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1 Základní údaje o škole 
Základní škola Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, 

příspěvková organizace Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.  

Zřizovatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem , příspěvková 

organizace od 1. 7. 2000  

Ředitel: Mgr. Jitka Vašalovská, jmenovaná Radou Města Bystřice pod Hostýnem od 1.9.2021 na dobu 

určitou a od 1.1.2022 na dobu neurčitou 

čj. MUBPH 26833/2021.  

Zástupce ředitele: Mgr. Zuzana Horyanská, statutární zástupce, jmenovaná od 1. 9. 2021 

     Mgr. Lenka Otáhalová, zástupce, jmenovaná od 1.8.2021   

Kontakt na školu: Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, PSČ 768 61, tel.: 573 380 781-2,  

web: www.zsbrat.cz, e-mail: reditel@zsbrat.cz; zsbrat@zsbrat.cz   

Pracovnice pro poskytování informací: Jarmila Zdražilová Datum zřízení školy: 1. 9. 1959  

Datum zařazení do sítě: 27. 12. 1990  

Poslední aktualizace v síti: 15.1.2009 (vyd. s čj. 77478/2008)  

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600118495  

Škola sdružuje:  

1. Základní škola   IZO: 102519323  

2. Školní družina   IZO: 118800043  

3. Školní jídelna   IZO: 118801287  

4. Školní jídelna – výdejna  IZO: 150074077  

Od 1.9. 2005 je na škole zřízeno školní poradenské pracoviště. Ve školním roce 2017–18 zde pracovala 

školní psycholožka s úvazkem 0,5. Od 1. 3. 2017 také speciální pedagog s úvazkem 0,5. ŠPP pomáhá 

zlepšovat poradenskou práci a péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Školská rada – zřízena od 4. 10. 2005  

předseda školské rady: Ing. Jiří Vašina 

členové školské rady:   

za zřizovatele: Ing. Jiří Vašina, Jiří Ott 

za zákonné zástupce: Ing. Erika Ondroušková, Lenka Kratochvílová 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Oldřich Herman, Mgr. Zuzana Horyanská 

Jednání školské rady ve školním roce 2021/22 proběhlo v těchto termínech: 31.8.2021,  23.9.2021 a 

28.6.2022 

 

 

 

mailto:reditel@zsbrat.cz
mailto:zsbrat@zsbrat.cz
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Počet 

tříd/skupin 
Počet žáků  

Počet žáků 

na 

třídu/skupinu  

Přepočtený počet 

 ped. prac. /prac. 

ŠJ  

Počet žáků  

na ped. úvazek  

1. stupeň  10  205 20,5 10  20,5 

2. stupeň  12 264 22 24,14 10,93 

Školní družina  4  120  30  3,62 33,14 

Školní jídelna  x  458  x  8 x  

(stav k 31.3.2022 – podle výkazu o základní škole) 

Vzdělávací koncepce je realizována podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola 

porozumění (v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání). Škola nabízí 

kvalifikovanou výuku jazyka ruského a jazyka německého. V 7. až 9. ročníku 2 hodiny týdně. Jazyk ruský se 

učilo110 žáků a jazyk německý 93 žáků.  

Vize školy  

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků je školou aktivní, rozvíjející myšlení, porozumění a osobní zodpovědnost. 

Usiluje o zlepšování výsledků vzdělávání a výchovy aktuálními poznatky a metodami. Vytváří podmínky  

a předpoklady pro co nejlepší individuální uplatnění každého žáka v budoucím životě. Změnu vnímá jako 

podnět ke svému neustálému rozvoji. Je školou s efektivním řízením a racionálním hospodařením. Je 

otevřeným komunitním centrem vzdělanosti mikroregionu. 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání – Škola porozumění   

Zdůrazňujeme zvýšený podíl aktivního zapojení žáků při učení a aplikaci činnostních metod při získávání 

poznatků. Zvýrazňujeme cestu a zdroje k získávání poznatků objevováním a řešením problémů. Klademe 

zvýšené nároky na způsob myšlení a uchování znalostí s porozuměním a s aplikací (na rozdíl od pouhého 

zapamatování). Rozvíjíme spolupráci, na niž stojí úspěch výsledku jako celku a posiluje úlohu individuální 

zodpovědnosti.  

Zaměření školy  

Naše škola se v souvislosti s výše uvedenými cíli specializuje na 

 jazykovou přípravu žáků výukou anglického jazyka od 1. ročníku, ve kterém jsme od školního roku 

2018/19 pilotně zavedli výuku s metodou CLIL. V letoším školním roce výuka metodou CLIL pokračovala 

ve 4. ročníku a v 1. - 3. ročníku 

 nabízí rozšířené možnosti výuky anglického jazyka formou volitelného předmětu konverzace 

v anglickém jazyce od 6. do 9. ročníku za přítomnosti rodilého mluvčího a nabídkou volitelné jazykové 

přípravy formou kroužků  

na 1. stupni školy. Organizuje pobyt v přírodě s výukou anglického jazyka ve 4. ročníku.  

 v letošním roce vyučoval na plný úvazek rodilý mluvčí - hodiny Aj, konverzace v Aj a také vedl clilové 

aktivity na 1. a 2. stupni v ostatních předmětech 

 pokračuje projekt partnerství s Gesamshule Salzkotten na úrovni on-line komunikace, je naplánován 

výměnný pobyt  
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 jako další cizí jazyk je vyučován jazyk německý a jazyk ruský - v 7. až  9. ročníku 2 hodiny týdně s garancí 

výuky podle individuální volby 

 práci s ICT s důrazem její aplikaci, připojili  jsme se  ke komunitě využívající iPady ve výuce. Díky 

projektům jsme získali 8 učeben po 10 iPadech.  

 volitelnými předměty dává možnost profilace žáků do tří směrů: jazykové přípravy, aplikace ICT a rozvoj 

řemeslných dovedností  

 škola záměrně a cíleně podporuje rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti  

 klade důraz na aplikaci environmentální výchovy žáků 

 nabízí rozšířenou možnost volitelných sportovních aktivit, cykloturistické kurzy od 6. ročníku, lyžařské  

a snowboardové kurzy v 7., 8. i 9. ročníku  

 osobnostní a sociální výchovu, uvědomění si významu vlastního zdraví a osobní zodpovědnosti  

ve vztahu k podpoře vlastního zdraví, pohybu a bezpečnosti  
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2 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

a jsou zařazeny ve školském rejstříku 
Na škole byl vyučován ve školním roce tento obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

Obor vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola  

školní rok 2019/2020 

v ročnících  počet žáků  

Vzdělávací program  č.j. MŠMT  

1.– 9.  469 Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Škola porozumění  

verze 13  

září 2020 

 

Údaje podle výkazu o základní škole k 31. 3. 2022 
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3 Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci  

č.  

