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Základní škola Slavičín – Vlára 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005 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 2020/2021. 

 

I.   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.  

 

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 - 120 žáků 

                                                                           Školní klub - 200 žáků  

 

Odloučené pracoviště školy: K Hájenkám 354, 763 21 Slavičín (1. – 4. ročník) 

Rada školy: zřízena ke dni 19. 11. 1997 č.j. SO 750/97 
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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. Jitka Pavlůsková, Nad Výpustou 607, Slavičín – předseda ŠR 

Mgr. Aleš Ptáček, K Hájenkám 358, Slavičín 

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 Výsluví 857, Slavičín, od 1. 1. 2020 

 

Ve školním roce 2020/2021 se sešli členové školské rady dvakrát, dne 13. 10. 2020 a 

28. 6. 2021. Programem schůzek bylo projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy 

za školní rok 2019/2020, informace o hospodaření školy, o probíhajících i plánovaných 

projektech a o dalších důležitých otázkách z oblasti chodu školy.  

 

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 

Základní škola Slavičín - Vlára 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 dokončená 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.  

 

 Hlavní budova (ul. Školní 403) s 15 kmenovými třídami 5. – 9. ročníku má 

moderně vybaveny odborné pracovny pro výuku přírodopisu, zeměpisu, 

fyziky a chemie, společenských věd, cizích jazyků, hudební výchovy, výtvarné 

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

výtvarných činností slouží také keramická dílna. Z 15 kmenových tříd je 

11 vybaveno interaktivními tabulemi a dalších jsou součástí odborných učeben.  
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 V budově 1. stupně (ulice K Hájenkám 354) je umístěno 9 tříd 1. – 4. ročníku 

vybavených interaktivními tabulemi, odborné učebny výtvarné a hudební 

výchovy, multimediální učebna k výuce žáků s podpůrnými opatřeními a žáků 

nadaných, Školní informační centrum, třída pro vyučování s dělenými 

hodinami a výuku nepovinných předmětů a 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 mažoretek, školní roztleskávačky a dramatický kroužek. 52 let 

stará budova dřevěného pavilonu budovaná pouze pro dočasné užívání 

v horizontu 10 let je z mnoha důvodů včetně hygienických již zcela 

nevyhovující. Na tuto skutečnost ředitel školy opakovaně upozorňuje 

zřizovatele školy, Radu města a zastupitele města Slavičína. Rovněž 

pedagogičtí pracovníci i Sdružení rodičů neustále vznáší požadavky na 

výstavbu nové školní budovy. 

 Ve školním roce 2020/2021 bylo ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 

celkem 725 žáků školy a studentů gymnázia a 263 dospělých strávníků. Kvůli 

omezení provozu škol a školního stravování z důvodu pandemie Covid 19 byl 

průměrný počet pravidelných strávníků snížen na 310.  

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 vybavená učebna technických 

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

Obnova zahrady v blízkosti školy proběhla díky projektu „Ze školních lavic do 

přírody“.  

 

Ve školním roce 2020/2021 se vyučovalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

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

oblasti byla výuka cizích jazyků, informační gramotnosti, sportovní a ekologická výchova. 

Čtvrtým 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 a školní 

asistentky.  

Povinnou výuku anglického jazyka zajišťujeme od 2. ročníku. Díky projektu Šablony II 

jsme mohli ve školním roce 2020/2021 nabídnout mimo jiné Zábavnou angličtinu pro 

nejmenší už dětem v první třídě. Druhý cizí jazyk, německý nebo ruský, si volí žáci od 

7. ročníku. Pravidelně vycházíme vstříc zájmu žáků s podpůrnými opatřeními o výuku 

Cvičení z anglického jazyka místo druhého cizího jazyka.  
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Na obou stupních školy je nastaven systém volitelných předmětů dle požadavků 

a zájmu žáků. Na I. stupni ve volitelných předmětech navštěvovali žáci 4. a 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 z českého jazyka.  

Z nabídky nepovinných předmětů mají žáci možnost zvolit předmět dle svého zájmu 

nad rámec povinných vzdělávacích předmětů. Ve školním roce 2020/2021 tvořily systém NP  

Zábavná matematika ve třídách s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů a 

Náboženství. Nepovinný předmět Sportovní hry pro I. a II. stupeň (dívky, chlapci) se 

z důvodů protiepidemiologických opatření MŠMT vyučovat nemohl.  

Činnost školní družiny a školního klubu vychází z programu Přístav dobré nálady.  

Navazuje svými aktivitami na výchovně vzdělávací činnost školy. Pestrost nabídky je stále 

na vynikající úrovni. Provoz družiny probíhal ve školním roce 2020/2021 od 6.00 do 16.30 

hodin. Režim byl rozdělen na odpočinkovou a řízenou zájmovou činnost. 

Škola nabízí zcela zdarma množství zájmových útvarů pro žáky obou stupňů. Ve 

školním roce 2020/2021 se však z důvodů protiepidemiologických opatření MŠMT 

neuskutečnily.  

Od roku 2002 je naše škola zřizovatelem cimbálové muziky Slavičan, která je od 

1. července 2014 oprávněna užívat ochrannou značku Tradice Bílých Karpat.  

Ve školním roce 2020/2021 pokračovala spolupráce s partnerskou školou ZŠ Janka 

Kráľa. Vyučující obou partnerských škol spolupracovali v projektu přeshraniční spolupráce 

k vytvoření naučné stezky. Pravidelné jarní sportovní aktivity v rámci partnerských škol se 

rovněž uskutečnit nemohly.  

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

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

zpravodaji.  

 

 

 

* Počet tříd a žáků ke    

   dni 30. 6. 2021 
Počet tříd 

/skupin/ 
Počet žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu/ 

Přepočtený na 

počet ped. 

pracovníků 

1. stupeň 11 224 20,36 14,62 

2. stupeň 13 272 20,92 23,16 

Školní družina 5 130 26 3,9 

Školní klub 2 90 45 0,75 
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II. Vzdělávací program školy  

Vzdělávací program – učební plán 

Školní rok 2020/2021 

Ročník 
Počet žáků 

Stav ke dni 30. 6. 2021 

ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slavičín - Vlára 1. – 9. 496 

 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 

 

I. stupeň 

 

6. 7. 8. 9. 

 

II. stupeň 
 

Počet žáků  

(stav ke dni 30. 6. 2021) 
44 40 33 63  44 vyučovacích hod 69 75 61 67 vyučovacích hod 

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

Předmět  

Český jazyk a literatura 9 8 9 7 6 85  85 5 4 4 4 55  55 

Cizí jazyk  1 3 3 3 23  23 4 4 3 4 49 15 64 

Druhý cizí jazyk,  

Konverzace z Aj 
         2 2 2 20 4 Nj  24 

Prvouka 2 2 3   14  14        

Vlastivěda     2 2 10  10        

Přírodověda    2 2 10  10        

Matematika 4 5 5 5 5 53  53 5 4 5 4 58  58 

Informatika     1 2  2 1 1   7 1 8 

Občanská a zdravotní 

výchova  
        2 2 2 1 23  23 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 22  22 2 2 2 2 26  26 

Zeměpis         2 1 2 2 22  22 

Dějepis         2 2 1 2 23  23 

Přírodopis         2 2 2 1 23  23 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 11  11 1 1 1 1 13  13 

Výtvarná výchova    2 2 10  8 2 2 1 1 20  20 

Výtvarné a pracovní činnosti 2 2 2   12  12        

Fyzika         1 2 2 2 23  23 

Chemie           2 2 12  12 

Pracovní činnosti    1 1 5  5 1 1 1 1 13 5 18 

Volitelné předměty    1 1 5 1VP 6   1 2 9 6 15 

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

Týdenní počet hodin v roč. 40 42 50 78 52 262 1 263 90 120 93 93 396 31 427 

Nepovinné předměty   6 Náb    6  2ZMa 2 Náb    4 

        269       431 

Celkem hodin v učebním 

 plánu 
       269       431 

 

Volitelné předměty 

Název předmětu Zkratka Vyučující Počet hodin 

4. ročník    

Zábavná matematika ZM Fil 1 

Zábavná angličtina ZAJ Pav 1 

Výtvarné činnosti VČ Šm 1 
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5. ročník    

Zábavná matematika ZM Fil 1 

Zábavná angličtina ZAJ HoB 1 

Výtvarné činnosti VČ Pav 1 

8. ročník – 1. VP    

Digitální technologie DT Ja, Vy 1 + 1 8. A 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ HoB, Hoř 1 + 1 8. A 

Technické činnosti TČ Jan 1 

9. ročník – 1. VP    

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

Seminář z matematiky I SM I Koř 1 + 1 9. A 

Technické činnosti DT Ja 1 

9. ročník – 2. VP    

Seminář z českého jazyka II SČJ II Jan 1 

Konverzace v anglickém jazyce KAJ Ms 1 

Seminář z matematiky II SM II Go 1 
 

 

Nepovinné předměty  
 

 

Činnost zájmových útvarů se z důvodu nařízení MŠMT a protiepidemiologických opatření 

ve školním roce 2020/2021 neuskutečnila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název nepovinného předmětu Ročník Vyučující Počet hodin 

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

Náboženství I. stupeň Dej, Šen, Ad 6 

Náboženství II. stupeň Dej, Šen 2 



8 

III. Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve 

školním roce 2020/2021 

 

V historii naší základní školy je málo událostí, které by její činnost ochromily nebo 

dokonce zastavily. Nařízením vlády ČR byl v loňském roce od 11. 3. 2020 zakázán pobyt 

všem žákům ve škole a zrušena každodenní prezenční výuka. Důvodem byl celosvětový 

výskyt nemoci Covid 19. Prezenční výuka byla opět umožněna v červnu 2020 za přísných 

hygienických opatření a za podmínky maximálního počtu 15 žáků v neměnném kolektivu. 

Totéž platilo i pro provoz školní družiny. Hlavní letní prázdniny roku 2020 dávaly všem 

naději, že se život opět vrací do starých kolejí a pandemie je zažehnaná. Skutečnost ovšem 

byla jiná a školy čekalo další složité období.  

Školní rok 2020/2021 byl druhým rokem, ve kterém byla dne 14. 10. 2020 zrušena 

prezenční výuka. Tentokrát se tak stalo na období mnohem delší než v předchozím roce. 

S výjimkami, kdy byli ve škole nejmladší žáci 1. a 2. tříd a kdy probíhala týdenní rotace 

ročníků, trvala distanční výuka 7 měsíců. Návrat všech žáků k prezenční výuce byl povolen 

až od 24. 5. 2021.  

Život školy byl ve všech rovinách svázán přísnými opatřeními MŠMT a Ministerstva 

zdravotnictví. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu jsme dokázali okamžitě do tří dnů 

vytvořit novou organizaci výuky, sestavit rozvrhy distanční výuky všech tříd, vybavit 

všechny vyučující a žáky PC technikou, zajistit pomoc žákům s podpůrnými opatřeními 

online výukou se speciální pedagožkou aj. Rodiče našich žáků dostávali pravidelně 

informace od ředitele školy a od třídních učitelů k aktuálnímu dění a změnám, které školám 

průběžně zasílalo MŠMT. Distanční výuka přes portál ZOOM byla ve všech ročnících 

zahájena v pondělí 19. 10. 2020. Ke změnám v rozvrhu vyučovacích hodin pro jednotlivé 

třídy z důvodu nařízených změn MŠMT došlo ve školním roce 2020/2021 celkem 9x. Nad 

rámec svých vyučovacích hodin nabízeli a poskytovali vyučující našim žákům doučování 

formou online. Po povolení individuálních návštěv žáků ve škole a zahájení prezenční 

výuky probíhalo doučování přímo ve škole. Stejně tak i poskytovaná péče žákům 

s podpůrnými opatřeními speciální pedagožkou. Čtyřem žákům, kterým distanční způsob 

vzdělávání činil velké potíže nebo neměli doma dostatečné podmínky pro výuku, se ve 

spolupráci s vyučujícími individuálně věnovaly asistentky pedagoga ve škole.  

 

Přehled změn v organizaci výchovně vzdělávacího procesu dle nařízení MŠMT ve 

školním roce 2020/2021 

 

 1. 9. 2020 Zahájení školního roku 2020/2021. 

 14. 10. 2020 Uzavření všech škol nařízením vlády ČR.  

 19. 10. 2020 Zahájení distanční výuky podle pravidelného rozvrhu ve všech 

třídách. 

  18. 11. 2020 Zahájení prezenční výuky žáků 1. a 2. tříd.  
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 30. 11. 2020 Zahájení prezenční výuky žáků 3., 4., 5. a 9. tříd. Zahájení týdenní 

rotační výuky žáků 6. - 8. ročníku.  

1. týden: 1. - 5. ročník, 9. ročník. Rotační třídy 6. B, 6. C, 8. ročník. 

2. týden: 1. - 5. ročník, 9. ročník. Rotační třídy 6. A a 7. ročník. 

 23. 12. 2020 Usnesení vlády o zákazu přítomnosti žáků ve škole mimo žáků 1. - 2. 

ročníku.  

 4. 1. 2021 Prezenční výuka žáků 1. a 2. ročníku. Nařízení distanční výuky žáků 3. 

- 9. ročníku.  

 1. 3. 2021 Nařízením MŠMT - přechod všech tříd 1. - 9. ročníku na distanční 

výuku a uzavření provozu školní družiny a klubu.  

 19. 4. 2021 Zahájení rotační výuky žáků I. stupně. Prezenční výuka žáků 3. - 4. 

ročníku. Prezenční skupinové konzultace žáků 9. ročníku k přípravě na přijímací 

zkoušky.  

 26. 4. 2021 Prezenční výuka žáků 1. - 2. ročníku. Prezenční skupinové konzultace 

žáků 9. ročníku k přípravě na přijímací zkoušky. 

