebo křížovek, různé 

doplňovačky, kvízy, stolní hry, kreslení a tvoření na daná témata, turnaje, pokusy nebo 

promítání pohádek. Ve ŠD se děti po celou dobu zdokonalovaly v sociálních dovednostech, 

učily se žít a spolupracovat s ostatními. Trávily zde velkou část volného času, proto bylo 

důležité, aby je pobyt zde těšil, rozvíjel jejich dovednosti, znalosti, schopnosti se samostatně 

rozhodovat a v neposlední řadě také podporoval kladný vztah k přírodě a k umění. Jedním 

z hlavních cílů bylo, aby byl pobyt pro děti v ŠD zajímavý, poučný, ale především příjemný 

a bezpečný. Odpolední činnosti byly zaměřeny hlavně na sportovní vyžití a pobyt v přírodě 

- sportovní hřiště s umělým povrchem, tělocvična, zahrady.  

V průběhu celého školního roku proběhly v rámci ŠD úspěšné akce pro veřejnost. 

Díky umělému kluzišti se v Zámeckém parku podařil obnovit Karneval na ledě. Velký počet 

dospělých, tak i dětí navštívilo Svatomartinský průvod.  

Po vyučování se žáci mohli zapojit do činností zájmových útvarů v rámci družiny 

a klubu - Výtvarný kroužek, Slavičánek, ŠIC, Dramatický kroužek, Roztleskávačky, Hravá 

jóga a relaxační cvičení, Míčové hry, Mažoretky a Zumba.  

V tomto školním roce jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve 

Slavičíně,  Mateřským centrem Slavičín, Policií ČR a hasiči.  

O činnosti a aktivitách ŠD a ŠK byly pravidelně aktualizovány informace na webových 

stránkách školy, ve Školních novinách a Slavičínském zpravodaji. 

I letos jsme vyšli vstříc pracujícím rodičům a o letních prázdninách jsme umožnili 

dětem v průběhu tří týdnů navštívit družinu.  

Tento školní rok jsme vyměnili papírové třídní knihy za elektronický školní systém 

Edu Page. V EduPage probíhá i komunikace s rodiči, posílání fotek z programů jednotlivých 

oddělení i ze společných akcí. Na webových stránkách školy se pravidelně aktualizovaly 

informace o změnách a aktivitách ve školní družině.  
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Během školního roku byl obohacen inventář pomůcek o  nové hry, hračky, stavebnice 

a výtvarný materiál pro výtvarné a pracovní činnosti.  

Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2021/2022 

Terénní hra  Razítková, školní zahrada u 1. stupně 

Barevný podzim - tvoření z přírodnin a podzimních plodů 

Halloweenský den 

Tančíme v rytmu Zumby 

Týden se skřítkem Podzimníčkem 

Svatomartinský průvod 

Výroba vánočních přání pro seniory 

Jíme zdravě ve školní družině, aneb Co dům dá 

Den se zvířátky - vzdělávací program v jednotlivých odděleních 

Vánoční posezení s koledami v jednotlivých odděleních 

Sněhulákový týden 

Hádej, hádej hadači – ŠK 

Vločkový den 

Zimní olympijské hry 

Vyrábíme „Valentýnky“ 

Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky 

Bláznivý den s Mimoni 

Měsíc knihy - Týden v pohádce - Superhrdinové 

Den vody 

Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky 

Puzzliáda v ŠK 

Den s divadlem 

Návštěva mateřského centra - Snoezelen 

Ukázka policie ČR 

Týden s Harry Potterem 

Čarodějnice na školním hřišti 

Turnaj v Dobblu ŠK 

Svátek matek - výroba přáníček 

Návštěva hasičského sboru v našem městě 

Cesta kolem světa - týdenní akce 

Turnaj v šipkách v ŠK 

Terénní hra na školním hřišti - Šifra 

Pohyb je život, život je pohyb 

Den dětí pro 1. stupeň ZŠ - Přijela k nám pouť 

Vodní hrátky na rozloučenou se školním rokem 

Vítání budoucích prvňáčků 

Karneval na ledě 
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Snoezelen v Mateřském centru Slavičín 

Letem světem 

Barevný týden 

 

Akce pořádané Školním informačním centrem ve školním roce 2021/2022: 

Každodenní provoz ŠIC byl z epidemiologických důvodů omezen pouze na odpolední 

činnost od 12:20 - 14:00 hodin pro dojíždějící žáky 5. ročníku.  

Během pobytu v ŠICu si žáci si vyhledávali informace do výuky v encyklopediích či na 

internetu, hráli počítačové logické nebo stolní společenské hry. Měli možnost knižních 

výpůjček či barevného tisku. Každou středu pro přihlášené žáky probíhal „Čtenářský klub“. 