Pracovní 

zařazení, 

funkce  

Úvazek

  
Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace  Délka praxe  

1.  U, VP  1  
VŠ, FF - UP,  Dě - Rj, Výchovné poradenství MU – 

Brno, rekval. kurz Rv a Aj,  
nad 32 let  

2.  U   1  VŠ, PdF,  Čj – VV - Rj  30 

3. U 0,41 SŠ Zdravotnická, PdF 1. stupeň - studuje 4. ročník  1 

4. U  1  VŠ, PdF Aj  24 

5.  U   1 VŠ PdF, Nj-VO  11 

6.  U 1 VŠ PdF, Př - Tv 9 

7. U  1  VŠ, PdF, Tv - Př, funkční studium II  nad 32 let  

8.  U  1  VŠ, PdF, 1. stupeň, Aj  nad 32 let 

9. U  1  VŠ, PdF, 1. stupeň  21 

10. ZŘ   1  VŠ, obor Z, DPS, studium pro metodiky ICT  24 

11 U  1  VŠ, PdF, Čj - D  24 

10.  U   1  VŠ, PdF, 1. stupeň  nad 32 let  

11.  U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň 7 

12.  U 0,55 SŠ elektrotechnická, PdF – Tv - studující 5. ročníku 1 

13.  U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň 1 

14.  U   1  VŠ, PdF, Čj - D  nad 32 let 

15.  U  1  VŠ, PdF, Hv - Rj  31 

16.  U  1  VŠ, PdF , Nj – Aj - VO  4 
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17. U 1 VŠ, PdF, Nj - Aj 2 

18. ZŘ 1 VŠ, PdF, 1. stupeň 23 

19.  U   1  VŠ, PdF, M-F  28 

20.  U   1  VŠ, PdF, M-F  28 

21.  U 1 SŠ gymnázium, VŠ - speciální pedagogika - studující 1 

22. U 1 VŠ PdF, M-F 26 

23. U 1 VŠ, sociální pedagogika 2 

24. U  1  VŠ, PdF, M – Čj 4 

25.  U  1  VŠ, PdF, 1. stupeň  31 

26. U 1 VŠ, PdF, Aj - VO 3 

27.  MP  1  VŠ, PdF, M-F  nad 32 let 

28.  ŘŠ 1  VŠ, PdF, M-F, funkční studium II  nad 32 let 

29.  U   1  VŠZ, DPS  28  

30.  U   1  VŠ, PdF, 1. stupeň  28 

31.  U   1  VŠ, PdF, Čj - Hv  29 

32.  U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň, speciální pedagogika 3 

33.  U 1 Rodilý mluvčí 2 

34. U DPČ VŠ, geografie   

35. asistent ped.  0,89  SŠ, kurz pro asistenty pedagoga  1 

36. asistent ped. 0,75 VŠ, kurz pro asistenty pedagoga 1 

37. asistent ped. 0,75 SOU, kurz pro asistenty pedagoga 1 

38. asistent ped. 0,75 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga 3 

39. asistent ped. 1 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga 1 
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40.  asistent ped.  1 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga  9 

41.  asistent ped.  0,89  SŠ, kurz pro asistenty pedagoga  5  

42. asistent ped. 0,75 SŠ, kurz pro asistenty pedagoga 3 

43. asistent ped 1 SOU, kurz pro asistenty pedagoga 1 

44. asistent ped 0,75 SŠ zdravotnická, kurz pro asistenta pedagoga 3 

45.  V  0,71 SŠ, vychovatelství  16 

46. V   1  SŠ, vychovatelství  na 32 let  

47.  ved. vych.  1  SŠ, vychovatelství  29  

48.  V  0,91  
SŠ, doplňující pedag. vzdělání - vychovatelství, asistent 

pedagoga  
2 

49.  
školní 

psycholog  
0,5  VŠ, FF, psychologie  9 

50.  
speciální 

pedagog  
0,5  VŠ, PdF, speciální pedagogika, 1. st.  20 

 

Nepedagogičtí pracovníci  

č.  Pracovní zařazení, funkce  Úvazek  
Stupeň 

vzdělání  

1.  školník  1  SŠ  

2.  údržbář  0,25  SŠ  

3.  ekonomka  1  SŠ  

4.  uklízečka  1  SOU  

5.  uklízečka  1 SOU  

6.  uklízečka  0,6  ZŠ  

7.  uklízečka  0,8  ZŠ  

8.  uklízečka  0,593  ZŠ  
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9.  uklízečka  1  ZŠ 

10.  personalistka, mzdová účetní  1  SŠ  

11.  kuchařka  1*  SOU  

12.  kuchař  1*  SOU  

13.  kuchařka  1*  SOU  

14.  pom. kuchařka  1*  SOU  

15.  pom. kuchařka  1*  SOU  

16.  pom. kuchařka  1*  SOU  

17.  kuchařka  1*  SOU  

18.  vedoucí ŠJ  1*  SŠ  

 

* z úvazku je 85% na hlavní činnost, 15% na hospodářskou činnost 
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4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce  

a následném přijetí do školy a výsledcích 

přijímacího řízení na střední školy 
Zápis žáků do I. tříd pro školní rok 2020/2021 

Zapsaní do I. tříd  Počet žádostí o odklad  Nastoupí do I. tříd  

50+4** 8 43*+4** 

* 1 žák se v průběhu prázdnin přistěhoval 

** 4 žáci z Ukrajiny - zvláštní zápis  

  

Výsledky přijímacího řízení na střední školy v roce 2019/2020 

Gymnázium  SOŠ včetně 

konzervatoří  

SOU, U  OU, PrŠ  

8leté  6leté  4leté  

1 0 2 24  17  0 
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5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně 

vzdělání  
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022 

Ročník  
Počet žáků  

celkem  

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo  Neprospělo  

Hodnoceno 

slovně  

1.  35 32 3 0 3 

2.  43 41 2 0 2  

3.  40 33 7 0 2  

4.  50 38 12 0  2 

5.  50 35 13 2  4 

Celkem 1.stupeň  218 179 37 2  13 

6.  65 29 35 1  0 

7.  70 32 37 1  1 

8.  90 30 57 3  4 

9.  43 15 28 0  0 

Celkem 2. stupeň  268 106 156 5  5 

Škola celkem  486 285 193 7  18 

 

Výsledky výchovného působení za uplynulý školní rok 2021/2022 

Výchovné opatření  Počet  % ze všech žáků školy  

Pochvala ŘŠ  9 0,2% 

Pochvala TU  215 44,2% 
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Důtka ŘŠ  7 0,14% 

Důtka TU  16 0,33% 

2 - uspokojivé  1 0,02% 

3 - neuspokojivé  3 0,06% 

  

  



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 14/79 

 

5.1 Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – 
výchova k udržitelnému rozvoji 

Naše škola se environmentální výchovou zabývá již od roku 2001. Enviromentální výchova a osvěta (EVVO) 

patří k významným faktorům formujícím osobnost dítěte. Ve školním vzdělávacím programu je začleněna 

jako průřezové téma do všech vzdělávacích oblastí. 

Realizace EVVO se děje formou integrace do předmětů, zpracováváním projektů a jejich následnou 

prezentací (vyučovací hodiny, volitelné předměty), je součástí činností žáků spojených s péčí o prostředí ve 

škole a jejím okolí, je náplní exkurzí s ekologickou tematikou, ale také řady soutěží. 