  10. 5. 2021 Prezenční výuka žáků 1., 2., 5., 6., 8. ročníku. Distanční výuka žáků 3., 

4., 7., 9. ročníku. 

 17. 5. 2021 Zahájení prezenční výuky ve všech ročnících I. stupně. Distanční 

výuka žáků 6. a 8. ročníku. 

 24. 5. 2021 Návrat k prezenční výuce ve všech ročnících I. a II. stupně.  
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IV.  Přehled o pracovnících školy 

Údaje o pedagogických pracovnících školy  

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 42 40,988 

Externí pracovníci 4 - 

 

1. Pedagogičtí pracovníci 

 

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

1. A Mgr. Miroslava Zálešáková 6. A Mgr. Petr Malec 

1. B Mgr. Radka Častulíková 6. B Mgr. Tomáš Studeník 

2. A Pavlína Berčíková 6. C Mgr. Blanka Hořáková 

2. B 
Mgr. Věra Dorúšková,  

od 19. 4. 2021 Ing. Renáta Špalková 
7. A Mgr. Ludmila Jandíková 

3. A Mgr. Hana Strnadová 7. B Mgr. Jarmila Maňasová 

3. B Mgr. Šárka Končická 7. C 
Mgr. Pavlína Hořáková, Ph.D,  

od 1. 6. 2021 Mgr. Jana Došlová 

4. A Mgr. Darja Konečná 7. D Ing. Hana Vyoralová 

4. B Mgr. Helena Kovaříková 8. A Mgr. Jana Rašková 

4. C Mgr. Jitka Pavlůsková 8. B Mgr. Adriana Maňasová 

5. A PaedDr. Bronislava Králíková 8. C Mgr. Naděžda Zemánková 

5. B Mgr. Iva Filáková 9. A Mgr. Iva Šmotková 

  9. B Mgr. Gabriela Šuráňová 

  9. C Mgr. Rostislav Gorecký 
 

Ostatní učitelé - I. stupeň Ostatní učitelé - II. stupeň 

Mgr. Jana Pinďáková, statutární zástupce, 1. stupeň PaedDr. Petr Navrátil, ředitel školy, 2. stupeň 

Ing. Dana Ščuglíková, 1. stupeň Ing. David Ptáček, 1. a 2. stupeň 

Mgr. Hana Majeriková, 1. a 2. stupeň Mgr. Aleš Ptáček, 1. a 2. stupeň 

 Mgr. Daniel Kořenek, 2. stupeň 

 Mgr. Patrik Janota, 2. stupeň 

 Ing. Zdeněk Charvát, PhD., 2. stupeň 

 Mgr. Vendula Urbaníková, 1. a 2. stupeň 

 Mgr. Martina Kovaříková, od 1. 6. 2021, 2. stupeň 

 Mgr. Jana Došlová, 2. stupeň 

 Mgr. Alena Kantnerová, 2. stupeň 
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Školní asistent: 

Bc. Anna Obadalová 

 

Asistentka pedagoga: 

Marie Šprtová, Bc. Alena Kantnerová, Ing. Martina Tkadlecová, Ing. Dana Ščuglíková, Ing. Renáta 

Špalková, Alena Tomečková - od 19. 4. 2021 

 

Vychovatelky školní družiny a školního klubu 

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

 Bc. Martina Ptáčková, Marie Šprtová 

Školní informační centrum - 1. stupeň Školní informační centrum - 2. stupeň 

Mgr. Helena Kovaříková  Ing. Zdeněk Charvát, PhD. , 2. stupeň 

 

Od 1. 9. 2020 do naší školy nastoupili tito pedagogičtí pracovníci:  

Mgr. Vendula Urbaníková - učitelka M a Př na 2. stupni a Aj na 1. stupni, Pavlína 

Berčíková - učitelka 1. stupně ZŠ, Ing. Zdeněk Charvát, PhD. - učitel Př na 2. stupni a 

vychovatel ve Školním informačním centru, od 1. 6. 2021 Mgr. Martina Kovaříková - učitelka 

Aj na 2. stupni, Ing. Renáta Špalková - asistentka pedagoga, od 19. 4. 2021 Alena Tomečková 

- asistentka pedagoga. 

Po odchodu pana Vladimíra Goldbacha do starobního důchodu nastoupil k 1. 1. 2021 

do funkce školníka pan Rostislav Studeník.  

V průběhu školního roku odešly na mateřskou dovolenou:  

Mgr. Iveta Motúzová (říjen 2020), Mgr. Lenka Struhařová (září 2020), Mgr. Věra 

Dorúšková (duben 2021), Mgr. Pavlína Hořáková, Ph.D (květen 2021). 

Po 26 letech působení v naší škole odešla 30. 6. 2021 do starobního důchodu paní 

učitelka 1. stupně Mgr. Helena Kovaříková.  

Přehled o pracovnících školy ve školním roce 2020/2021 

 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 0,955 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

122 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

108 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

123 0,773 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 
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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 0,909 VŠ, M - Bi 1. stupeň - Př, 2. stupeň - Př, Vv 

188 1,0 VŠ, 1. stupeň 1. stupeň 

215 1,0 VŠ, Čj - Aj ČJ, AJ 

255 
1,0 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 I. 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 

256 1,0 VŠ, Aj - Ov AJ 

313 0,8 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 0,8 VŠ 2. stupeň - TV, asistentka pedagoga 

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 

334 0,182 VŠ, DPS 2. stupeň - Př, 

295 0,5 VŠ , M 1. stupeň - M, 2. stupeň - M 

330 0,95 VŠ, DPS asistent pedagoga 

335 1,0 VŠ, M - Př 1. stupeň - AJ, 2. stupeň - M, Př 

337 1,0 VŠ, SŠ - vych asistent pedagoga 

340 1,0 SŠ asistent pedagoga 

341 1,0 VS 2. stupeň - AJ 
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Rozšířené vedení a výkon specializovaných činností školy 

Ředitel školy a kariérový poradce PaedDr. Petr Navrátil 

Statutární zástupce Mgr. Jana Pinďáková 

Výchovný poradce, speciální péče o žáky 1. – 4. ročníku Mgr. Darja Konečná    

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

Kariérní poradce pro volbu povolání  PaedDr. Petr Navrátil 

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. Radka Častulíková 4. ročník: Mgr. Darja Konečná 

2. ročník: Mgr. Věra Dorúšková 5. ročník: PaedDr. Bronislava Králíková 

3. ročník: Mgr. Hana Strnadová  

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 

 

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 

10/6 18 / 15 8 / 7 3 /2 
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

Průměrný věk 

Muži Ženy Všech zaměstnanců 

41,3 46,5 45,3 

 

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.  

 

2. Nepedagogičtí pracovníci 

 

Hospodářka školy Ivana Bartošová 

Účetnictví zabezpečováno externě Ing. Ondřej Šánek 

Vedoucí školního stravování Renata Hrabinová 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 20 18 

Externí pracovníci 0 0 

Ostatní pracovníci 

– pořadové číslo Funkce Úvazek 
Stupeň 

vzdělání 

1 hospodářka 1,0 SOŠ 

2 školní asistent 0,8 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 
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V. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Osobní růst pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, jejich účast na dalším 

vzdělávání. 

Školní rok 2020/2021 byl v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků velmi 

specifický a bohatý. Z důvodu dlouhodobého uzavření škol a školských zařízení 

poskytovaly vzdělávací agentury veškeré semináře a kurzy online formou. Mnoho z nich 

bylo tematicky zaměřeno na aktuální situaci ve školství - formy distanční výuky, nástrahy a 

nebezpečí online prostředí pro žáky i pedagogy, hodnocení a klasifikace v době distanční 

výuky a po jejím ukončení, správní řízení a zápis do první třídy základní školy a další. Ze 

strany pedagogů byl o nabízené semináře velký zájem a účastnili se jich jak individuálně, 

tak často většina pedagogického sboru. Celkem se uskutečnilo 6 prezenčních seminářů a 95 

online vzdělávacích webinářů.  

Během školního roku probíhalo rovněž vzdělávání koordinátora ŠVP a vyučujících 

informatiky v rámci připravovaných změn revize RVP a posílení výuky ICT. Magisterské 

studium úspěšně ukončili dva pedagogičtí pracovníci, a to vyučující 2. stupně a asistentka 

pedagoga.  

Od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 byla naše škola zapojena do projektu APIV B – Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi s možností vzdělávání pedagogických 

pracovníků v oblasti inkluze zcela zdarma. Ve školním roku 2020/2021 se uskutečnily čtyři 

vzdělávací semináře k otázce společného vzdělávání a podpůrných opatření, aktuálních 

změn v legislativě a komunikaci mezi rodinou a školou.  

Pedagogičtí pracovníci využili nabídky dvou vzdělávacích seminářů pořádaných 

MAP Luhačovské Zálesí. Většina pedagogického sboru se zúčastnila webinářů 

s uznávanými lektory na školskou problematiku.  

Pedagogický pracovník I. stupně absolvoval 2. 7. 2021 jednoleté Kvalifikační studium 

pro ředitele škol a školských zařízení. 

Specializační kurzy 

Název vzdělávání Počet osob 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 1 

Jazykový kurz - příprava na CAE v úrovni velmi pokročilé (C1) 1 

Kurz speciální pedagogiky 1 

Klub koordinátorů ŠVP pro základní vzdělávání 1 

 

Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 

Název vzdělávání Počet osob 

Oxford webinar -  LEARN AND EXPLORE 1 

Global Webinar  -Oxford Professional Development Conferrence 

ELTOC 2021 
3 
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Technologie výuky anglického jazyka na základní škole – Paula 

Milerski 
1 

Planning for Maximizing Fluency 2 

Školení Aj 1 a 2. část 1 

Webinář pod hlavičkou Oxford University Press 3 

Interaktivní výuka němčiny 1 

How to use Academy Stars online materials to enhance studentś 

learning 
1 

 

Vzdělávací semináře „pro sborovnu“ – všechny pedagogické pracovníky 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) 

KyberDĚTI v sítích: 3 části 

1. část: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky 

2. část: Online predátoři 

3. část: Kyberšikana a kybernetická agrese 

Jak se nezbláznit při distanční výuce 

 

Individuální účast pedagogických pracovníků na vzdělávání 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) 
Počet 

osob 

Adolescentní čtenář - výzva nejen pro učitele 2 

Konec hodiny 6x jinak 1 

Jak na formativní hodnocení v praxi 1 

Efektivní komunikace - Jak postupovat při výchově a vzdělávání dětí  6 

Zásady osobnostního rozvoje pedagogického pracovníka 1 

Živé slovo - vychutnat si, upoutat, oslovit 1 

Správa školní matriky 1 

Co se děje v trávě aneb nejen o rozmnožování hmyzu 1 

Každé dítě se naučí číst 2 

Odborné informační zdroje 1 

Kyberdítě a jeho sítě aneb jak se propojit s dnešními dětmi 1 

Asertivita ve školním prostředí 1 

Začínáme s 3D tiskem na ZŠ 1 

Kurz aplikace rychlého a pomalého myšlení v našem rozhodování 1 

Jak v Čechách umírají básníci aneb lásko moje 1 

Hodnocení a ovlivňování problémového chování v pedagogice pro 

pedagogy ZŠ 
13 

Moderní pohled na makronutrienty a jejich ovlivňování na zdraví 1 
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Jsem jim vzorem 1 

Rodiče dnešní doby  1 

Metody psaní leváků a nové trendy psaní u školáků 1 

Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě 1 

Vykročte do 1. ročníku s vydavatelstvím Taktik 3 

Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní době 3 

Právní aspekty komunikace mezi rodinou a školou 1 

Time management - rozvoj osobnosti 1 

Řízení a ovlivňování lidí, jejich motivace, vztahy, komunikace 1 

Právní odpovědnost vyučujících  1 

Jóga pro rodiče a děti 1 

Učební úlohy ve výuce chemie 1 

Číst se naučí každý 2 

Třídnická hodina - zásady vedení komunitního kruhu 10 

Revize RVP - posílení výuky ICT 3 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro 

pedagogy škol a školní poradenská pracoviště  
1 

Rozvoj předčtenářské gramotnosti 1 

Až se sejdeme ve škole 15 

Účast vedení školy na vzdělávání 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) 
Počet 

osob 

Vzdělávací seminář In Spis ŠVP 1 

Pravidla správního řízení - přijímání do MŠ a ZŠ 1 

Elektronické zápisy pro ZŠ a MŠ 1 

Aktuální změny ve školské legislativě, novela Vyhlášky č. 27/2016 Sb.  2 

Efektivní komunikace - Jak postupovat při výchově a vzdělávání dětí  2 

Jak se nezbláznit při distanční výuce 1 

Revize ŠVP - posílení výuky ICT 1 

Účast na vzdělávání v rámci projektu APIV B 

Název vzdělávací akce (kurzy, semináře) 
Počet 

osob 

Komunikace rodina a škola 6 

Zajišťování podpůrných opatření 6 

Rola asistenta pedagoga ve školském systému 6 

Společné vzdělávání a kultura školy 6 
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VI. Přehled o zařazení žáků 

1. Zapsaní a zařazení žáci do 1. třídy 

Počet dětí  

u zápisu 

do 1. třídy  

pro školní 

rok 

2020/2021 

Počet 

žádostí 

o odklad 

Nastoupili 

do 1. třídy 

1. 9. 2020 

Počet dětí  

u zápisu 

do 1. třídy  

pro školní 

rok 

2021/2022 

Počet 

žádostí 

o odklad 

Nastoupí 

do 1. třídy 

1. 9. 2021 

 

Nastoupí 

do přípravné 

třídy 

1. 9. 2021 

52 8 44 59 11 47 + 1 žák § 38  11 

 

Do první třídy nastoupili ve školním roce 2020/2021 žáci z těchto obcí: 

Slavičín 28 Nevšová 4 

Vlachovice 1 Petrůvka 2 

Rudimov 1 Lipová 5 

Bohuslavice nad Vláří 3 Celkem                                      44 žáků 

 

Do první třídy nastoupí 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 

 

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

bude probíhat podle ŠVP pro předškolní vzdělávání.  