Mezi aktivity klubu patřily např. společné čtení vybraných knih, vědomostní kvízy, luštění 

křížovek, sudoku atd. Na konci školního roku bylo žákům umožněno vypůjčení oblíbených 

knih na prázdninové čtení. 

 

 

XVI. Informace o kontrolách 

 

KONTROLY 

 

ČŠI - Adaptace a vzdělávání ukrajinských žáků  

Česká školní inspekce vyhodnotila péči o ukrajinské žáky, etapy individuální práce 

s nimi, jejich adaptační období a postupné začleňování do vzdělávacího procesu od hlavních 

po další vyučovací předměty jako ukázkovou a příkladu hodnou.  
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XVII. Přehled o hospodaření příspěvkové 

organizace za rok 2021 

 

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2021 

 
  v tis. Kč 

I. Náklady a výnosy celkem k 31. 12. 2021 účet 
hlavní 

činnost 

hospodářská 

činnost 

NÁKLADY         

Spotřeba materiálu celkem 501 3 020 178 

Spotřeba energií celkem 502,503 2 170 49 

Opravy a udržování  511 307  

Cestovné 512 16   

Služby celkem 518 1 110  

Mzdové náklady  521 31 393 226 

Sociální a zdravotní pojištění  524 10 481 76 

Ostatní sociální náklady 525-528 803 14 

Daně a poplatky 531-538   

Odpisy movitého majetku 551 529 14 

Odpisy nemovitostí 551 892  

Pořízení drobného dlouhodobého majetku 558 748  

Ostatní výše neuvedené náklady 

ostatní 

účty 254 2 

NÁKLADY za rok 2021 celkem   51 723 559 

     

VÝNOSY            

Tržby z vlastní činnosti celkem 602-9 2 502 469 

Zúčtování fondů - převod z rezervního fondu 648    

Zúčtování fondů - převod z investičního fondu 648    

Proúčtování invest. fondu - nekryté odpisy 

nemovitostí 649 674   

Ostatní výše neuvedené výnosy 

ostatní 

účty 33   

Provozní dotace celkem   48 453  

z toho: dotace ze SR - limit přímých vzdělávacích 

výdajů 672 42 419   

         dotace ostatní účelové (např. ÚP, ZK, SR atd.) 672 1 392   

         dotace z rozpočtu města (provozní příspěvek) 672 4 563   

         granty z rozpočtu města 672 79   
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Proúčtování investičních transferů dle ČÚS 708 672 316   

VÝNOSY za rok 2021 celkem   51 978 469 

Výsledek hospodaření za rok 2021   255 -90 

    

II.  Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021 v Kč na 2 desetinná místa 

    

Výnosy 2021 celkem Kč 52 447 816,00 

Náklady 2021 celkem Kč 52 283 055,65 

Výsledek hospodaření za rok 2021 celkem Kč 164 760,35 

z toho: z hlavní činnosti 255 438,45 

             z doplňkové (hospodářské) činnosti -90 678,10 

    

Rozdělení zisku:     fond odměn 0,00 

                                   fond rezervní 164 760,35 

  v tis. Kč 

III. VÝNOSY za rok 2021 z provozní dotace města Slavičín a 

z vlastní činnosti organizace (vč. převodů z fondů)  

upravený 

rozpočet 

skutečné 

výnosy 

        

Stravné 4 600 2 631 

Školné 70 147 

Pronájem 70 11 

Ostatní tržby za služby 150 164 

Zúčtování fondů - použití rezervního fondu 0 0 

Zúčtování fondů - použití investičního fondu na opravy 0 0 

Proúčtování investičního fondu - nekryté odpisy nemovitostí 

(bez transferů) 674 674 

Proúčtování investičních transferů dle ČÚS 708  316 316 

Ostatní výnosy 10 25 

Provozní dotace z rozpočtu města 4 563 4 563 

III. Celkem výnosy 10 453 8 531 

  v tis. Kč 

IV. NÁKLADY za rok 2021 hrazené z provozní dotace města 

Slavičín a z vlastních zdrojů organizace (vč. fondů)  

upravený 

rozpočet 

skutečné 

náklady 

        

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 305 296 

Učební pomůcky 140 141 

Potraviny 3 500 2 131 

Ostatní materiál 390 390 

Elektrická energie 950 814 

Voda 300 230 
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Plyn a teplo 1 300 1 175 