Environmentální výchova je součástí všech vyučovacích předmětů a teoretické znalosti, které žáci získají, 

mohou prakticky využít při konkrétních činnostech v ekologizaci provozu školy i v běžném životě. 

Cíle EV v oblasti vědomostí a dovedností 

 Rozvíjí schopnost žáka porozumět souvislostem v biosféře, vztazích člověka a prostředí, důsledkům 

lidských činností na prostředí. 

 Vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožení. 

 Umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnosti ve vztahu 

k prostředí. 

 Poskytuje znalosti, dovednosti a návyky nezbytné pro každodenní jednání občana vůči prostředí. 

 Ukazuje modelové příklady jednání, která jsou žádoucí i nežádoucí z hlediska životního prostředí  

a udržitelného rozvoje. 

 Seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti. 

 Učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů. 

 Zaměřuje se na komunikaci o problémech životního prostředí, na racionální obhajobu  

a zdůvodnění svých názorů a stanovisek. 

Cíle v oblasti postojů a hodnot 

 Vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, ochraně přírody a přírodních zdrojů. 

 Rozvíjí schopnost pochopit význam nezbytnosti udržitelného rozvoje jako perspektivy dalšího vývoje 

lidské společnosti. 

 Podněcuje k aktivitě, tvořivosti, toleranci a ohleduplnosti ve vztahu k prostředí. 

 Přispívá k utváření zdravého životního stylu a ke vnímání estetických hodnot prostředí. 

 Učí citlivému přístupu k přírodě, přírodnímu i kulturnímu dědictví a odpovědnosti současné generace za 

život v budoucnosti. 

Dlouhodobé cíle EV 

 Formuje odpovědné chování a jednání žáků k životnímu prostředí, živým organismům, ostatním lidem  

i vůči sobě samým. 

 Učí žáky ekologické znalosti získané ve vyučování využít i v běžném každodenním životě. 
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 Vytváří u žáků povědomí o tom, co může udělat lidská společnost nebo jednotlivec (ve světě, v Evropě, 

republice, obci) pro udržitelný rozvoj. 

 Při vytváření názorů a postojů k otázkám udržitelného rozvoje bere EV v úvahu aspekty ekologické, 

ekonomické i kulturně sociální.  

Dlouhodobě spolupracujeme s celou řadou organizací 

 Jsme součástí M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobým 

programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina), který je realizován od 

roku 2001. Jeho úkolem je metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy 

do školních vzdělávacích programů, sdružuje ekologicky zaměřené školy. 

 Od roku 2012 je naše školní zahrada je certifikována jako Přírodní zahrada – používáme zde během 

roku jen ekologicky šetrné postupy, které podporují biodiverzitu důležitou k udržení biologické 

rovnováhy. Probíhá v rámci výuky ČSP. 

 Od roku 2009 spolupracujeme s ČSOP v rámci projektu Živá zahrada, zahrnuje během roku dvě 

pozorování na školní zahradě (zimní a jarní), které spočívá v mapování právě se vyskytujících živočichů. 

Čím více je zahrada pro volně žijící živočichy přístupná, tím lépe. Pozorování prováděli žáci 6. ročníku v 

rámci výuky Přírodopisu a Pěstitelských prací v 6. ročníku, přikrmování přezimujících ptáků v rámci ČSP 

6. ročníku.  

 

Další aktivity 

 V rámci školy probíhá sběr starého papíru. K recyklaci jsme odevzdali celkem 17 327 kg papíru. 

 Dobrou práci v oblasti EVVO zviditelňuje také zapojení našich žáků do soutěží: Biologická olympiáda 

a Ekoolympiáda. 

 Ukliďme Česko (úklid částí Bystřice pod Hostýnem) 

 Celoročně sběr starého papíru 

 Den vody (22.března)  

 Den Země (projektový den) 

 Jaro na zahradě – mladí badatelé - výukový program  TYMY Holešov 

 Tonda na cestách - výukový program o třídění a recyklaci odpadu (Tonda obal) 

 Smokeman zasahuje  - vzdělávací show jak správně topit (8. A 9. ročník) 

 Sázení stromků a úklid pasek - spolupráce s Arcibiskupskými lesy a statky Olomouc 

 Výroba a instalace hmyzích hotelů a krmítek na školní zahradě  

Exkurze  

 větrná elektrárna Hostýn 

 skládka komunálního odpadu v Bystřici pod Hostýnem 

 tepelná čerpadla areál Sušil v Bystřici pod Hostýnem 
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Na co bychom se měli zaměřit v dalším školním roce 

 Aktuálně publikovat aktivity na stránkách školy, facebooku 

 Pokračovat v zaběhnutých aktivitách (Den Země, Zelené kilometry, sběr papíru, Přírodní zahrada, Živá 

zahrada) 

 V přírodovědných předmětech zvážit častější zařazení výuky v terénu (školní zahrada, blízké okolí školy) 

 

Přehled realizovaných akcí v oblasti EVVO ve školním roce 2021- 2022 

září Úklid blízkého okolí BpH  (Ukliďme Česko) ČSP 5. a 8. 

ročník 

Solařová 

říjen Den stromů (tematicky zaměřená výuka) 1 .- 5. ročník Matějíčková, Vašinová, 

Huňová, Otáhalová, 

Studená, Zapletalová L. 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Květinová výzdoba školy  ČSP 9. ročník Vašinová 

listopad Školní zahrada – přikrmování přezimujících 

ptáků 

ČSP 6. ročník Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

prosinec Školní zahrada – přikrmování přezimujících 

ptáků 

ČSP 6. ročník Vašinová 

  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Živá zahrada – zimní pozorování Př 6. a 8. ročník 

(vybraní žáci) 

Herman 

leden Školní zahrada – přikrmování přezimujících 

ptáků 

ČSP 6. ročník Vašinová 

  Instalace krmítek na školní zahradu ČSP Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

únor Školní zahrada – přikrmování přezimujících 

ptáků 

ČSP 6. ročník Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

březen Den vody (tematicky zaměřená výuka) 1 .- 5. ročník Matějíčková, Vašinová, 

Huňová, Otáhalová, 

Studená, Zapletalová L. 

http://zsbrat.cz/assets/documents/plan_EVVO2012-2013.pdf#_blank
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  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

  Školní zahrada – přikrmování přezimujících 

ptáků 

ČSP 6. ročník Vašinová 

  Instalace hmyzích hotelů na školní zahradě ČSP Solařová, Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

duben Den Země – projektový den (vycházky do okolí 

BpH s pracovními listy zaměřenými na 

ekologickou problematiku nebo zkoumání 

přírody) 

1.-9. ročník Matějíčková,  

Otáhalová, Studená, 

Zapletalová L.  