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

Slavičín 9 Rokytnice 1 

Lipová 1 Nevšová 1 

  Celkem  12 dětí 

 

V souvislosti s opatřením vlády ČR o uzavření škol se zápis do první třídy konal dle 

pokynů MŠMT bez osobní účasti dětí. Zákonní zástupci měli možnost podat žádost o přijetí 

svého dítěte k základnímu vzdělávání nebo k odkladu povinné školní docházky 

elektronicky nebo za dodržení nařízených hygienických opatření také osobně ve škole. 

Zápis dětí do první třídy proběhl i za těchto podmínek řádně a bez problémů v měsíci 

dubnu 2021. 
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2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy, SOŠ a OU v následujícím 

školním roce 2021/2022 

Gymnázium SOŠ 

s maturitou 

Odborná učiliště bez 

maturity 8 leté 6 leté 4 leté 

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

5 5 0 0 18 17 42 39 8 11 

 

 

Gymnázium a SOŠ Slavičín  18 SOU Valašské Klobouky 1 

SPŠ Zlín 3 SOŠ lesnická Hranice 4 

Gymnázium Valašské Klobouky 7 SPŠ a COPT Zlín 3 

SPŠ a OA Uherský Brod 6 SUPŠ Uherské Hradiště 2 

Gymnázium, Obchodní akademie Zlín  3+2 5 SZŠ a VOŠ Zlín 4 

SOŠ Luhačovice 4 Ostatní školy  10 

 

Devátou třídu letos ukončilo 67 žáků. 85 % z nich bylo přijato na maturitní obory a jen 

jedenáct žáků zamířilo na tříleté učební obory. Žáci využívali k informacím portál Zkola a 

webové stránky škol. 27 % žáků 9. tříd si pro své další studium vybralo tu nejbližší střední 

školu, tedy GJP a SOŠ Slavičín. Procento žáků přijatých na obory s maturitou je stejné jako 

v předchozím roce. Skladba přihlášek oproti minulým letům byla podstatně pestřejší. 6 

děvčat odchází na střední zdravotnické školy a 4 chlapci na lesnickou školu. Zůstává vyšší 

zájem o technické obory, informační technologie a rovněž strojírenské obory.  
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VII. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy  

1. Přehled klasifikace a výchovných opatření za I. pololetí školního roku 2020/2021 
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2. Přehled klasifikace a výchovných opatření za II. pololetí školního roku 2020/2021 
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Počty výchovných opatření dle třídy a druhu

 1. pololetí  2020/2021 

Třída 
Počet 

výchovných 
opatření 

Třídní učitel Ředitel školy 

Důtka Napomenutí Pochvala Důtka Pochvala 

I.A 0 0 0 0 0 0 

I.B 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 0 0 0 0 

II.B 0 0 0 0 0 0 

III.A 0 0 0 0 0 0 

III.B 0 0 0 0 0 0 

IV.A 0 0 0 0 0 0 

IV.B 0 0 0 0 0 0 

IV.C 0 0 0 0 0 0 

V.A 0 0 0 0 0 0 

V.B 0 0 0 0 0 0 

VI.A 0 0 0 0 0 0 

VI.B 0 0 0 0 0 0 

VI.C 0 0 0 0 0 0 

VII.A 0 0 0 0 0 0 

VII.B 0 0 0 0 0 0 

VII.C 0 0 0 0 0 0 

VII.D 0 0 0 0 0 0 

VIII.A 0 0 0 0 0 0 

VIII.B 1 0 0 0 1 0 

VIII.C 0 0 0 0 0 0 

IX.A 0 0 0 0 0 0 

IX.B 0 0 0 0 0 0 

IX.C 0 0 0 0 0 0 

Celkem - 
počet 

1 0 0 0 1 0 

               2. pololetí  2020/2021 

Třída 
Počet 

výchovných 
opatření 

Třídní učitel Ředitel školy 

Důtka Napomenutí Pochvala Důtka Pochvala 

I.A 0 0 0 0 0 0 

I.B 0 0 0 0 0 0 

II.A 0 0 0 0 0 0 

II.B 0 0 0 0 0 0 

III.A 0 0 0 0 0 0 

III.B 0 0 0 0 0 0 

IV.A 0 0 0 0 0 0 

IV.B 0 0 0 0 0 0 

IV.C 1 0 1 0 0 0 

V.A 0 0 0 0 0 0 

V.B 0 0 0 0 0 0 

VI.A 0 0 0 0 0 0 

VI.B 4 0 4 0 0 0 

VI.C 3 2 0 0 1 0 

VII.A 0 0 0 0 0 0 

VII.B 0 0 0 0 0 0 

VII.C 0 0 0 0 0 0 

VII.D 0 0 0 0 0 0 

VIII.A 0 0 0 0 0 0 

VIII.B 0 0 0 0 0 0 

VIII.C 0 0 0 0 0 0 

IX.A 0 0 0 0 0 0 

IX.B 0 0 0 0 0 0 

IX.C 0 0 0 0 0 0 

Celkem - 
počet 

8 2 5 0 1 0 
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3. Dotazníková šetření ve školním roce 2020/2021 

 

Školní rok 2020/2021 byl v oblasti hodnocení silných a slabších stránek školy a úrovně 

vzdělávacích výsledků našich žáků odlišný od minulých let. Pravidelná dotazníková šetření 

i testování se z důvodu uzavření škol a distanční výuky žáků uskutečnila v minimálním 

množství. Z toho důvodu byla pro nás stěžejní taková šetření, která se týkala posouzení a 

vyjádření názorů na období distanční výuky. Jednalo se hlavně o dotazníkové šetření České 

školní inspekce, Kalibro „Škola a já“, Cermat pro žáky 9. ročníku a vlastní šetření v rámci 

žákovského parlamentu, online třídnických hodin, třídních schůzek a konzultací s rodiči.  

Naše škola využila evaluační nástroje Kalibro v dotazníkovém šetření s názvem „Škola 

a já“. 12 otázek zaměřených na hodnocení distanční výuky umožnilo škole získat podklady 

pro vlastní sebehodnocení v této oblasti. Bylo věnováno tomu, jak školu vnímají žáci, jejich 

učitelé a rodiče, nepedagogičtí pracovníci a vedení školy. Dotazníkové šetření České školní 

inspekce pro vedení školy mělo za cíl posoudit formy distanční výuky a komunikaci 

s rodiči. S výsledným hodnocením naší školy jsme spokojeni, je srovnatelné s výsledky 

ostatních zúčastněných škol. Souhrnné výsledné zprávy k jednotlivým testováním jsou 

k dispozici u ředitele školy. 

K posouzení úrovně distanční výuky se vyjádřili také žáci II. stupně ve 

školním dotazníkovém šetření.  

Každoročně jsou základní školy obeznámeny s výsledky přijímacího řízení žáků 9. 

ročníku na střední školy zpracované společností CERMAT. Naši žáci dosáhli v průměru 

stejná umístění jako většina škol v ČR, což je velmi příznivý výsledek.  

V době prezenční výuky probíhaly schůzky ředitele školy se členy žákovského 

parlamentu.  

Po dobu prezenční i distanční výuky pravidelně probíhaly třídnické hodiny žáků 

s třídními učiteli. Rovněž tak se během školního roku uskutečňovaly i online třídní schůzky 

a konzultace s rodiči. 

Testování SCIO k posouzení úrovně kompetencí našich žáků v předmětech český 

jazyk, anglický jazyk a matematika se během školního roku 2020/2021 nerealizovalo. 

 

4.  Hodnocení výsledků výchovného působení 

Škola měla v roce 2020/2021 ustanoveny tři výchovné poradce (výchovné poradkyně 

pro 1. – 4. a 5. – 9. ročník, kariérního poradce pro volbu povolání pro vycházející žáky), 

speciální pedagožku a metodičku prevence. Hlavním úkolem obou výchovných poradkyň a 

speciální pedagožky byla péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky 

nadané. Důležitá byla jejich spolupráce s pěti 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. 

Obě výchovné poradkyně zajišťovaly spolupráci s těmito institucemi:   

 Speciální pedagogické centrum Zlín, Valašské Meziříčí – probíhaly konzultace 

s pracovnicemi SPC a jejich konzultační návštěvy ve škole i ve výuce. 
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 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 – probíhala vzájemná informovanost a účast 

výchovné poradkyně na schůzkách OSPODu. 
 

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 2020/2021 se uskutečnily následující aktivity:   

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

 Online schůzky s rodiči žáků 9. ročníku. 

 V období povolení prezenční skupinové výuky žáků 9. ročníku probíhala 2x týdně (6 

vyučovacích hodin) příprava na přijímací zkoušky v hodinách matematiky a českého 

jazyka.   

 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.  

 

5. Oblast prevence rizikového chování 

Tak jako každoročně byl vypracován MPP na školní rok a naplánovány preventivní 

akce pro žáky, učitele i rodiče. S jeho obsahem byli učitelé seznámeni na začátku školního 

roku a byl k dispozici ve sborovnách. Veřejnost měla možnost se s ním seznámit na 

webových stránkách školy. 

Program byl zaměřen na všechny žáky 1. - 9. ročníku, se zvláštním přihlédnutím 

k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného rodinného prostředí, k dětem 

s nedostatečným prospěchem a s některými typy specifických vývojových poruch chování. 

Velký důraz byl kladen na upevnění vztahů ve třídních kolektivech, protože žáci se v září 

sešli v plném počtu po jarní distanční výuce.  

Vzhledem k podmínkám výuky bylo realizováno minimum akcí a prevence zaměřená 

na žáky byla prováděna především v jednotlivých vyučovacích online hodinách a v online 

třídnických hodinách. 

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

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

potřeby využít. 
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Oblast řešení výchovných problémů 

Po návratu k prezenční výuce byl všemi učiteli kladen důraz na adaptaci žáků na nové 

podmínky a zejména třídní učitelé bedlivě sledovali vztahy mezi žáky.  Ihned byly řešeny 

drobné výchovné problémy. Zpočátku domluvou, později zápisem do ŽK.  

Nezvyklá situace se projevila většími problémy v chování některých žáků. Dvakrát 

zasedala výchovná komise. V prvním případě se jednalo o žáka 6. B. Bylo řešeno jeho 

zhoršené chování ve vyučovacích hodinách, jeho nevhodné chování ke spolužákům a 

vyučujícím. Chlapci byla udělena snížená známka z chování – uspokojivé. V druhém 

případě šlo o chlapce z 6. C. Řešilo se jeho nevhodné chování ke spolužákovi a nevhodné 

chování ke spolužačce se sexuálním podtextem. Byl udělen třetí stupeň z chování – 

neuspokojivé. 

V sedmé třídě bylo provedeno šetření na základě domněnky rodičů, že je jejich syn 

šikanován. Toto šetření ani dotazník B-3 šikanu nepotvrdily. Objevily se prvky ostrakismu, 

které byly způsobeny nevhodným chováním chlapce. Dojde k přeřazení chlapce do jiné 

třídy. 

V průběhu června proběhlo v 6. – 8. ročníku dotazníkové šetření – Klima třídy, jehož 

výsledky nám pomohou nastavit efektivní MPP v příštím školním roce. 

 

Aktivity organizované na podporu prevence rizikového chování: 

Přehled školních aktivit v oblasti prevence v roce 2020/2021 

Název akce 
Počty 

žáků 
Zajistil 

Šesťáci vítejte – adaptační pobyt 61 metodička prevence 

Holocaust – tragické osudy lidí, 9. ročník                  76  uč. Čj, D 

Záludnosti závislostí a šikany – online projekt 6. – 9. r. 269 uč. Ozv 

Jíme zdravě ve školní družině aneb Co dům dá 25 vychovatelky ŠD 

Hodnocení a ovlivňování problémového chování – 

webinář pro pedagogy 
14 AZ Help 

Třídnická hodina – webinář pro pedagogy 14 AZ Help 

KyberDĚTI v sítích – 3 webináře pro pedagogy 42 lektoři e-bezpeci 

KyberDĚTI v sítích – webináře pro rodiče  lektoři e-bezpeci 

 

Činnost žákovského parlamentu 

Ve školním roce 2020/2021 tvořilo žákovský parlament 30 zvolených zástupců z 5. – 9. 

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

zasáhla distanční výuka (říjen – květen). Schůzky nadále probíhaly online cestou v aplikaci 

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

vedení školy a přenášeli aktuální informace do tříd v online třídnických hodinách. V červnu 

proběhla opět prezenční schůzka ŽP ve škole, kde se parlament znovu věnoval 

připomínkám žáků k vedení školy a plánoval svoji činnost v příštím školním roce. 
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Členové žákovského parlamentu: 

5. A  Pošvecová Lenka, Juříková Beatrice  

5. B  Petrik Jiří, Podhajská Sabina 

6. A  Janáčková Amálie, Boráň Jakub 

6. B  Zvoníček Maxim, Rak Lukáš 

6. C  Lysák Lukáš, Drápala Timothy 

7. A  Pavelková Barbora, Žáková Tereza 

7. B  Bublan František, Kvasnicová Justina 

7. C  Fiala Lukáš, Hýblová Nela 

7. D  Ventrčová Zuzana, Lukášová Nela 

8. A  Hubáček Lukáš, Kulíšková Andrea 

8. B  Šuráň Štěpán, Jandl Jakub 

8. C  Milička Stanislav, Ondrašicová Adéla 

9. A  Cuřínová Viktorie, Málková Adéla 

9. B  Matouchová Barbora, Bařinková Anna 

9. C  Verner Radek, Vašičková Karolína 

 

Rada ŽP: Cuřínová Viktorie 9. A - předsedkyně, Málková Adéla 9. A - místopředsedkyně 

 

Aktivity žákovského parlamentu ve školním roce 2020/21: 

 

 Připomínky zástupců ŽP k vedení školy 

 Hlásí se parlament – školní rozhlasové vysílání členů o akcích ve škole. 
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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 2020/2021 evidovala škola na I. stupni 21 a na II. stupni 37 žáků 

s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, tedy celkem 58 žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Z nich 10 žáků (3 žáci na I. stupni a 7 žáků na II. stupni) pracovalo 

během výuky podle individuálního vzdělávacího plánu a šesti žákům s podpůrným 

opatřením 3. stupně pomáhaly ve třídách (3. A, 3. B, 4. A, 7. D a 8. C) asistentky pedagoga. 