Opravy a udržování 335 307 

Cestovné 45 15 

Náklady na reprezentaci 10 5 

Telefony 45 34 

Nájemné 245 138 

Pojištění majetku a odpovědnosti 75 74 

Zpracování mezd a účetnictví 155 155 

Ostatní služby 430 474 

Mzdové náklady, vč. odvodů a ostatních sociálních nákladů 764 536 

Ostatní náklady  10 56 

Odpisy - movitý majetek 562 543 

Odpisy – nemovitosti 892 892 

IV. Celkem náklady 10 453 8 406 

  v tis. Kč 

V. Ostatní výnosy a náklady za rok 2021 hrazené z účelových 

zdrojů (státní dotace, granty města, ZK...)  

upravený 

rozpočet 
skutečnost 

        

přijaté dotace ze SR na přímé vzdělávací výdaje 42 419 42 419 

   z toho hrazené náklady 42 419 42 419 

přijaté ostatní dotace (ostatní účelové prostředky-ÚP, ZK, SR,...) 1 392 1 392 

   z toho hrazené náklady 1 392 1 392 

přijaté granty z rozpočtu města 79 79 

   z toho hrazené náklady 79 79 

přijaté mimořádné dotace z rozpočtu města 0 0 

   z toho hrazené náklady 0 0 

V.a) Celkem přijaté dotace 43 890 43 890 

V.b) Celkem náklady hrazené z dotací 43 890 43 890 

    

    

VI. Rozbor mzdových nákladů - hrazených z dotace města a vlastních zdrojů organizace 

  

ÚČEL: ČÁSTKA Kč 

hospodářská činnost – 1,4 úvazek kuchařka 225 888 

správce ŠIC, zástupy, doplatek dotace ÚP 137 971 

zdravotní a sociální pojištění, ostatní odvody 122 065 

Celkem: 485 924 

 

  

 

 

 

 

v tis. Kč 
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XVIII.   Závěr výroční zprávy 

 

 

Školní rok jsme zahájili s 522 žáky ve 27 třídách. Potěšitelné bylo otevření tří prvních 

tříd s malým počtem žáků, které nový způsob financování škol umožnil. Ještě více 

potěšitelné bylo, že jsme po několika letech usilování otevřeli přípravnou třídu.  

V následujícím roce předpokládáme její zachování.  

Personálně je škola stabilizovaná a výuka zajištěna kvalifikovanými pedagogy. 

Pedagogický sbor byl doplněn o mladé perspektivní učitele. 

Zásadní změnou v tomto školním roce bylo zavedení informační systému EduPage. 

Díky kompletnímu vybavení všech vyučujících, kabinetů a tříd notebooky jsme k tomuto 

kroku mohli přistoupit na obou stupních školy. Tím se změnila komunikace nejen uvnitř 

školy, ale přímá efektivní komunikace se zákonnými zástupci. Elektronická třídní kniha, 

zastupování, rozvrhy, elektronická žákovská knížka, omlouvání žáků atd.  Po počátečních 

obtížích se ukazuje, že to byl správný krok, který oceňují i rodiče.  

I v tomto školním roce jsme pokračovali v modernizaci výuky nákupem výpočetní 

techniky a LCD panelů. Tímto se nám podařilo vybavit všechny učebny a ve všech je buď 

moderní LCD panel, nebo interaktivní tabule. Díky navýšení příspěvku od zřizovatele byly 

pořízeny další dvě interaktivní tabule do kmenových tříd.  

Největší problém má škola ve zcela nevyhovujícím zázemí pro činnost školní družiny, 

klubu a zájmového vzdělávání. Činnost školní družiny je nedílnou součástí školy a je třeba ji 

chápat i jako nepostradatelnou službu rodičům. Ani v tomto roce se nepodařilo problém 

posunout k řešení.   

Uplynulý školní rok byl po dvou covidových letech nejnáročnější v novodobé historii 

školy. Místo distanční výuky nastoupila rekonstrukce elektroinstalace za plného provozu. 

Díky nastavené dotaci, kterou získal zřizovatel, nebyla jiná volba. Dobrá spolupráce a 

koordinace s firmami umožnila původní harmonogram zkrátit téměř o dva měsíce, a tak 

závěr školního roku byl bohatý na všechny tradiční akce školy. To všechno by nebylo možné 

bez neskutečného nasazení a pochopení všech pracovníků školy. Výuka v provizoriu, rychlé 

stěhování, úklid a ztížené pracovní podmínky nás provázely až do dubna. Jedno velké 

poděkování a obdiv. Odměnou žákům i učitelům je proměna školy v moderní vzdělávací 

instituci. Z mého pohledu patřil školní rok k těm nejúspěšnějším v posledních letech. 

Na závěr chci ještě jednou poděkovat všem pedagogickým pracovníkům, své 

zástupkyni i správním zaměstnancům školy za odvedenou práci, dobrou komunikaci a 

vstřícnost. Každý z nich má svůj podíl na dobrých výsledcích uplynulého školního roku.  
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