Vyučující 6. – 9. ročníku, 

Vašinová,  

  Exkurze – větrná elektrárna Hostýn VIII.B Battová, Trefílková 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Exkurze – skládka BpH VIII.C, VIII.D Červinková, Oslzlová, 

Šrámek 

  Exkurze – tepelná čerpadla Sušil VIII.A Mikešková 

  Sázení stromků a úklid pasek 

(Arcibiskupské lesy a statky Olomouc)  

IX.A, IX.B Vašinová, Solařová,  

Lasovský 

  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

  Jaro na zahradě -  výukový program  TYMY 

Holešov 

V.A, V.B Zapletalová L., Huňová 

M. 

  Úklid blízkého okolí BpH (Ukliďme Česko) VII.A, VIII.C, 

VIII.D 

Vyučujjící VII.A, VIII.C, 

VIII.D 

květen TONDA na cestách - výukový program o třídění a 

recyklaci odpadu (Tonda obal) 

I. a II. ročník Vyučující 1. a 2. ročníku 

  Péče o květinovou výzdobu školy   Vašinová 

  Živá zahrada – jarní pozorování ČSP a Př 6.B Darebníčková, Vašinová 

  Sběr starého papíru   Solařová 

  Ekoolympiáda Vybraní žáci 2. 

stupně 

  

červen Smokeman zasahuje  - vzdělávací show jak 

správně topit 

Žáci 8. a 9. tříd  Vyučující 8. a 9. tříd 

  Sběr starého papíru   Solařová 
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5.2  Školní poradenské pracoviště 

Ve školním poradenském pracovišti pracuje výchovná poradkyně, metodička prevence sociálně 

patologických jevů, školní psycholožka a speciální pedagog. 

Školní poradenské pracoviště si za hlavní cíl stanovilo navázat na služby poskytované v minulých letech 

učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech:  

 výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 péče o žáky s neprospěchem 

 problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 

 kariérní poradenství – profesní orientace žáků 

 prevence sociálně patologických jevů a závadového chování. 

 pomoc při řešení osobních problémů, krizová intervence 

 práce se třídními kolektivy 

5.3  Výchovné poradenství 

Hodnocení plnění úkolů pro jednotlivé oblasti činnosti výchovného 

poradce za školní rok 2021 - 2022 

 

Profesní orientace žáků 

 

ZÁŘÍ 

 Vycházející žáci obdrželi základní informace v oblasti volby povolání ve školním roce 2021/22  

 Průzkum mezi vycházejícími žáky o volbě budoucího povolání (obory s talentovou zkouškou, odborné 

SŠ, gymnázia, učební obory) 

 Průzkum zájmu o studium na víceletých gymnáziích 

 Spolupráce s třídními učiteli, s vyučujícími, školním psychologem a speciálním pedagogem o volbě 

dalšího vzdělávání žáků po ZŠ ve šk. roce 2022/23 

 

ŘÍJEN 

 Vycházející žáci obdrželi zatím dostupné informace o možnostech studia na SŠ a učilištích ve školním 

roce 2022/23, kde co najít, jak se orientovat – Atlasy středních škol, školní web. stránky  

 Bylo rozhodnuto, že se v listopadu uskuteční pro obě bystřické ZŠ společná burza SŠ v prostorách 

Společenského sálu Sušil. Na realizaci této akce se budou podílet obě školy. 

 Žáci 9. roč. byli informováni o možnosti studia oborů s  talentovou zkouškou, termín odeslání přihlášek 

byldo 30. 11. 2021, termín přijímacího řízení byl stanoven na začátek ledna 2022. Studium oboru s 

talent. zkouškou si vybral 1 žák 9. A třídy a byl přijat. 
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 V prostorách VOŠZ v KM proběhlao regionální setkání VP, které se zúčastnila kromě VP také SP Leona 

Chlápková. Projednávala se PO, IVP, PLPP, AP, legislativa, novinky, které vešly v platnost během 

distanční výuky. 

 Uskutečnila se návštěva pracovnic PPP KM – kontrola dokumentů žáků se SVP, náslechy v hodinách 

 První schůzka žákovské rady 

 

LISTOPAD 

5. 11. 2021 se uskutečnila  návštěva pracovnic PPP KM – kontrola dokumentů 
žáků se SVP, náslechy v hodinách 

16. 11. 2021 návštěva SPC ZL, Mgr. Markéta Forejtarová, 2 žáci se SVP, IVP, 
PO 

 9. 11. 2021 - přehlídka SŠ, společná pro obě ZŠ v BpH, prezentace stud. a učebních oborů přítomnými 

zástupci SŠ 

 4. 11. 2021 - na třídních schůzkách předány písemné informace k přijímacímu řízení v dubnu 2022 

rodičům vycházejících žáků 

 informace o spolupráci PPP + ŠPP při volbě povolání žáků s SVP, možnost absolvování testu profesní 

orientace v PPP, objednat nutno do konce kalend. roku 

 Ke studiu oboru s talentovou zkouškou se v letošním školním r. přihlásil (do 30. 11. 2021) a byl přijat 1 

žák 9. roč. 

 Schůzka ŽR - volby 

 

 

PROSINEC 

 Rodičům  byly předány informace o testech profesní orientace pro zájemce z řad vycházejících žáků se 

SVP, ve spolupráci s PPP, objednávky do konce měsíce, žádost podávají zákonní zástupci  

 Poskytnuty individuální konzultace vycházejícím žákům a jejich rodičům – pomoc při rozhodování – 

využití aktuálních přehledů s nabídkou SŠ a učilišť a CD Kam na školu v ČR. 

 Zprostředkovány informace žákům o Dnech otevřených dveří na SŠ a učilištích, propagační letáky  

a materiály rozdány do 9. tříd, možnosti přijímacích zkoušek „na nečisto“ 

 

 LEDEN 

 Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou z naší školy absolvoval 1 žák 9. A třídy 

 Poskytnuty informace žákům o nárocích a kritériích hodnocení přijímacích zkoušek (webové stránky 

jednotlivých SŠ ), jednotné přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia proběhnou v dubnu 2022 (12., 

13., 19. A 20.). Každý uchazeč má možnost vykonat písemnou zkoušku 2x, počítá se lepší výsledek 

 Konec I. pololetí šk. roku -  vydávány dvě přihlášky a zápisový lístek všem žákům 9. a 8. r. třem žákům, 

kteří měli zájem o studium na víceletých gymnáziích 
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 Rodiče šesti žáků  8. roč., kterí během docházky na ZŠ opakovali ročník, podali žádost o dokončení šk. 

docházky, postup do 9. roč., vedení školy jim vyhovělo  

 Žáci byli informováni o termínech zveřejnění ilustračních testů na webových stránkách SŠ 

ÚNOR 

 Žáci byli informováni o termínech zveřejnění ilustračních testů na webových stránkách SŠ. 