Dva nově příchozí žáci se vzdělávali individuálně s asistentkami. 

V rámci péče o žáky s potřebou podpůrných opatření realizovala speciální pedagožka 

výuku předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence. Výuka probíhala 

celkem u 15 žáků. V PSPP byly u žáků rozvíjeny specifické dovednosti dle doporučení 

školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologických poraden a speciálně 

pedagogických center) a dle aktuálních potřeb žáka. Pedagogické intervence probíhaly 

formou „doučování“, kdy v rámci této výuky docházelo k vysvětlování a procvičování 

problematického učiva. Při práci s žáky byly využívány kompenzační a reedukační 

pomůcky, které má škola k dispozici. Nově byl zakoupen výukový program Včelka, který 

umožňuje reedukaci žáků se specifickými poruchami učení zábavnou formou. U jedné 

žákyně bylo z důvodu obtíží v řečovém projevu realizováno Komunikační cvičení, kde 

docházelo k rozvíjení slovní zásoby, nácviku schopnosti vyjadřování a porozumění druhým 

osobám v sociální komunikaci.  

Z důvodu distanční výuky v době pandemie COVID-19 v průběhu školního roku 

probíhala distanční výuka PSPP a PI online formou, prostřednictvím platformy ZOOM či 

formou emailové komunikace. V době distanční výuky také probíhalo se speciální 

pedagožkou a s dalšími asistentkami pedagoga individuální vyučování čtyř žáků, pro které 

byla online výuka nedostačující. Po ukončení distanční výuky se speciální pedagožka 

věnovala i dalším žákům, u kterých došlo v době distanční výuky ke zhoršení vzdělávacích 

výsledků.  

V začátku školního roku se výchovné poradkyně podílely na adaptaci nově příchozích 

žáků. Nedílnou součástí a zcela novou problematikou bylo při synchronní výuce 

podporovat žáky, u nichž narůstaly problémy související s dlouhým uzavřením škol (ztráta 

motivace, opožděné plnění úkolů a jiné).  Podpora byla prováděna jak pohovory online, tak i 

osobním setkáváním žáků s učiteli, vyjasněním a eliminováním obtíží. Rovněž se na prvním 

stupni uskutečnilo pět setkání s rodiči žáků za účelem zpřesnění požadavků na domácí 

přípravu a připomenutí nastavených pravidel. V závěru roku se řešila drobná 

nedorozumění mezi žáky. 

Současně ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnými poradkyněmi probíhalo 

vypracování individuálních vzdělávacích plánů a vyhodnocování podpůrných opatření u 

žáků se speciální vzdělávacími potřebami. Speciální pedagožka byla v průběhu roku v 

kontaktu s třídními učiteli a rodiči žáků se SVP, docházelo ke konzultacím a hodnocení 

výsledků jednotlivých žáků.  Dále výchovné poradkyně jednaly s rodiči problémových žáků 

a informovaly o výsledcích a průběhu jednání vedení školy, případně pedagogickou radu. 
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Také se zúčastňovaly online školení. Na pracovních poradách a pedagogických radách byli 

pedagogičtí pracovníci pravidelně informováni o společném vzdělávání.    

 

 Žáci s podpůrnými opatřeními ve školním roce 2020/2021 

 

        Ročník 
Stupeň podpůrného opatření  

stupeň PO č. 1 stupeň PO č. 2 stupeň PO č. 3 

 Počet žáků Počet žáků Počet žáků 

1. - 1 - 

2. - 1 1 

3. - - 3 

4. - 9 1 

5. 1 4 - 

6. - 14 - 

7. - 6 2 

8. 2 4 2 

9. - 7 - 

 

 

 2. Péče o nadané žáky  

Školní rok 2020/2021 byl již druhým rokem, kdy z důvodu protiepidemiologických 

opatření MŠMT nemohly probíhat tradiční aktivity pro žáky. Nekonaly se mnohé naukové 

soutěže, olympiády, sportovní turnaje a jiné akce, na kterých by žáci uplatnili svůj talent, 

nadání a dovednosti z různých oblastí. Přesto však naši pedagogové i v době distanční a 

střídavé prezenční výuky uspořádali zajímavé aktivity a soutěže, kterými toto velmi 

náročné období žákům zpestřili.  

Naukové aktivity 

Žáci 9. ročníku vyzkoušeli, jak dobře ovládají český jazyk, a to při úkolech zadaných 

v olympiádě z českého jazyka. Letos probíhala olympiáda distančně, ale i s tím si žáci 

poradili na výbornou. Se samotnými úkoly si nejlépe poradili tito žáci: 

Na 2. a 3. místě se se stejným počtem bodů umístily Adéla Becková a Vanesa 

Salvetová z 9. A. Nejlépe si s úkoly poradil a 1. místo získal Filip Maryáš z třídy 9. C. 

Jako velký literární talent se projevila Lucie Hlavicová, žákyně třídy 9. A. Zúčastnila 

se literární soutěže s názvem Spěchej pomalu!, kterou každoročně vyhlašuje SOŠ 

Luhačovice. Hodnotitele prací, básníka Jiřího Žáčka a spisovatele Jana Cimického, dílo naší 

žákyně velmi zaujalo, a tak Lucie získala zvláštní ocenění poroty. 

Dne 31. 5. probíhala ve třídě 8.A projektová hodina s názvem London. Třída byla 

rozdělena na dvě konverzační skupinky a projekt byl příjemně strávenou dvouhodinovkou. 

Žáci si vychutnali čerstvě uvařený čaj Earl Grey a English Breakfast s kapkou mléka. 

Úvodem se seznámili s polohou města, jeho částmi a mapou metra a celkovým systémem 

dopravy po tomto velkoměstě. Prohlédli si také stanici King´s Cross, dobře známou jako 
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nástupiště 9 a ¾ z Harryho Pottera. Virtuálně navštívili významné historické budovy jako 

Houses of Parliament, Big Ben ale i nejnovější stavby – Shard, Walkie Talkie s krásnou 

tropickou zahradou umístěnou ve výšce 160 metrů. Při prohlížení fotografií v albu si ověřili, 

zda si pamatují informace a  jména významných míst.  V adaptačním období po nástupu 

žáků k prezenční výuce byl projekt zpestřením vyučování. 

Sportovní aktivity  

K plnění dobrovolných sportovních aktivit a výzev se přihlásilo celkem 100 žáků, kteří 

měli zájem trávit svůj volný čas pohybem. Všichni sportovci se rozhodli splnit 10 

turistických aktivit a sportovních činností. Jednalo se např. o dosažení turistických bodů, 

posilovací cvičení, rozvoj rychlosti a vytrvalosti, cyklistiku a atletiku. Žáci po každé činnosti 

poslali vyučujícímu v programu Microsoft Word vypracovanou aktivitu s fotografiemi. 

Následně byla práce ohodnocena, zapsána do soutěžní tabulky a výsledky vyhodnoceny. Za 

sportovní snažení byli všichni účastníci ohodnoceni při slavnostním ukončení školního roku 

na letní scéně ve Slavičíně.  

Ekologické aktivity 

Ekologický program Sucho v krajině 

17. a 18. 9. 2020 proběhl na naší škole pilotní projekt Centra Veronica Hostětín 

„Sucho v krajině“, kde se mohli naši žáci 7. ročníku  seznámit s problematikou úbytku vody 

v krajině a snahou o její udržení zavedením určitých environmentálních opatření, která 

mohou tento stav zlepšit. Žáci prováděli také řadu pokusů a měření s přesahem do fyziky a 

matematiky, takže si prakticky ověřili důležitost jiných předmětů výuky, bez nichž by tato 

měření nemohli provádět. Další podstatnou zkušenost získali zjišťováním informací pomocí 

dotazníkového šetření, takže si zvyšovali svoje vědomosti i v oblasti rétoriky a komunikace 

s respondenty, kteří jim poskytovali cenné informace do jejich dotazníkového šetření, které 

bude důležité pro další výzkum v této oblasti.           

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, se naší škole a Nadaci VERONICA 

Hostětín podařilo v listopadu a prosinci absolvovat druhou část projektu Zkoumáme sucho 

v krajině. Žáci sedmých ročníků si zde přes videokonferenci v aplikaci ZOOM vyzkoušeli 

modelovat krajinu pomocí úprav ploch monokulturních plodin. Mezi ně patří smrkové lesy, 

ale také plodiny jako např. kukuřice, které jsou nevhodné pro zadržení vody v půdě. Tuto 

půdu navíc vyplavují a odnášejí do potoků a řek nejúrodnější vrstvy humusu a ornice. 

Tímto zanášejí delty řek. Cílem žáků bylo nahradit tyto typy porostů smíšenými nebo 

listnatými stromy, které jsou pro naši krajinu více vhodné. Dále zkoušeli modelovat polní 

plochy, které vhodně koncipovaly tvorbou remízků, nových mezí nebo výsadbou alejí 

tvorbou mokřadů a tůní, které mají v krajině také své nezanedbatelné místo. Toto rozčlenění 

je mnohem vhodnější pro zadržení vody v krajině, ale také pro divokou zvěř, která zde 

najde více vhodných úkrytů před zemědělskou technikou a činností člověka. Dále žáci 

zkoušeli navrhnout vhodné úpravy rovných střech hal a supermarketů. Zde na těchto 

rovných střechách navrhovali výsadbu užitkových plodin (např. zeleniny), ale i travin a 

jiných druhů rostlin. Těmito úpravami dochází zejména v létě k příjemnějšímu klimatu a 

ochlazení městských aglomerací. Tímto by došlo k masivním úpravám střech či betonových 

ploch, čímž by došlo k úsporám energie, ke klimatizování kanceláří a bytů ve městech. 

Dalším využitím rozsáhlých ploch střech je i chov včel nebo čmeláků, kterých v krajině 
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ubývá a kteří jsou důležití k opylování rostlin. Dnes je díky tomuto chovu včel i ve velkých 

městech možné koupit med od lokálního výrobce ve vysoké kvalitě. 

Den Země 

V době střídavé prezenční výuky se školního programu Den Země zúčastnili žáci 3. a 

4. tříd. Vyrazili na procházky do přírody, tvořili z přírodnin, třídili odpady a řešili otázky, 

jak ve svém věku mohou ovlivnit kvalitu svého prostředí. Některé děti se se svými rodiči 

zapojily do akce Ukliďme Slavičín. 

Výtvarné aktivity 

Úspěšnou žákyní, tentokrát na poli výtvarném, byla Elena Kantnerová ze třídy 7. A. 

Obsadila totiž 2. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí, kterou vyhlásilo 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Přestože probíhala distanční výuka, využili naši třeťáci podzimního počasí 

k procházce a zábavnému tvoření. Sbírali přírodniny a z nich pak doma vytvářeli zajímavá 

výtvarná dílka, která následně tvořila podzimní kolekci fotografií.  

Na jarní prázdniny jsme žákům nabídli prostorové výtvarné tvoření. Jeho úkolem 

bylo z libovolných materiálů vyrobit skřítka Distaňáčka, své dílo vyfotit a zaslat fotografii. 

S chutí se zapojili žáci 5. - 9. ročníku a v závěru soutěže se sešlo 34 skřítků Distaňáčků. 

Vyučující výtvarné výchovy vybrali vítěze z každého ročníku. Všechny vytvořené 

postavičky porotu něčím zaujaly. Někde se autor inspiroval nadcházejícím jarem, případně 

skřítka doplnil něčím, co vystihuje distanční výuku, školu a současnou situaci (rouška, 

počítač, psací potřeby a další). 

Vyhodnocení: 

5. ročník: 1. místo Jakub Hrbáček, 5.B,  2. místo Filip Fojtík, 5.A  a  Jakub Zvoníček, 5.B, 3. 

místo Gabriela Blažková, 5.B a František Jandík, 5.B. 

6. ročník: 1. místo Šarlota Petrů, 6.A,  2. místo Kateřina Plášková, 6.A,  3. místo Filip 

Tomeček, 6.A. 

7. ročník: 1. místo Vendula Berčíková, 7.A,  2.místo Adéla Zahradníková,  7.D  a  Lukáš Fiala, 

7.C, 3. místo Tobias Kašpar, 7.B  a  Nela Rašková, 7.D. 

8. a 9. ročník: 1. místo Adéla Becková, 9.A,  2. místo Barbora Fojtíková, 8.A,  3. místo 

Veronika Hurtová, 8. A.  

 

V rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Luhačovice II se žáci 

prvního i druhého stupně zapojili do psaní vánočních přání pro seniory. Vyrobená přání 

jsme odevzdali Charitě Slavičín a ta je doručila v předvánočním čase seniorům.   
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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 2020 ve výši 

99 000,- Kč pro ZŠ Slavičín a 10 000,- Kč pro Sdružení rodičů. 

Město Slavičín přispělo dotací ve výši 131 000,- Kč na dofinancování projektu: 

„Společné poznání historie a současnosti Slavičín – Nová Dubnica“. Tento projekt se 

z důvodu pandemie Covid 19 nevyčerpal celý a z města Slavičín byla použita částka 

113 854,20 Kč. Rozdíl ve výši 17 145,80 Kč byl vrácen na účet města.  

Dále město Slavičín přispělo částkou 60 000,- Kč na dofinancování projektu: „Podpora 

dílen v základních školách“ a částkou 41 000,- Kč na dofinancování projektu: „Učíme se 

prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“. 

Město Slavičín přispělo částkou 30 000,- Kč, která sloužila na předplavecký výcvik pro 

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

 

 

X. Školní projekty financované z cizích zdrojů 

 

Zahájení projektu: 1. 9. 2019         

Název: Šablony II_Základní škola Slavičín – Vlára   

Ukončení projektu: 31. 8. 2021 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0016018 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Plán: 1 935 172 Kč 

Čerpání: 1 935 172 Kč 

Platy: 725 450 Kč 

Odvody: 226 472 Kč 

Učební pomůcky: 88 118 Kč 

DDHM: 895 132 Kč 

Celkem: 1 935 172 Kč 
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Vybrané šablony realizované na naší škole ve školním roce 2020/2021 

Školní asistent – personální podpora ZŠ, výše úvazku 0,7  

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta 

základním školám, které začleňují do kolektivu žáky ohrožené školním neúspěchem. Školní 

asistentka Bc. Anna Obadalová poskytovala po dohodě s rodiči a vyučujícími pravidelnou 

pomoc žákům s přípravou na vyučování. Komunikovala s rodiči, zprostředkovávala 

informace o školní úspěšnosti žáků, případně o tom, jak s žákem pracovat. Účastnila se jako 

doprovod během školních akcí a při projektových dnech, pomáhala zajišťovat organizační 

podporu pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

Školní asistent – personální podpora ŠD, ŠK, výše úvazku 0,1 

Školní asistentka Bc Anna Obadalová se během roku podílela na přípravě a organizaci 

programů pro děti školní družiny a klubu.  

Kariérní poradce - personální podpora ZŠ, výše úvazku 0,1 

V rámci projektu Šablony II se kariérnímu poradenství a spolupráci s žáky 9. ročníku 

věnoval učitel na II. stupni školy Mgr. Petr Malec. Poskytoval poradenství žákům i rodičům 

s ohledem na očekávání a předpoklady žáků. Úzce spolupracoval s třídními učiteli 9. 

ročníku.  

Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Cílem aktivity byla realizace čtyř čtenářských klubů pro 30 žáků. Vyučující Ing. 

Zdeněk Charvát, PhD. vedl činnost klubů v zázemí Školního informačního centra.  

Klub zábavné logiky a deskových pro ŠK 

Cílem aktivity byla realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro 8 žáků. Měl 

formu volnočasové aktivity. Činnost klubu vedla k rozvoji logického myšlení žáků formou 

činností s deskovými hrami a jinými pomůckami, např. Lobo 77, Ligretto, karetní hry 

Timelibes, Qwircle, deskové hry Pilos, Ubongo, Qwiix, Quoridor dřevěné hry, Smartgames 

Barevný kód a Tangramy a další. Klub vedla p. učitelka Mgr. Jana Rašková, vyučující 

matematiky.  

Klub komunikace v cizím jazyce pro účastníky ŠK 

V rámci této šablony komunikovalo 12 žáků s e-Twinningovými partnery z italské 

a francouzské školy, společně vyhledávali a prezentovali informace o svých zemích, škole 

a zálibách. Rozšiřovali si slovní zásobu psaním dopisů svým kamarádům z partnerských 

škol, připravovali pro ně hry a rébusy. Komunikaci v cizím jazyce vedla vedoucí 

předmětové komise cizích jazyků Mgr. Jarmila Maňasová.  

Klub komunikace v cizím jazyce pro účastníky ŠD 

Díky této šabloně mohli žáci obou prvních tříd navštěvovat klub Angličtina pro 

nejmenší.  

 



33 

Využití ICT ve vzdělávání  

V době zahájení projektu bylo zakoupeno 40 nových notebooků a stejně jako v roce 

2019/2020, tak i ve školním roce 2020/2021 byly při vyučování plně využívány. Šablona 

Využití ICT ve vzdělávání se realizovala v předmětech anglický jazyk, přírodopis, zeměpis a 

fyzika. Používání notebooků ve výuce si žáci velmi oblíbili, neboť jim umožnily hravou a 

zajímavou formou procvičovat slovní zásobu, gramatické struktury, poslechové a 

komunikační dovednosti. ICT vybavení ve výuce bylo mimo jiné podpůrným prostředkem 

pro slabší žáky či žáky s různými poruchami učení, jež potřebují ke splnění zadaného úkolu 

větší časovou dotaci nebo vizuální podporu. 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity bylo podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím 

možnosti doučování. V rámci této aktivity pomáhalo ve školním roce 2020/2021 žákům 

s přípravou na vyučování či s opakováním a procvičováním učiva, a to zejména v hlavních 

předmětech 14 učitelů.  

Projektový den pro žáky ZŠ 

Ve školním roce 2020/2021 se uskutečnily tři projektové dny s názvy Holocaust - 

tragické osudy, Příroda kolem nás a Historie a současnost města Slavičín.  

Holocaust - tragické osudy 

Projektový den byl určen pro 21 žáků třídy 9. A. Vzhledem k tomu, že děti holocaust 

vnímají jako něco velmi vzdáleného, o čem se dozvídají pouze z filmů a hodin dějepisu, bylo 

cílem lépe jim přiblížit tuto tragickou dobu a osudy jednotlivců nejen v  kontextu celé země, 

ale především v našem regionu. Projekt se skládal ze tří částí. V první části žáci zhlédli 

dokumentární film Sedm světel, ve kterém vzpomínalo šest židovských pamětnic na období 

II. světové války. Druhá část byla zaměřena na Slavičín a jeho nejbližší okolí. Zde jsme 

využili spolupráci s lektorkou Mgr. Danuší Slámečkovou. Ta sesbírala vzpomínky 

pamětníků na osudy židů a ty upravila do souvislého textu. Zároveň nám poskytla dobové 

fotografie (rodinné a školní, obrázky předválečného Slavičína). Žáci je pak doplnili 

fotografiemi totožných míst v současnosti. Z takto získaných dokumentů jsme vytvořili 

prezentaci. Připravený text doplněný prezentací přečetli ostatním vybraní žáci. Vznikl tak 

zajímavý a netradiční pohled na tehdejší dobu. Spojením vypravování příběhů o osudech 

zmizelých sousedů doplněných obrazovou přílohou bylo možné si vše lépe představit. 

V třetí části následovala beseda s lektorkou. Ta popisovala, jak navštěvovala pamětníky, 

doplňovala další informace, které v předcházející části nezazněly, a především odpovídala 

na dotazy žáků. 

Příroda kolem nás  

Projektového dne realizovaného na školní zahradě se aktivně zúčastnili žáci třídy 5. B. 

Jeho cílem bylo prohloubit pozitivní vztah žáků k přírodě, uvědomění si významu stromů, 

potravních vztahů mezi živočichy, seznámit se s běžnými bylinkami a jejich využitím pro 

zdraví. Všechny aktivity jsme se snažili žákům nabídnout interaktivní a prožitkovou 

formou. Odborníkem z praxe, který nám s organizací projektového pomáhal, byl pan Josef 

Ščuglík - pracovník Městského úřadu Slavičín, odbor životního prostředí a správy majetku. 

Ten je zároveň členem mysliveckého spolku, proto o lese a životě v něm dokázal žákům 

poutavě vyprávět. Po úvodní schůzce následovaly aktivity k tématu ekosystém lesa, 
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výsadba stromů, život v lese a druhy stromů. Druhou část projektového dne tvořila 

interaktivní pohybová hra na potravní vztahy, ochutnávka bylinkových čajů a úprava 

bylinkové zahrádky na školní zahradě. V závěru pak žáci plnili pracovní listy k tématům 

stromy a bylinky.  

Historie a současnost města Slavičín. 

Cílem projektu bylo seznámit žáky s historií města Slavičín a jeho blízkého okolí, 

následně propojit se současností – osud jednotlivých staveb, náměstí, jejich historie, 

současné využití, podoba. Ve třídě 9. C proběhla beseda s PhDr. Ladislavem Slámečkou, ve 

které byli žáci seznámeni s fakty, dokumenty, fotografiemi, při projekci jednotlivých budov, 

významných míst. Díky projektovému dni se žáci více seznámili nejen s historií svého 

blízkého okolí, ale i se současností, využitím jednotlivých historických budov, více i méně 

známých lokalit. Navíc tím, že sami přispěli ke sběru a výběru dokumentů, si zkusili nové 

metody práce, jejich třídění, ověřování, využití v praxi. Podíleli se také tím, že některá místa 

nově nafotili, abychom lépe mohli srovnávat fotografie historické se současností. 

Projektový den pro účastníky ŠD, ŠK 

Vermikompostování 

Toto ekologické téma pro aktivitu ŠD bylo propojeno se zajímavými výtvarnými 

technikami. Projektový den se skládal ze dvou částí a vedla ho Bc. Petra Ponczová. Ta učí na 

Základní umělecké škole Slavičín výtvarný obor, taktéž preferuje zdravý životní styl  

a zodpovědný přístup k naší planetě. Probíhal v prostorách školní zahrady ve čtyřech 

blocích a zúčastnilo se ho 14 žáků ze 4. tříd. První část projektu byla zaměřena na založení 

vermikompostéru. Žáci se měli možnost seznámit s teorií o tomto způsobu kompostování a 

o jeho velkém přínosu. Poté si založili svůj vermikompostér a do konce školního roku se o 

něj starali.  

Druhá část byla zaměřená výtvarně. Kompostování je založeno na vrstvení. To se 

v našem případě odrazilo v malování akvarelovými barvami, kde děti zaznamenávaly 

vrstvy žížalích cestiček a pozorovaly vzájemné zapíjení barev, i jejich vrstvení do nových 

odstínů. Žížalí bludiště byla inspirována dílem vizuálního umělce Vladimíra Kokoliy. 

Druhý výtvarný úkol byl zaměřen na zobrazení samotného kompostu, kdy děti 

recyklovaly obaly od potravin a vrstvily je do barevných koláží. Žížaly zde byly zastoupeny 

barevnými bavlněnými knoty. Kovovými děrovačkami si tak mohly vyzkoušet náročnost a 

trpělivost žížaly při tvorbě svých cestiček. Na závěr jsme shrnuli důležité informace o 

kompostování a udělali jsme reflexi prací.  

 

Další projekty  

Název projektu: V nové dílně s novým nářadím 

Projekt z programu Zlínského kraje „Podpora vybavení dílen v základních školách“ 

má za cíl zlepšit manuální zručnost žáků. Práce v projektu začala v roce 2018. Nejdříve jsme 

z dotace v programu MAS – Luhačovické Zálesí – IROP - Infrastruktura základních škol 

získali dotaci 1,5 mil. Kč na vybudování nové technické učebny. Pro zlepšení kvality 

vzdělávání a lepší budoucí uplatnění pro technické a řemeslné obory ale scházelo v nové 

učebně patřičné vybavení. To se podařilo změnit získáním dotace ve výši 210 tis. Kč. 
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Z dotace bylo zakoupeno vybavení pro 24 žákovských pracovišť a pro přípravnu materiálu. 

Rovněž byly zakoupeny robotické stavebnice pro začínající i pokročilé technické talenty. 

V předmětu Technické činnosti si žáci vyzkoušeli práci na 3D tiskárně a základy 

programování získají v následujícím školním roce v kroužku robotiky. Na dotaci se podílelo 

částkou 70 tis. Kč Město Slavičín a částkou 140 tis. Kč Zlínský kraj. 

 

Každý žák svůj výrobek ze školní dílny 

Tak  se jmenuje náš další projekt z Fondu Zlínského kraje „Podpora vybavení dílen v 

základních školách“. Nová technická učebna slouží výuce a my se snažíme ji dovybavit 

nejen novým nářadím pro žáky, ale i vybavením pro učitele. Pro zlepšení manuální 

zručnosti našich žáků a rozvoje polytechnického vzdělávání jsme pro mladší žáky pořídili 

dřevěné stavebnice a skládačky a pro starší polotovary pro výrobky ze dřeva, plastu, plechu 

i kůže. Výrobky si budou moci upravit i moderním laserovým popisovacím zařízením. 

V rámci zájmových kroužků budou žáci pracovat i s robotickými stavebnicemi pro začínající 

i pokročilé technické talenty. V závěru školního roku představíme naše výrobky na tradiční 

výstavě žákovských prací v obřadní síni radnice. Na celkové dotaci ve výši 180 tis. Kč se 

podílel Zlínský kraj částkou 120 tis. Kč a 60 tis. Kč Město Slavičín. 

 

Projekt EVVO Zlínského kraje: 

Název projektu: Učíme se prožitkem v zahradě "Čtyř ročních období": Ukončení 

projektu posunuto z důvodu uzavření škol do 30. 11. 2020. Dotace 64 000,-Kč. 

V únoru 2019 naše škola uspěla s žádosti v rámci vyhlášených dotačních programů 

Zlínského kraje v oblasti „Podpora ekologických aktivit v kraji”. Projekt jsme zaměřili na 

vylepšení zázemí pro venkovní výuku ve školní zahradě v rámci přírodovědných předmětů, 

pro odpolední činnost školní družiny, akcí pro rodiče či pro pořádání aktivit s tematikou 

EVVO. Ve školním roce 2019/2020 jsme v rámci pracovních činností vybudovali přírodní 

příbytky pro živočichy (hmyzí hotel, jestěrkovník, ptačí budky a krmítka), věnovali jsme se 

zahradnické práci spojené s úpravou bylinkové zahrádky, založili jsme záhony s původními 

odrůdami bylin našich luk a vysadili zajímavé ovocné dřeviny a keře. Do venkovní učebny 

jsme pořídili mobilní stoly a sedací sety.  