 Pomoc žákům při výběru možnosti dalšího studia na SŠ 

 Konzultace s rodiči k volbě povolání jejich dětí 

 Pomoc žákům při vyplňování přihlášek k dalšímu vzdělávání žáků ve škol. roce 2022/23 

 Termín odeslání přihlášek do konce února 2022 

BŘEZEN -  ČERVEN 

 Všichni vycházející žáci 9. a 8. roč. + 3 žáci 5. a 7. roč. si podali přihlášku na další vzdělávání na SŠ a 

víceletým gymnáziích 

 12. -  13. 4. 2022 jednotné přijímací zkoušky na SŠ a G 

 12. 4. 2022 setkání  členek ŠPP a ŘŠ s pracovnicemi OSPODu, domluvená další setkání 

 19. 4. 2022 jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia (nahradní terníny pro všechny obory 10. a 

11. 5. 2022) 

  VP řešil vzniklé situace, zejména po zveřejnění výsledků přijímacího řízení, pomoc žákům realizovat 

odvolání, zajistit vydání nových přihlášek, popř. hledat na SŠ volná místa k dalšímu vzdělávání 

 Emailová, telefonická komunikace se ŠPZ ohledně hodnocení PO a IVP, realizace vyšetření ve ŠPZ, 

zajištění zaslání vyplněných školních dotazníků, úvazky AP na školní rok 2022 - 2023 

 Duben 2022 návštěva pracovnic PPP KM v naší škole, dokumenty žáků se SVP, náslechy v hodinách 

 Květen 2022 - komunikace s učiteli ohledně vypracování hodnocení PO a IVP. VP každému tř. učiteli 

písemně sdělila, jaký dokument je potřeba zpracovat, s hodnocením budou rodiče seznámeni a 

dokument podepíší, pokud to ŠPZ vyžaduje 

 Červen 2022 - návštěva pracovnic SPC ZL + KM, pí Matušínská, Balunová, Vašťáková (žák 3. B + 5. B) 

 Vypracován přehled volby dalšího vzdělávání vycházejících  žáků 
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Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

ZÁŘÍ 

 Aktualizován  přehled žáků se SVP 

 Doplněny informace o žácích, kteří na naši školu přestoupili na začátku školního roku 2021/2022 

 Připraveny podklady pro vytvoření individuálních plánů pro žáky se SVP, PLPP. Spolupráce s třídními 

učiteli při jejich tvorbě. 

 Nakoupeny a připraveny pomůcky pro žáky se SVP do konce kalendářního roku 2021, zajistila spec. 

pedagog, která v naší škole pracuje na poloviční úvazek, zajišťuje také realizaci předmětu speciálně  

ped. péče u žáků se SVP společně s Mgr. Lenkou Zapletalovou 

 Shromážděny individuální plány pro šk. Rok 2021 - 2022  

 Aktualizována  školní matrika (zajišťuje pí Zdražilová, administrativní pracovnice 

 

ŘÍJEN 

 Projednány individuální plány s pracovnicemi  ŠPZ (průběžně), doplnění IVP 

 Rodiče byli seznámeni s IVP, informovaný souhlas (průběžně), zajistili tř. Uč. + VP 

 Připraveny školní dotazníky a odeslány do ŠPZ, konzultace s ŠPZ 

 

V DALŠÍCH MĚSÍCÍCH 

 Sledovány adaptační potíže žáků 6. ročníku při přechodu na 2. stupeň a pomoc třídním učitelům při 

jejich řešení 

 Spolupráce s třídními učiteli a rodiči při řešení aktuálních problémů 

 Pravidelné konzultace nad IVP 

 Práce s neprospívajícími žáky, odhalování příčin školní neúspěšnosti, neprospěchu – spolupráce se spec. 

pedagogem a ostatními pedagogy, možnost doučování 

 Pravidelné doplňování údajů do šk. matriky (pí Zdražilová) 

 

ČERVEN – viz informace v 1. části zprávy VP, odstavec březen – červen 2022 

 

Další aktivity VP během školního roku 

 Spolupráce se členkami ŠPP a pracovnicemi ŠPZ 

 Schůzky členek ŠPP s ředitelkouškoly, řešení problémů, krizová intervence 

 Schůzky VP se členy žákovské rady  

 Pomoc VP + ŽR při realizaci Vánočního jarmarku , 2. 12. 2021 

 Zajištění besedy vycházejících žáků o volbě povolání s pracovnicemi IS ÚP KM, které přijely do naší školy 
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 9. 11. 2021 – pomoc VP + žáků při organizaci burzy SŠ. 

 Pomoc VP+ ŽR při realizaci Dne otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 

 Duben 2022 – pomoc ŽR + VP při realizaci zápisu dětí do 1. tříd 

 Leden - květen 2022– organizace kurzu společenského tance pro žáky 9. ročníku  

 20. květen 2022 pomoc při realizaci školního plesu  

 

Výsledky přijímacího řízení žáků  pro studijní rok 2022 - 2023 

Gymnázia   2žáci +  1 žák víceleté 

SOŠ  s maturitou      24 žáků 

Učební obory s výučním listem 17 žáků 
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5.4  Školní psycholožka 

V tomto školním roce se činnost primárně zaměřovala na tyto aktivity 

 zaměření na vztahové potíže, konflikty přerůstající ve větší potíže narušující klima třídy, prevence 

patologických jevů 

 zaměření na zlepšení výkonu ve škole, motivace k lepší organizaci učiva i denního rozvrhu, efektivitu 

učení a nácvik kognitivních dovedností 

 metodické pokyny v rámci snížení stresu, napětí, minimalizace psychosomatických potíží 

 práce se třídami v rámci prevence 

 rozvojové aktivity ve školní družině 

 semináře pro žáky devátých tříd pro redukci stresu a mapování jejich osobnosti  

 práce s menšími skupinami žáků v rámci zlepšení vztahů a osvojení nových vzorců chování 

 práce s jednotlivci – odstranění maladaptivního chování 

 adaptační pobyty a stmelovací aktivity 

 náslechy v prvních třídách a třídách, ve kterých pedagogové požádají o metodickou podporu 

 metodická podpora asistentům pedagoga 

 metodická podpora zákonným zástupcům 

 metodická podpora pedagogům 

 metodická podpora rodičům, při distanční výuce 

 krizové poradenství při distanční výuce 

 poradenství při řešení školních, rodinných a osobních potížích - prezenční i distanční výuka 

 poradenství pro rodiny a spolupracující subjekty (OSPOD, SVP, kolegy z pracoviště) 

V péči školní psycholožky bylo v tomto školním roce 

53 - žáků celkem 

29 - trvalý opakovaný kontakt  

24 - jednorázový kontakt 

V posledním ¾ nárůst nových žáků - 11 nových žáků v péči  

Kombinovaný kontakt – rodič – žák a rodinná podpůrná terapie, učitel - žák,  

sociální pracovnice - žák – v 4 případech 

U 15 žáků proběhl autogenní trénink v rámci zklidnění, sebeovládání a nácviku doma. 

140 žáků prošlo programem zaměřeným na kyberšikanu (4. A, 4. B, 5. A, 5. B. 6. A, 6. B, 6. C) 

180 žáků bylo podpořeno v rámci prevence šikany (1. B, 2. A, 4. A, 4. B., 5. A, 5. B, 6. ABC) 

Klima třídy byla zmapováno ve všech třídách kromě 1. AB a 9. AB. Se všemi třídami bylo klima rozebráno, 

následně ukotveno žádoucí chování, vždy docházelo k prevenci šikany 
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1.AB - náslech a konzultace s TU, práce s jednotlivci. V 1. B práce s kolektivem na vztazích, chování, program 

na šikanu a podporu vztahů třídy, 

9. AB – jednotlivci, semináře pro žáky těchto tříd  

11 žáků - preventivní sezení na poruchy příjmu potravy 

22 žáků podpořeno v rámci školní družiny - rozvojové aktivity pro kognitivní dovednosti 

23 žáků bylo podpořeno v rámci nadměrného hraní počítačových her s agresivní a násilnou tématikou, 

věkově pro ně nepřípustné - 4. B, 5. B 

13 žáků bylo podpořeno v rámci školní neúspěšnosti, efektivita učení  

Programy pro třídy a skupiny 

 Kyberšikana ve třídě 4. AB, 5AB, 6. ABC, někteří žáci jednotlivě 

 Šikana a vztahy ve třídě 1. B, 2. A, 4. AB, 5. AB, 6. ABC, 7. A, někteří žáci 9. B 

 Klima třídy a vztahy všechny třídy kromě prvních a devátých tříd. Deváté třídy semináře a jednotlivci, 

první třídy program na vztahy a náslechy 

 Náslech 1. A, 1. B 

 Screening  - 1. A., 1. B 

 Programy pro školní družinu 

 Semináře pro žáky devátých tříd 

Konzultace a poradenské aktivity byly zaměřeny na tyto druhy potíží 

 Osobnostní rozvoj, schopnost řešit potíže bez pomoci psycholožky, zvyšování samostatnosti, schopnosti 

plánovat a organizovat školní práci a volný čas 

 Vztahové potíže mezi žáky v rámci jedné třídy nebo mezi žáky jiných tříd – na modelových situacích 

vysvětleno, jaký rozdíl je mezi škádlením a šikanou, mezi legrací a mocenskou nadvládou a ubližováním 

slabšímu. 

 Negativní vliv počítačových her, sociálních sítí na vývoj a chování žáků 

 Preventivní rozhovory v rámci užívání VAPA a jiných látek zákonem povolených od 18 let, edukace. 

  Edukace týkající se youtuberů a jejich vlivu na žáky, rizikové a nepravdivé informace, poplašné zprávy 

hoaxy. 

 Covid – strach, ukotvení v informacích 

 Válka UA – strach, zpracování události 

 Kyberšikana, Funpage na Instagramu, Snap atd., skupiny na sociálních sítích, rizika práce s internetem. 

 Vztahové potíže mezi žáky a pedagogy, zhoršená adaptace na nové vyučující a změny v souvislosti s 

přechodem na druhý stupeň, změnou třídního učitele 

 Výchovné potíže ve výuce, o přestávce 

 Prospěch, potíže s hodnocením formou známek – motivační plány zaměřené na prospěch, testování 

kognitivních dovedností pomocí psychodiagnostických metod, strategie efektivního učení, práce  

s limity žáka 
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 Velmi četně jsem řešila (jako každý rok) rodinné potíže žáků, rozpad rodiny, neetické pře rodičů  

o vliv nad dítětem po rozchodu, úmrtí člena rodiny, nově i nemoc v rodině (covid)  

 Neurotické potíže žáků, zvýšená úzkostlivost, labilita, fobie a vážnější psychické stavy. Žáci byli 

delegováni k jinému odborníkovi (klinický psycholog, psychiatr). Zákonní zástupci obdrželi informace 

 Pracovala jsem s pěti žáky s psychosomatickými obtížemi, které se vztahovaly ke škole 

 Pracovala jsem se dvěma žáky s psychosomatickými obtížemi, které se vztahovaly k rodinné situaci  

 Jedna účast na vzdělávání 
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Ke zmapování osobnosti žáků či rodinného systému, ke zjištění výkonů žáka, předcházení školní 

neúspěšnosti, ke zmapování klimatu třídy:  

ŠP užívala mnoho psychodiagnostických nástrojů, zejména projektivních technik, ale i výkonových 

zaměřených na paměť. 

 Paměťový test učení – následná návaznost na rozvoj kognitivních schopností a nácvik paměti, strategie 

učení apod. 

 Dotazník ke zmapování klimatu třídy - pro každý ročník zvlášť utvořený, dle věku, ročníku 

 Kresebné projektivní sociometrické techniky 

 Test stromu 

 Čára života 

 Ducháčci 

 Plachetnice 

 Analýza výtvorů žáků  

 Koláč strachu (v rámci osobnosti, v rámci užívání sociálních sítí) 

 Rodinné mapy 

 Třídní mapy 

 Test Kresby lidské postavy 

 Začarovaná rodina 

 Začarovaná třída 

 D 2 

 Luscherův test barev 

 Dotazník pro klienta kariérového poradenství 

 Velmi jsem také využívala kanál České televize Čt edu - šikana, kyberšikana, počítačové hry 

 Bezpecneonline - užíváno k prevenci kyberšikany a schopnosti vcítit se do oběti 
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5.5  Školní speciální pedagog 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, žáků s přiznanými stupni podpůrných opatření a všech ostatních žáků, kteří 

potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných 

opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Postupuje v souladu  

s aktuální školskou legislativou. 

Depistážní činnosti 

 Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické 

péče. 

 Diagnostické a intervenční činnosti (péče o žáka/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). 

 Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně potřebné 

anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. 

 Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni 

(druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností) a další postup péče. 

Realizace intervenčních činností  

 tj. provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, dále se žáky  

s přiznanými stupni podpůrných opatření, s potřebou podporou pomocí předmětu speciálně 

pedagogické péče a pedagogické intervence, (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti 

reedukační, kompenzační, stimulační); vše po dohodě s odbornými pracovníky školy a se souhlasem 

vedení školy. 

 provádění, event. zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, 

kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků,  

 participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem 

odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery 

podpůrného týmu uvnitř i vně školy), 

 průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav, 

 úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, 

 zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným zástupcem), 

 speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy, 

 participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka- individuální provázení žáka, 

 konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť. 

Metodické a koordinační činnosti 

 Příprava a průběžná úprava podmínek pro zajištění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole. 

 Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve 

prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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 Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče 

o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu a stupně 

zdravotního postižení, návrhy metod a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže 

využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů. 

 Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole. 

 Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů; administrativa. 

 Participace s rodiči žáků, spolupodílení se na rozvoji schopností a dovedností žáků. 

 Školní speciální pedagog se ve školním roce 2019/20 realizoval u výše popsaných činností u všech žáků 

(viz přehled žáků s přiznanými stupni podpůrných opatření na základě doporučení školských 

poradenských pracovišť). U všech těchto žáků byly postupně prováděny doporučené postupy péče 

školního speciálního pedagoga. 