V září školního roku 2020/2021 jsme připravili instalaci čtyř informačních tabulí. 

Tabule s naučnými texty a obrázky se týkají témat, která lze pozorovat v přírodě během 4 

ročních období (motýlí jarní louka, letní sběr bylinek, podzimní sběr ovoce a zimní 

přikrmování ptáků). Naše školní zahrada se tak stává příjemný místem pro poznávání 

přírod okolo nás.  

 

Projekt přeshraniční spolupráce: správce Region Bílé Karpaty 

Název projektu: Společné poznání historie a současnosti Slavičín - Nová Dubnica 

Předpokládané náklady 22 528 EUR, dotace 17 500 EUR. Realizace aktivit projektu byla 

posunuta do 30. 9. 2020.  

Projekt realizuje ZŠ Slavičín - Vlára ve spolupráci se slovenskou ZŠ Janka Kráľa z 

Nové Dubnice. Je to několikátý projekt, který tyto školy spolu uskutečňují, neboť jejich 
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spolupráce trvá již několik let. Má za cíl prohloubit zájem o historii jednotlivých měst a 

slouží k vzájemnému poznávání jak historických charakteristik, tak jejich vývoje 

v současnosti. V projektu jsou zpracována klíčová témata a místa týkající se minulosti 

Slavičína (případně přilehlých obcí), nashromážděné fotografie (převážně z 20. století) a 

historie a současnost partnerského města Nová Dubnica. 
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XI.  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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XII. Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy 

a osvěty, aktivity Ekoškoly 

                                   

 

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 roku 2023. 

Programy v rámci Ekoškoly z epidemiologických důvodů byly ve školním roce 

2020/2021 velmi omezeny. Žáci se v tomto školním roce nezúčastnili žádných ekosoutěží a 

ani výukových programů dříve organizovaných naší školou. Neprobíhala ani každoroční 

spolupráce s ekologickými organizacemi v regionu. V omezeném režimu jsme se zúčastnili 

ověřování pilotního výukového projektu „Sucho v krajině“ Centra Veronica Hostětín. 

 

EVVO aktivity ve školním roce 2020/2021 

Projekt Recykohraní  

Už od roku 2008/2009 je naše škola zapojena do celorepublikového programu MŠMT 

Recyklohraní, jehož cílem je podpořit environmentální výchovu na školách, prohloubit 

znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. I během školního roku žáci sbírali vybité baterie 

a odevzdávali vysloužilý elektroodpad. V rámci projektu proběhly dva svozy vybitých 

baterií. 

Ke zpětnému odběru jsme v roce 2020 odevzdali k recyklaci celkem 685 kg použitých 

baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 445 kg kovonosných druhotných surovin, 

které budou opětovně využity při výrobě nových produktů  

(viz Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020 od firmy ECOBAT.).  

 

Projekt M.R.K.E.V. 

Naše škola je zapojena do programu M.R.K.E.V. Jedná se o síť škol rozvíjejících 

ekologickou výchovu.  

Projekt Učíme se prožitkem v zahradě čtyř ročních období  

Projektem Zlínského kraje Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období 

(zahájení v roce 2019) jsme se zaměřili na vylepšení zázemí pro venkovní výuku ve školní 

zahradě v rámci přírodovědných předmětů, pro odpolední činnost školní družiny či akcí 

pro rodiče či pro pořádání aktivit  s tematikou EVVO. Ve školním roce 2019/2020 jsme v 

rámci pracovních činností vybudovali přírodní příbytky pro živočichy (hmyzí hotel, 
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ještěrkovník, ptačí budky a krmítka), věnovali jsme se zahradnickým pracím spojených s 

úpravou bylinkové zahrádky, založili jsme záhony s původními odrůdami bylin našich luk 

a vysadili zajímavé odrůdy ovocných dřevin a keřů. Do venkovní učebny jsme pořídili 

mobilní stoly a sedací sety. Celkové náklady přesáhnou 90 tisíc Kč. 

V září školního roku 2020/2021 jsme připravili instalaci čtyř informačních tabulí. Tabule s 

naučnými texty a obrázky se týkají témat, která lze pozorovat v přírodě během 4 ročních 

období (motýlí jarní louka, letní sběr bylinek, podzimní sběr ovoce a zimní přikrmování 

ptáků). Naše školní zahrada se tak stává příjemný místem pro poznávání přírody okolo nás.  

 

Projekt Sucho v krajině (viz VII/2) 

 

Další EVVO aktivity ve školním roce 2020/2021  

 

  

Název akce Zajistil 

Projekt Mléko do škol, projekt Ovoce do škol vedení školy 

Vitamínový den (projekt Ovoce do škol) vedení školy 

Projekt „Učíme se prožitkem v zahradě Čtyř ročních období“ – 

tvorba výukových tabulí 

metodik EVVO, vyučující 

Pč. 

Den Země, 1. – 5. ročník  tř. uč. 

Péče o školní zookoutek a akvárium vyuč. Př. 

Třídění odpadků ve třídách, využívání lisu na pet lahve třídní učitelé 

„Příroda kolem nás“ – projektový den s odborníkem  

 pro 5. ročník  

Metodik EVVO a p. J. 

Ščuglík 

Barevný podzim – tvoření z přírodnin a podzimních plodů. vychovatelky ŠD, ŠK 

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

Den se zvířátky – vzdělávací program v jednotlivých oddělení 

ŠD 
vychovatelky ŠD, ŠK 

Den vody vychovatelky ŠD, ŠK 

Terénní hra na školním hřišti – Co do lesa nepatří vychovatelky ŠD, ŠK 

Plastohrátky na školním hřišti  vychovatelky ŠD, ŠK 

Projektový den Šablony II Vermikompostování vychovatelky ŠD, ŠK 

Dvě odpoledne canisterapie – ParaAgility Walachia vychovatelky ŠD, ŠK 
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XIII. Projekty a programy s mezinárodní účastí 

 

Evropský týden jazyků 5. – 9.  ročník 

V  září opět proběhl týdenní projekt k Evropskému dni jazyků. Žáci vytvářeli 

tematické projekty zaměřené na nejrůznější evropské jazyky. Projekt se uskutečnil 

v hodinách anglického, německého a ruského jazyka. 

 

E - Twinning – Spolupráce evropských škol 

Naše škola je už 15. rokem zapojena do celoevropského projektu s názvem e-

Twinning. Spolupráci s evropskými školami jsme započali v roce 2006. Je charakterizována 

jako „spolupráce na dálku“. Většina aktivit partnerských škol probíhá prostřednictvím 

nejrůznějších komunikačních technologií – ZOOM, SKYPE. Letos si žáci 6. ročníku 

vyměňovali zprávy s dětmi z Francie a Itálie. V mailech nejdříve psali krátké texty o sobě, 

své rodině, volnočasových aktivitách, a poté začali vytvářet také powerpointové prezentace 

a různé typy deskových her, protože letos jsme se zapojili do projektu European Countries 

Through The Board Games, v rámci kterého žáci vytvářeli nejrůznější hry – pexesa, 

vědomostní kvízy, deskové hry, atd. o evropských státech. 

 

Projekt „Hello London“ 8. ročník 

Jednodenní projekt, v rámci kterého se žáci 8. ročníku seznamují s hlavním městem 

Velké Británie. Kromě zajímavého výkladu a zhlédnutí poutavých videí a autentických 

fotografií mají žáci možnost ochutnat také pravý anglický čaj. 

 

Hovory s cizincem 8. a 9. ročník 

Online projekt, který je určený pro starší žáky, je založen na vzájemné komunikaci 

našich žáků s „cizinci“, kteří si pro ně připraví informace o zemi, se které pocházejí, a také 

další aktivity, které napomáhají k rozvoji komunikačních dovedností. Letos se projekt 

uskutečnil ve spolupráci s francouzskou studentkou, která si pro ně připravila zajímavé 

online aktivity. Celý projekt probíhal v angličtině. 
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XIV. Činnost metodického sdružení I. stupně  

            a předmětových komisí II. stupně.  
 

Činnost metodického sdružení I. stupně 

1. ročník  

Čertovský den - zábavný adventní program v prvních třídách 

Cesta na Slabikářov – slavnostní předání Slabikáře 

Fotografování prvňáčků: Můj první školní rok 

Den dětí - aktivity v přírodě 

Kniha pro prvňáčka - program Městské knihovny Slavičín 

Školní výlet ZOO Zlín 

 

2. ročník  

Čertovský den - zábavný adventní program v druhých třídách 

Vánoční besídka ve třídě 

Čarodějnický den - zábavný adventní program v druhých třídách 

Plavecký výcvik, 5 x 2 vyuč. hodiny, plavecký bazén Luhačovice 

Den dětí – návštěva lesoparku s aktivitami 

Kniha pro druháčka - program Městské knihovny Slavičín 

Školní výlet Modrá 

 

3. ročník  

Plavecký výcvik – 5 lekcí 

Mikulášská nadílka ve třídě 

Čertovská školička 

Vánoční besídka ve třídě 

Pečení perníčků 

Plavecký výcvik, 5 x 2 vyuč. hodiny, plavecký bazén Luhačovice 

Den Země – ve třídě 

Den dětí - aktivity v přírodě 

Školní výlet – zámek Milotice, ZOO Hodonín 

 

4. ročník  

Zdokonalovací plavecký výcvik, plavecký výcvik Luhačovice 

Mikulášská nadílka ve třídě 

Vánoční besídka ve třídě 

Den Země – program při distanční výuce 

Den dětí - aktivity v přírodě 

Školní výlet Pustevny 

 

5. ročník               

Matematická olympiáda, 4 žáci - školní kolo 

Mikulášská nadílka ve třídě 

Vánoční besídka ve třídě 

Den Země – program při distanční výuce 
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Den dětí - aktivity na školním dvoře ( společné pohybové aktivity) 

Školní výlet - Baťův kanál, Fatra Napajedla 
 

Činnost předmětových komisí II. stupně  

 

Předmětová komise českého jazyka:     

  Realizace školního kola Olympiády z českého jazyka, účast žáků v okresním kole. 

  Organizace školního kola recitační soutěže.  

  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.  

  Realizace, vyhodnocení a porovnání čtvrtletních prověrek žáků, 6. ročník. 

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

SOŠ Luhačovice, časopis Age). 

  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. 

 Distanční výuka prostřednictvím webových stránek školy, emailových kontaktů, 

výukového programu Fred a doplňkově pomocí videokonferencí ZOOM. 

 

 

Předmětové komise cizích jazyků: 

  Zapojení do projektu Šablony II Vzdělávání ICT ve výuce.  

  Uspořádání týdenního školního projektu Evropský den jazyků, týdenní projekt, 5. – 

9. ročník. 

  Projekt e –Twinning - internetová spolupráce evropských škol, 6. ročník.  

  Projekt Hello London – jednodenní projekt – 8. ročník. 

  Hovory s cizincem – online projekt – 8. a 9. ročník. 

  Webináře – mezinárodní videokonference ELTOC 2021, Learn and Explore. 

  Distanční výuka pomocí aplikací FRED, ZOOM, Microsoft Forms, Umíme to. 

  Příprava materiálů na online výuku. 

  Úprava učebních plánů na příští školní rok. 

 

Předmětová komise matematiky:  

  Realizace, vyhodnocení a porovnání vstupních prověrek žáků 6. ročníku. 

  Přijímačky nanečisto  - 9. ročník – test Cermat a vyhodnocení. 

  Digitalizace velkých písemných prací a testů. 

  Příprava materiálů na online výuku. 

  Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – online a prezenčně. 

  Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky. 

  Úprava učebních plánů na příští školní rok. 
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Předmětová komise informatiky:  

  Technické zajištění funkčnosti výpočetní techniky v odborných učebnách a 

kabinetech. 

  Průběžná aktualizace softwaru. 

  Instalace interaktivních učebnic Flexibooks a Nová škola.  

 Výměna a instalace notebooků. 

  Průběžná údržba počítačů v multimediální a počítačové učebně.  

  Průběžná údržba interaktivních tabulí. 

  Účast na setkáváních předmětové komise ICT. 

 

Předmětová komise občanské a zdravotní výchovy:  

  Projekt: Záludnosti závislostí a šikany.  

 Výchova k volbě povolání – žáci 9. ročníku. 

 

Předmětová komise zeměpisu:  

  Zapojení do projektu Šablony II Vzdělávání ICT ve výuce.  

 

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). Projekt proběhl online v upravené podobě – 

únor 2021.  

 

Předmětová komise fyziky:  

  Zapojení do projektu Šablony II Vzdělávání ICT ve výuce.  

  Příprava materiálů na distanční výuku. 

  Doučování žáků – online a prezenčně. 

  Distanční výuka prostřednictvím webových stránek školy, emailových kontaktů,      

 výukového programu Fred. 

  Inovace fyzikálních pomůcek. 

 

Předmětová komise chemie: 

  Laboratorní práce, 8. ročník – realizováno v září. 

  Účast na webinářích vzdělávacího institutu LETEC: Učební úlohy ve výuce chemie, 

Moderní pohled na makronutrienty a jejich vliv na zdraví. 

  V březnu proběhla online soutěž pro žáky 8. ročníku – Sestav ze značek prvků slova 

a věty. 

 

Předmětová komise přírodopisu:  

  Celoroční péče o akvárium a zookoutek v učebně přírodopisu, péče o pokojové 

rostliny. 

  Projekt Recyklohraní - celoroční zapojení do sběru vybitých baterií a vysloužilých 

elektrospotřebičů.  
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  Distanční výuka prostřednictvím aplikací ZOOM, FRED, MS Forms, Umíme to. 

  Modernizace kabinetu přírodopisu. 

  Zajištění pomůcek do výuky - nákup mikroskopů. 

  Zapojení do projektu Šablony II Vzdělávání ICT ve výuce  

  Zapojení se do ověřování pilotního výukového programu „Sucho v krajině“ ve 

spolupráci s Centrem Veronica Hostětín. 

  Zapojení se do projektu „Učíme se prožitkem na zahradě Čtyř ročních období“  

 (tvorba výukových tabulí). 

 

Předmětová komise výtvarné výchovy:  

  Celoroční průběžná výtvarná výzdoba školy.  

  Účast ve výtvarných soutěžích. 

  Výroba upomínkových předmětů pro návštěvníky školy, bývalé zaměstnance školy, 

do školních soutěží a jiných školních programů.  

  Jarní tvoření – výtvarná soutěž při distanční výuce. 

 

Předmětová komise hudební výchovy:  

  Technické zajištění a ozvučení programu k ukončení školního roku. 

 

Předmětová komise tělesné výchovy:  

  Vyhlášení soutěže v plnění dobrovolných sportovních aktivit v době distanční 

výuky.  

 

Předmětová komise pracovních činností:  

  Zajištění robotických stavebnic pro a příprava 3D tiskárny do výuky žáků II. stupně.  

  Péče o školní zahrady a skleník. 

  Péče o prostředí školy a její okolí. 

  Zajištění materiálů do výuky pracovních činností pro žáky 2. stupně. 

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

 bylinkové záhony, úprava záhonů pod pergolou, úprava hmatového chodníku. 

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

období“, ošetřování ovocných stromků a keřů. 
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XV. Mimoškolní aktivity, spolupráce     

          s organizacemi, rodiči a veřejností 
 

Spolupráce školy s organizacemi a akce pro veřejnost i rodiče byly ve školním roce 

2020/2021 z důvodu protiepidemiologických opatření omezeny na minimum. Naší snahou 

byla primárně komunikace s žáky, jejich rodiči a rodiči předškoláků. Pravidelně se 

realizovaly online třídnické hodiny žáků a třídních učitelů, online třídní schůzky, online i 

prezenčně individuální schůzky učitelů, popř. ředitele školy či metodičky prevence, 

s  jednotlivými rodiči v případě problémů nebo přání rodičů. S rodiči předškoláků jsme úzce 

komunikovali v rámci zápisu do první třídy a přípravné třídy. V měsíci červnu se podařilo 

uskutečnit setkání předškoláků a jejich rodičů s budoucími třídními učitelkami prvních tříd. 

Stejně tak proběhla schůzka dětí a rodičů přípravné třídy.  

Jediným programem, na kterém se společně sešli všichni žáci, pedagogové, vedení 

města, rodiče a bývalý kolegové, bylo slavnostní ukončení školního roku v prostředí letní 

scény v zámeckém parku ve Slavičíně. Ačkoliv byl školní rok 2020/2021 méně „školní“ než 

jindy, bylo za co naše žáky pochválit a ocenit jejich snahu - mimo jiné např. za příkladnou 

práci v distanční výuce, dobrovolné plnění sportovních aktivit, účast ve výtvarné soutěži, 

sběr baterií a v neposlední řadě i za vynikající prospěch po celou dobu školní docházky.  

         

1. Spolupráce s organizacemi a institucemi ve školním roce 2020/2021 

  Zřizovatel školy Město Slavičín.  

  Školská rada. 

  Sdružení rodičů. 

  Okolní základní a mateřské školy.  

  GJP Slavičín.  

  Dům dětí a mládeže Slavičín. 

  Pedagogicko-psychologická poradna Slavičín, Speciální pedagogické centrum ve 

Zlíně a Valašském Meziříčí. 

  Městský úřad Luhačovice, sociální odbor. 

  Městská knihovna Slavičín. 

  Infocentrum Slavičín.  

  Dia klub.  

  Plavecký bazén v Luhačovicích. 

  R-Ego Slavičín. 

  Ekologické centrum Veronica Hostětín. 

  Ekokom, Asekol a Ecobat. 
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2. Spolupráce s rodiči a veřejností 

Prezentace školy 

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

informováni prostřednictvím Slavičínského zpravodaje, Školních novin i webových 

stránek školy. Školní noviny v roce 2020/2021 jsme vydali z důvodu uzavření škol dvakrát.  

Sdružení rodičů   

Sdružení rodičů jako samostatný subjekt složený ze zástupců rodičů z jednotlivých 

tříd se ve školním  roce 2020/2021 z důvodu pandemie Covid-19 nemohlo sejít. Ze 

stejného důvodu se nemohl uskutečnit tradiční ples a rovněž nebyly vybírány žádné 

finanční příspěvky od rodičů. 

 

Formy spolupráce s předškoláky a jejich rodiči: 

  Zápis do 1. třídy – dle nařízení MŠMT proběhl letos bez účasti dětí. Vedení školy 

poskytlo všem rodičům předškoláků veškeré informace a potřebné tiskopisy k zápisu 

do první třídy jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.  

  Tvorba a předání informačních brožur pro rodiče předškoláků. 

  Přípravná Školička pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se uskutečnila pouze jednou 

a to v červnu 2021. Z důvodu uzavření škol nebylo společné setkání v jednotlivých 

třídách během roku možné. Společné setkání rodičů a jejich dětí s třídními učitelkami 

prvních tříd bylo zaměřeno na poznávání školního prostředí ještě před samotným 

začátkem školní docházky a také přípravu dětí pro vstup do první třídy. Součástí 

společného setkání byla rovněž informativní schůzka s rodiči k zahájení školní 

docházky prvňáčků.  

 

Formy spolupráce s rodiči žáků 1. – 9. ročníku: 

  Informační brožura pro rodiče budoucích žáků 6. ročníku a veřejnost. 

  Online třídní schůzky pro rodiče.  

  Online schůzky ředitele školy s rodiči žáků 9. ročníku k přijímacímu řízení na střední 

školy.  

 

3. Spolupráce s partnerskou ZŠ Janka Kráľa v Nové Dubnici   

Akce konané ve spolupráci s partnerskou školou ZŠ Nová Dubnica v roce 2020/2021: 

Spolupráce na projektu Společné poznání historie a současnosti Slavičín - Nová Dubnica 

 

4. Zapojení do nadační a charitativní činnosti    

 

Tradiční vánoční benefiční koncert nebylo možné z důvodu protiepidemiologických 

opatření uspořádat.  

Letos poprvé se žáci prvního i druhého stupně v předvánočním čase zapojili do psaní 

vánočních přání pro seniory. Vyrobená přání jsme odevzdali Charitě Slavičín a ta je 

doručila v předvánočním čase seniorům.   
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XVI.   Činnost školní družiny a školního klubu 

 

Školní družina je součástí základní školy a nachází se v dřevěném pavilonu, kde má 

pro svou činnost pět kmenových místností. Ke svým aktivitám využívá také tělocvičnu, 

školní hřiště a zahradu. V přízemí budovy I. stupně navštěvovali žáci ranní družinu. 

Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena následovně: ranní družina 

od 6.00 do 7.25 hodin a odpolední družina od 11.30 do 16.30 hodin. Poplatek za školní 

družinu činil 500,- Kč za jeden školní rok. Kapacita školní družiny byla 130 žáků. 

Zájmové vzdělávání bylo řízeno 6 kvalifikovanými vychovatelkami, které mají 

pedagogické vzdělání. V rámci své profese se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a 

webinářích. Tento rok jsme využili možnosti zaměstnat pracovní sílu z projektu Úřadu 

práce - Záruky pro mladé ve Zlínském kraji. 

V říjnu proběhla v rámci celkové inspekce kontrola dokumentace a činnosti školní 

družiny, kterou provedla Česká školní inspekce. Potěšilo nás, že jsme neměli žádné závažné 

nedostatky. Také jsme inovovali dokumenty školní družiny a školního klubu.  

Jako každý rok, tak i letos, jsme jednotlivá oddělení doplnili o nové hry, hračky, 

kvalitní sportovní pomůcky pro venkovní aktivity, sedací vaky a plastové boxy na hračky. 

Nicméně zájmové kroužky při školním klubu nemohly zahájit svoji činnost a přihlášení žáci 

neměli možnost je navštěvovat. 

Jak jsme si všichni vědomi, dosavadní školní rok byl bezesporu pro všechny náročný. 

Obdobně jako byla minulý rok omezena účast žáků ve školách, tak jsme se tomu ani letos 

nevyhnuli. Letos o letních prázdninách jsme však vyšli vstříc pracujícím rodičům a umožnili 

jsme dětem v průběhu tří týdnů navštívit družinu.  

Za každých podmínek jsme v rámci školní družiny dodržovali zvýšenou hygienu a 

podle pokynů MŠMT jsme její chod přizpůsobovali. Ať se jednalo o homogenním rozdělení 

žáků podle tříd a ročníků nebo zavedení rotační výuky, tak také v nejhorším případě i o 

úplné uzavření našich prostor. V době distanční výuky byla vysílána pro žáky třetích a 

čtvrtých ročníků družina online. Díky skvělé přípravě Mgr. Lenky Tomečkové byla tato 

aktivita vnímána žáky i rodiči velmi kladně. Děti si měly možnost vyzkoušet pokusy, hrály 

hry a jiné společné aktivity.  

V měsících květnu a červnu jsme se již mohli, i když s určitými omezeními, všichni ve 

školní družině setkat.  

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 pro vyplnění 

volného času i relaxaci žáků. Byly zařazovány 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. Na vycházkách venku jsme se zaměřili na 

rekreační a sportovní vyžití žáků. 

Celoškolní plán ŠD a ŠK byl v důsledku omezeného provozu jen částečně splněn a 

neuskutečněné akce budou zařazeny do plánu v příštím školním roce.  
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Na webových stránkách školy byly po celou dobu informace o změnách a aktivitách 

ve školní družině pravidelně aktualizovány. 

 

Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2020/2021 

Terénní hra – Razítková, školní zahrada u 1. stupně. 

Barevný týden ve školní družině a klubu. 

Barevný podzim – tvoření z přírodnin a podzimních plodů. 

Jíme zdravě ve školní družině, aneb Co dům dá. 

Den se zvířátky – vzdělávací program v jednotlivých odděleních. 

Vánoční posezení s koledami v jednotlivých odděleních. 

Den s Eskymáky. 

Vyrábíme Valentýnky. 

Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky. 

Putování s dinosaury. 

Měsíc knihy – Týden v pohádce – návrh obalu knihy, píšeme příběhy. 

Den vody. 

Vesmírná družina. 

Terénní hra na školním hřišti – Co do lesa nepatří. 

Terénní hra na školním hřišti – Šifra. 

Plastohrátky na školním hřišti. 

Letní olympijské hry na školním hřišti. 

Pexesiáda. 

Projektový den - kompostování. 

Dvě odpoledne s pejskem - Paragility. 

Retroden ve školní družině. 

 

Akce pořádané Školním informačním centrem ve školním roce 2020/2021: 

Provoz Školního informačního centra probíhal v době prezenční výuky za dodržování 

všech předepsaných hygienických opatření, doporučení MŠMT a Ministerstva zdravotnictví.  

Běžný každodenní režim ŠIC byl omezen z epidemiologických důvodů pouze na ranní 

činnosti (příprava na výuku, tisk dokumentů, výpůjčka knih, práce na PC) a odpolední 

činnosti zejména pro dojíždějící žáky 5. ročníku v rámci prezenční výuky. Sloučení žáků z 

dalších ročníků do ŠIC nebylo nařízením MŠMT možné. V průběhu docházky do ŠIC si žáci 

vyhledávali informace do výuky v encyklopediích či na internetu, hráli logické hry na PC a 

připravovali se na vyučování. Měli stále možnost knižních výpůjček či barevného tisku.  
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XVII.   Informace o kontrolách 

 

KONTROLY 
 

1. 10. 2020. 2020, 2. 10. 2020 a 5. 10. 2020 – Česká školní inspekce 

Závěry inspekční zprávy 

Vývoj školy 

Zkvalitnění materiální podpory pro technické a environmentální vzdělávání. 

Nastavení personální podpory pro žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Zkvalitnění podmínek pro školní stravování žáků. 

 

Silné stránky 

Dlouhodobé a aktivní zapojení do mezinárodních projektů a programů významně 

přispívá k rozvoji jazykových a komunikačních dovedností žáků a inovaci výuky. 

 

Slabé stránky nebo příležitosti ke zlepšení 

V oblasti kontrolní činnosti není důsledně nastaven systém komplexní kontroly. 

Nízká vybavenost kmenových tříd 2. stupně didaktickou techniku, což neumožňuje 

plné využití motivačních a aktivizačních metod při vzdělávání žáků. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

Vytvoření nových prostor pro školní družinu a školní klub s ohledem na technický 

stav budovy. 

Zaměřit se na kontrolní mechanismy u pověřených pracovníků školy. 

Vybavit didaktickou technikou všechny kmenové třídy 2. stupně. 

 

Doporučení ČŠI jsou zčásti splněna a zčásti naplňována. 

Doporučení ke kontrolní činnosti vyplývala ze zjištění zaměstnávání dvou 

pracovníků, kteří nesplňovali požadovanou kvalifikaci. Doporučení byla do dvou měsíců 

splněna. Jeden pedagogický pracovník dokončil studium odloženou státní zkouškou a jeden 

pracovník dokončil požadovanou kvalifikaci pro výuku cizích jazyků z úrovně B2 a C1. 