Celkem bylo ve školním roce 2021/22 školním speciálním pedagogem podpořeno 

 Pravidelné vedení děti s podpurnými opatřeními (1.-9. ročník) 2x týdně předmět speciálně pedagogické 

péče, rozděleno do  

3 skupin (děti se specifickými poruchami učení a chování) 

 Pravidelné logopedické reedukace a poradenství   

a konzultace; individuální vedení dětí bez podpůrných opatření na žádost rodičů (logopedické 

poradenství pro rodiče žáků naší školy) 

 Podpora dětí v 1. ročnících (kompletní posilování schopností a dovedností dětí) , metodika správného 

učení 

 Konzultace s rodiči ke školní zralosti a připravenosti stávajících žáků 1. třídy dětí 

 Depistáž specifických poruch učení a chování 2., 3. ročníky 

 Dlouhodobé vedení dětí s potřebou podpory ve školních i osobních záležitostech dětí (1. i 2. stupeň) 

 Děti s asistentem pedagoga 

 Dlouhodobá práce s třídním kolektivem 5. A, kterou navštěvuje žák s 3. stupněm podpůrných opatření  

a asistentem pedagoga; práce na vztazích mezi dětmi, spolupráce s organizací Za sklem. Diagnostika 

třídního kolektivu, práce s dynamikou třídy, konzultace s třídní učitelkou a asistentkou. Rozbor projevů 

chování žáka s PO a následná metodická podpora vyučujících. 

 Dlouhodobá práce s třídním kolektivem 5. B, vztahové problémy, respektování autority učitele, plnění 

školních povinností, 5 dětí s podpůrnými opatřeními (všechny PPP), dva žáci v péči pedopsychiatra 

 Pravidelná spolupráce – setkávání, plánování a společná podpora žáků s pedagogicko-psychologickou 

poradnou, speciálně pedagogickými centry (vady řeči, kombinované postižení), střediska výchovné 

péče, OSPOD, pediatři a odborní lékaři) 

 Vedení dětí s podporou rodičů – metody Kupoz, Kumot, Kuprev, Maxík, Ropratem, Včelka, Percepčně 

motorické stimulace a logopedické terapie, orientační diagnostické a screeningové metody specifických 

poruch učení a chování podle metodiky Jiřiny Bednářové. Metodika Handle, neurovývojová stimulace 

dětí. Testy zrakového a sluchového vnímání, test laterality. Relaxační metody. Anamnestické a 
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osobnostní dotazníky. Testy školní zralosti a připravenosti. Metodiky příprav pro školu pro předškolní 

děti. 

 Program Druhý krok (sociálně-emoční učení) prevence problémového chování u žáků . Prostřednictvím 

speciálně vytvořených karet se děti učí poznávat vlastní emoce a prožívání, uvědomovat si své pocity i 

vnímat emoce druhých. Práce práce s hněvem, postupy a kroky při zpracování hněvu. V březnu bylo 

setkávání z důvodu nouzového stavu přerušeno. 

 Individuální osobní konzultace s žáky (osobní a vztahové problémy, problémy s učením) í. 

 Jednorázové konzultace s rodiči . 

 Pravidelné setkávání s pracovnicemi PPP, SPC, OSPOD, TAS, pediatry, asistenty pedagoga, pobytovými 

středisky výchovné péče, s oddělením dětské psychiatrie.  

 Schůzky všech podporu poskytujících účastníků podpory konkrétního žáka (vedení školy, zákonný 

zástupce, třídní učitel, asistent pedagoga, pracovník SPC-PPP, lékař, školní speciální pedagog, výchovný 

poradce). 

 Pravidelné schůzky školního poradenského pracoviště (vedení školy, výchovný poradce, školní metodik 

prevence, školní speciální pedagog). 

 Všechny aktivity probíhaly se souhlasem zákonných zástupců, na základě doporučení školských 

poradenských zařízení. V době nouzového stavu probíhaly terapie a konzultace prostřednictvím 

elektronické komunikace s dětmi i rodiči po vzájemné dohodě. 

 Byla vyhodnocena efektivita podpůrných opatření, posudky pro další podpůrnou péči žáků, pečlivě 

zváženy další postupy vzdělávání. Nastavena podpora pro nové dětí, dohodnuta setkání v září  

s pracovnicemi PPP a SPC na půdě školy, zakoupení nových pomůcek pro žáky s podpůrnými 

opatřeními. 

 V příštím školním roce budeme pokračovat v nastavených opatřeních. Intenzivní spolupráce  

a komunikace s rodiči byla opět velmi efektivní. Rodiče je třeba i nadále seznamovat s nápravnými 

metodami i plánovaným postupem a společně se aktivně podílet na podpoře jejich dětí. Včasné 

podchycení příznaků specifických poruch učení (SPU) a jiných oslabení vnímám jako prevenci vzniku 

SPU a chování. S rodiči následně pracovat na posílení oslabených oblastí. Při přetrvávajícím selhávání 

dětí teprve posílat na vyšetření do PPP. Sociálně emoční učení pomáhá dětem rozumět svým emocím  

a prožívání, práce s hněvem pomáhá předcházet konfliktům. 
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6 Prevence rizikového chování 
Ve školním roce 2021/22 jsme se při plánování preventivních aktivit snažili vyjít z výsledků a evidence projevů 

rizikového chování žáků školy ve školním roce 2021/22. 

Podle něj byly ve školním roce 2020/21 některé rizikové aktivity v naší škole realizovány velmi okrajově, 

například počet adolescentů, kteří užívali alkohol či marihuanu, je na naší škole nižší než v normovém souboru 

českých žáků a žákyň. Výsledky evidence rizikového chování jsou velmi zkreslené díky převažující distanční 

výuce ve školním roce 2020/21. Konkrétně jsme řešili 2 případy velmi špatných vztahů mezi žáky,  1 případ 

ostrakizace, 1 případy klasického šikanování a 1 případ kyberšikany. Další problematickou oblastí rizikového 

chování bylo záškoláctví (celkem 2 případy a 10 podezření na záškoláctví kryté rodičem). Ve 4 případech jsme 

evidovali závislostní chování – hraní počítačových her na internetu. Za velmi závažné považujeme 

zanedbávání  dítěte, které se objevilo ve 4 případech. Úpravou školního řádu jsme se snažili zajistit, aby rodiče 

byli nuceni své děti omlouvat v elektronické žákovské knížce včas a případy skrytého záškoláctví se omezily 

na minimum. Informovali jsme OSPOD v BpH, školní psycholožka pracovala s jednotlivci. Přerozdělení žáků z 

pátých ročníků přineslo ovoce, v obou nových třídách se lépe učí a je v nich lepší atmosféra. Podobné 

opatření plánujeme i v tomto školním roce. Všechny tyto aspekty jsme zohlednili při vytváření Minimálního 

preventivního programu na školní rok 2021/22. 

Bohužel, vzhledem k nouzovému stavu jsme některé naplánované aktivity primární prevence v tomto 

školním roce nemohli uskutečnit, termín dalších se přesouval.. 