Doporučení k vybavení didaktickou technikou je naplňováno plánovaným pořízením 

4 ks LCD panelů již v minulém školním roce a bude splněno vybavením posledních tříd 

pořízením dalších 4 ks LCD panelů v tomto školním roce. 

Vytvoření nových prostor pro školní družinu je předmětem jednání se zřizovatelem 

školy. 

24. 8. 2020 – Všeobecná zdravotní pojišťovna  

Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného 

 

19. 1. 2021 – Veřejnosprávní kontrola z města Slavičín 
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XVIII. Přehled o hospodaření příspěvkové 

organizace za rok 2020 

 

HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2020 

Základní škola Slavičín – Vlára, příspěvková organizace 

  v tis. Kč 

I. Náklady a výnosy celkem k 31. 12. 2020 účet 
hlavní 

činnost 

hospodářská 

činnost 

NÁKLADY         

Spotřeba materiálu celkem 501 2 510 235 

Spotřeba energií celkem 502,503 2 076 96 

Opravy a udržování  511 319 2 

Cestovné 512 23   

Služby celkem 518 938 3 

Mzdové náklady  521 26 797 456 

Sociální a zdravotní pojištění  524 8 894 154 

Ostatní sociální náklady 525-528 625 13 

Daně a poplatky 531-538 0  

Odpisy movitého majetku 551 566 14 

Odpisy nemovitostí 551 892  

Pořízení drobného dlouhodobého majetku 558 1 245  

Ostatní výše neuvedené náklady 

ostatní 

účty 196 2 

NÁKLADY za rok 2020 celkem   45 081 975 

     

VÝNOSY            

Tržby z vlastní činnosti celkem 602-9 1 833 643 

Zúčtování fondů - převod z rezervního fondu 648 42   

Zúčtování fondů - převod z investičního fondu 648 0   

Proúčtování invest. fondu - nekryté odpisy 

nemovitostí 649 744   

Ostatní výše neuvedené výnosy 

ostatní 

účty 0   

Provozní dotace celkem   42 592  

z toho: dotace ze SR - limit přímých vzdělávacích 

výdajů 672 36 604   

         dotace ostatní účelové (např. ÚP, ZK, SR atd.) 672 1 192   

         dotace z rozpočtu města (provozní příspěvek) 672 4 699   

         granty z rozpočtu města 672 97   

Proúčtování investičních transferů dle ČÚS 708 672 364   

VÝNOSY za rok 2020 celkem   45 575 643 

Výsledek hospodaření za rok 2020   494 -332 
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II.  Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020 v Kč na 2 desetinná místa 

    

Výnosy 2020 celkem Kč 46 217 755,29 

Náklady 2020 celkem Kč 46 055 573,40 

Výsledek hospodaření za rok 2020 celkem Kč 162 181,89 

z toho: z hlavní činnosti 493 784,56 

             z doplňkové (hospodářské) činnosti -331 602,67 

    

Rozdělení zisku:     fond odměn 0,00 

                                   fond rezervní 162 181,89 

  v tis. Kč 

III. VÝNOSY za rok 2020 z provozní dotace města Slavičín a 

z vlastní činnosti organizace (vč. převodů z fondů)  

upravený 

rozpočet 

skutečné 

výnosy 

        

Stravné 4 340 2 193 

Školné 70 45 

Pronájem 70 63 

Ostatní tržby za služby 150 162 

Zúčtování fondů - použití rezervního fondu 68 42 

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  357 365 

Ostatní výnosy 10 13 

Provozní dotace z rozpočtu města 4 699 4 699 

III. Celkem výnosy 10 438 8 256 

  v tis. Kč 

IV. NÁKLADY za rok 2020 hrazené z provozní dotace města 

Slavičín a z vlastních zdrojů organizace (vč. fondů)  

upravený 

rozpočet 

skutečné 

náklady 

        

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 345 354 

Učební pomůcky 140 140 

Potraviny 3 500 1 662 

Ostatní materiál 390 353 

Elektrická energie 950 755 

Voda 300 243 

Plyn a teplo 1 300 1 174 

Opravy a udržování 323 321 

Cestovné 45 21 

Náklady na reprezentaci 10 8 

Telefony 45 30 

Nájemné 245 201 

Pojištění majetku a odpovědnosti 75 74 

Zpracování mezd a účetnictví 155 155 
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Ostatní služby 430 382 

Mzdové náklady, vč. odvodů a ostatních sociálních nákladů 713 739 

Ostatní náklady  10 10 

Odpisy - movitý majetek 570 580 

Odpisy – nemovitosti 892 892 

IV. Celkem náklady 10 438 8 094 

  v tis. Kč 

V. Ostatní výnosy a náklady za rok 2020 hrazené z účelových 

zdrojů   

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

upravený 

rozpočet 

skutečnost 

        

přijaté dotace ze SR na přímé vzdělávací výdaje 36 604 36 604 

   z toho hrazené náklady 36 604 36 604 

přijaté ostatní dotace (ostatní účelové prostředky-ÚP, ZK, SR,...) 1 192 1 192 

   z toho hrazené náklady 1 192 1 192 

přijaté granty z rozpočtu města 97 97 

   z toho hrazené náklady 97 97 

přijaté mimořádné dotace z rozpočtu města 0 0 

   z toho hrazené náklady 0 0 

V.a) Celkem přijaté dotace 42 592 42 592 

V.b) Celkem náklady hrazené z dotací 42 592 42 592 
    

    

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

  

ÚČEL: ČÁSTKA Kč 

hospodářská činnost – 1,4 úvazek kuchařka 460 172 

správce ŠIC, zástupy, doplatek dotace ÚP 38 398 

zdravotní a sociální pojištění, ostatní odvody 165 364 

Celkem: 663 934 

 

  

 

 

 

 

v tis. Kč 

VII.  Rozvaha k 31. 12. 2020 - vybrané ukazatele                                    

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 324 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -324 

Hmotný majetek: stavby 72 424 

                            movité věci a soubory movitých věcí 9 401 

                            drobný hmotný majetek 12 324 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 94 149 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -44 951 

Zásoby 129 

Pohledávky: odběratelé 22 

                      poskytnuté zálohy 1 456 
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                      Zaměstnanci 8 

                     Ostatní 386 

Pohledávky celkem 3 498 

     Pokladna 79 

     Běžný účet 5 295 

     FKSP 622 

     Ostatní účty 0 

Finanční prostředky celkem 5 996 

Náklady příštích období 158 

Dohadné účty aktivní 1 469 

AKTIVA celkem 58 823 

 

Jmění účetní jednotky 49 200 

peněžní fondy: fond odměn 73 

                        FKSP 667 

                        fond rezervní 175 

                        fond investiční (reprodukce majetku) 283 

Peněžní fondy celkem 1 198 

Hospodářský výsledek za r. 2020 162 

Závazky: dodavatelé 272 

               přijaté zálohy 722 

               Zaměstnanci 1 875 

               sociální a zdravotní pojištění 1 112 

               Daně 335 

               Půjčky 0 

               ostatní - přijaté zálohy na transfery 2 103 

Závazky celkem 6 419 

Výnosy příštích období   0 

Dohadné účty pasivní 1 314 

PASIVA celkem 58 823 

                       v Kč 

VIII. Tvorba a čerpání investičního fondu              schváleno skutečnost 

 

Stav investičního fondu k 1. 1. 2020 126 304 126 304 

Tvorba: odpisy - movité věci (bez transferů) 405 531 434 067 

             odpisy – nemovitosti (bez transferů)  674 072 674 072 

             investiční dotace z rozpočtu města   

             investiční dotace ze státního rozpočtu a st. fondů     

             výnosy z prodeje investičního majetku     

             převody z rezervního fondu   

             jiné (např. finanční dary)     

Tvorba investičního fondu v 2020 celkem 1 079 603 1 108 139 

Použití: pořízení investičního majetku 327 000 277 248 

            opravy a údržba majetku (převod do výnosů)  0 0 

            proúčtování nekrytých odpisů nemovitostí   674 072 674 072 



54 

Použití investičního fondu v 2020 celkem 1 001 072 951 320 

Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2020 204 835 283 123 

 
          

           v Kč 

IX. Tvorba a čerpání rezervního fondu ze zlepšeného VH                               skutečnost 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 99 096 

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku 118 543 

             jiné   

Tvorba rezervního fondu v 2020 celkem 118 543 

Použití: provozní výdaje v průběhu roku (převod do výnosů) 42 390 

            úhrada uložených sankcí   

            čerpání RF z ostatních titulů (zůstatek dotace ESF)  

            převod do investičního fondu (pouze se souhlasem zřizovatele) 0 

Použití rezervního fondu v 2020 celkem 42 390 

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 175 216 

  

 v Kč. 

X. Tvorba a čerpání rezervního fondu (z darů a jiných zdrojů) Skutečnost 

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 0 

Tvorba: dary (příp. jiné zdroje) 0 

Použití fondu v 2020 0 

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 0 

                         v Kč. 

XI. Tvorba a čerpání fondu odměn                                Skutečnost 

Stav fondu odměn k 1. 1. 2020 73 099,00 

Tvorba: příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z min. roku 0,00 

Použití fondu odměn v 2020 0,00 

Zůstatek fondu odměn k 31. 12. 2020 73 099,00 
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XIX.   Závěr výroční zprávy 

 

Školní rok 2020/2021 jsme zahájili s přesvědčením, že konečně bude prostor pro 

pravidelnou prezenční výuku a navazující mimoškolní aktivity. Nestalo se a od poloviny 

října jsme přešli na distanční výuku. Tentokrát jsme byli připraveni. Žáci byli proškoleni, ve 

velmi krátké době jsme zapůjčili přes šedesát přenosných zařízení a více než deset 

webkamer. Docílili jsme 100% zapojenosti žáků a nastavili rozvrh výuky podle doporučení 

MŠMT. Tento rozvrh byl upravován v závislosti na délce distanční výuky a posilovány 

nejdříve hlavní předměty, následně pak byla výuka rozšířena o hodiny ostatních předmětů. 

Péči o žáky s podpůrnými opatřeními v rámci individuálních konzultací zajišťovaly 

asistentky pedagoga. Efektivnost způsobu výuky jsme si ověřovali dotazníkovým šetřením. 

Vedení školy bylo v pravidelném kontaktu se všemi pedagogy prostřednictvím on-line 

porad. Vyučujícím byla rovněž poskytována všechna metodická doporučení ze strany 

MŠMT. K nejpozitivnějším skutečnostem tohoto školního roku patřil zájem a zapojení 

pedagogů do dalšího vzdělávání. Oceňuji zájem prohlubovat si kompetence právě pro 

zkvalitnění distanční výuky. Postupný návrat žáků probíhal bez komplikací i proto, že 

rodiče byli vždy detailně informováni. Žákům devátých tříd jsme nad rámec výuky poskytli 

skupinové konzultace k přípravě na přijímací zkoušky a individuální konzultace 

k vyplňování a podávání přihlášek. Vyučující si osvojovali místo běžné klasifikace metody 

formativního hodnocení. Pololetí bylo ve znamení doplnění klasifikace slovním 

hodnocením. V mnohém tento školní rok změnil a zkvalitnil kompetence učitelů. 

Nejvýrazněji ve zvládání výpočetní techniky a využití řady výukových aplikací. Zkušenosti 

z distanční výuky nás posunulo v několika směrech. Zahájili jsme kroky k úplné digitalizaci 

školní agendy. Připravili jsme úpravu ŠVP k zavedení nového předmětu informatika ve 

čtvrté a šesté třídě. Rovněž budeme postupně pracovat na redukci učiva v souladu 

s doporučeními MŠMT. 

Personálně je škola stabilizovaná, odchody na mateřskou dovolenou se podařilo plně 

nahradit. Po dokončení studia a specializačního studia u dvou pedagogů byla od druhého 

pololetí výuka zajištěna plně kvalifikovanými pedagogy, kteří mají velký potenciál pro další 

rozvoj. 

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

techniky a místo interaktivních tabulí jsme pořídili modernější LCD panely. Všechna 

pracoviště ve škole, třídy i kabinety mají připojení k internetu a jsou připravena pro 

zavedení elektronické třídní knihy. Úspěšný byl zápis do prvních tříd a díky intenzivní 

osvětě se podařilo zajistit otevření přípravné třídy. Budoucí čtyři šesté třídy znamenají pro 

příští rok zrušení dvou odborných učeben, které bude kompenzováno dovybavením LCD 

panely. Škola tak bude zcela naplněna a bude nutné pořídit další šatní skříňky. 

Nepodařilo se posunout řešení nevyhovujícího zázemí pro činnost školní družiny, 

klubu a zájmového vzdělávání. Družina bude mít kapacitu 150 dětí v šesti odděleních a 

odpolední oddělení bude i v budově I. stupně. Činnost školní družiny je nedílnou součástí 

školy a je nutné ji brát jako nepostradatelnou službu rodičům, o níž je stále větší zájem.  

Uplynulý školní rok byl velmi náročný pro žáky, jejich rodiny i učitele. Z drtivé 

většiny ohlasů rodičů jsem přesvědčen, že škola toto mimořádné období zvládla dobře a 

zachovala si vysoký kredit. Symbolicky jsme závěr tohoto školního roku ukončili společným 
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setkáním celé školy na letní scéně s kulturním programem za účasti rodičů a představitelů 

zřizovatele.  

Poděkování za zvládnutí úkolů, realizaci mimořádných opatření, ochotu, komunikaci i 

vstřícnost patří všem pedagogickým i správním zaměstnancům školy. Každý má svůj podíl 

na dobrých výsledcích uplynulého školního roku. 

 

Datum zpracování zprávy: 30. 8. 2021 

Datum projednání zprávy pedagogickou radou: 2. 9. 2021 

Datum schválení zprávy Školskou radou:  …  .10. 2021 

 

 

PaedDr. Petr Navrátil 

          ředitel školy 
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