V průběhu  školního roku 2021/22 proběhly tyto akce primární prevence: 

 Metodička prevence zpracovala Výkaz primární  prevence za školní rok 2020/21 pro ČŠI 

 Metodička prevence zpracovala a odeslala Minimální preventivní program na tento školní rok 

 Rodiče byli seznámeni s postupem školy v případě problémů žáků s šikanováním a novým školním 
řádem 

 Metodička prevence se v říjnu zúčastnila schůzky metodiků v Kroměříži 

 Metodička prevence vytvořila Krizový plán, který jsme umístili do všech kabinetů učitelů 

 Třídní učitelé pravidelně jednou měsíčně vyplňovali tabulku evidence projevů rizikového chování 
pro statistická šetření INSPISu, její výsledky probírala školní metodička prevence s třídními učiteli a 
školní psycholožkou, případně  s ředitelkou školy. 

 Proběhl Adaptační den třídní učitelky a nových žáků třídy VI.A, B, C  v  září 2021. 

 Na podzim proběhl plavecký výcvik pro žáky 3. a 5.ročníku  

 V listopadu vedla pracovnice PIS Policie ČR ve třídách 9.ročníku besedy o Trestněprávní 
zodpovědnosti mladistvých 

 Všechny další plánované aktivity jsme museli až do dubna 2022 zrušit kvůli opatřením a nouzovému 
stavu v důsledků epidemie covidu, pouze školní psycholožka dál pracovala podle plánu 

 Metodička prevence se zúčastnila webináře na téma Sebepoškozování a sebevražedné jednání u 
dospívajících a jejich prevence 

 V rámci předávání výpisu vysvědčení proběhl ve třídách program Den pro třídu 

 V lednu proběhl lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku, v únoru snowboardový kurz pro žáky  
8. a 9.ročníku 

 V závěru 1.pololetí  zpracovala metodička prevence přehled žáků s absencí nad 100 hodin. Šlo 
celkem o 63 žáků, u jedenácti  je podezření na záškoláctví kryté rodiči. S těmito rodiči vedli třídní 
učitelé jednání. 
 

Počet žáků:
  

Třída  Počet hodin    Podezření na záškoláctví  
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1  3.A 104   - 

1  3.B 115   - 

4 4.A 101, 149, 133, 129   1 

4 4.B 129, 102 , 149, 136   2 

1 5.A 122   - 

4  5.B 116 , 114, 126, 116    - 

2  6.A 216, 121   2 

3 6.B 108, 148, 148    - 

1 6.C 158    1 

2 7.B 310, 142   - 

5 7.C 215, 173, 118, 105, 104   - 

5 8.A 149, 135, 135, 109, 109   1 

8 8.B 149, 201, 115, 107, 144, 105, 199, 174   1 

3 8.C 125, 108, 128   - 

7 8.D 118, 128, 100, 123, 219, 152, 206   3 

3 9.A 115, 113, 215   - 

9 9.B 112, 116, 177, 140, 126, 123, 143, 126, 115   - 

 

 V únoru začal plavecký výcvik pro žáky 4.ročníku, který pokračoval i v březnu a dubnu 

 V březnu proběhl Ambasadorský program – společná VV pro žáky 1.A,B, projekt Ambasadoři 
v tomto školním roce úspěšně pokračoval ( viz příloha na konci zprávy) 

 V dubnu se uskutečnila beseda Dospívám pro dívky ze třídy VII.A,B ,C zaměřená na změny 
v pubertě  

 Problematika bezpečnosti v silničním provozu byla řešena formou výuky na dopravním hřišti se 
zkouškou pro žáky 4.ročníku, cyklokurzy pro žáky 2. stupně  a zařazením témat prevence rizikového 
chování v dopravě do výuky  v hodinách podle ročníků, celkem v rozsahu 26 hodin. 

 V květnu vedla pracovnice PIS Policie ČR ve třídách 8.ročníku besedy o Trestněprávní 
zodpovědnosti mladistvých 

 V květnu vedla pracovnice PIS Policie ČR ve třídách 2. ročníku besedy na téma Policista, tvůj 
kamarád, která byla dětmi tradičně velmi dobře přijata 

 V květnu vedla pracovnice PIS Policie ČR ve třídách 5.ročníku besedy na téma Nebezpečí internetu 
a odpovídala žákům na dotazy ohledně kyberšikany a jejich ohrožení ze strany dospělých pachatelů 
trestných činů 

 V červnu se učitelé a žáci 2.stupně školy zúčastnilip rojektu Ochrana člověka za mimořádných 
okolností – nouzový stav 

 V průběhu školního roku prováděla metodička prevence šetření ve spolupráci s třídními učiteli v 
případech hrubého porušení školního    řádu, neplnění povinností žáka, nevhodného chování a 
fyzické agresivity ke spolužákům, šikanování a kyberšikanování, záškoláctví, kouření  elektronické 
cigarety ve škole, projevů rasizmu 

 Oslava Dne dětí byla letos poprvé organizovaná jako peer program Žákovské rady pro žáky 
1.stupně školy 

 V červnu žáci třídy 9.A zpracovali peer projekt – Jak jsme na tom s kouřem. Prováděli statistické 
anonymní šetření ve všech třídách na 2.stupni naší ZŠ ( výsledky šetření – viz příloha na konci 
zprávy) 

 Ve dnech 22.6. – 25.6. se uskutečnila Školička v přírodě s ambasadory pro žáky 1.A,B na Rusavě – 
peer program žáků 2.stupně  

 V průběhu školního roku jsme spolupracovali s rodiči při třídních schůzkách a konzultacích rodičů a 
žáků s učiteli 
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 V červnu metodička prevence zpracovala evidenci rizikového chování žáků školy na základě 
měsíčních zpráv třídních učitelů do konce května 2022 

 V červnu metodička prevence rozpracovala výkaz preventivních aktivit školy pro INSPIS, který 
dokončí v září 2022 

 

Školní psycholožka  

Programy pro třídy a skupiny: 

 První třídy : 

1. A – náslech  
1. B – náslech a prevence šikany a agresivního chování vůči spolužákům 
 
2. – 8. třída: mapování klimatu tříd pomocí dotazníku, projektivních kresebných technik a obrázků. 
Dotazník byl vytvořen školní psycholožkou na míru každé třídě, kromě 3. A – zde mapovala klima 
speciální pedagožka. Školní psycholožka měla pouze rozhovor s třídní učitelkou. 
2. A – preventivní program na šikanu a zlepšení vztahů 
4. A, B – prevence kyberšikany, prevence šikany  
4. B – prevence škodlivosti počítačových her 
5. A, B – prevence kyberšikany, prevence šikany 
6. A, B, C – prevence kyberšikany a šikany 
7. A – dívky – prevence poruch příjmu potravy 
 
Deváté třídy – semináře – techniky na redukci stresu, trénink kognitivních dovedností, mapování 
své osobnosti. 

 

 

 Evidence RCH za školní rok 2021/2022 

Sledovaný jev Počet 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

16 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

2 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

8 

Případy využití elektronických prostředků (např. mobilní telefon, sociální sítě) k 

opakovanému záměrnému psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

2 

Projevy rasismu a xenofobie 

(počet případů, nikoliv počet žáků) 

2 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 

12 
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Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 

1 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 

5 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

11 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové aktivity, extrémní sporty atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Rizikové chování v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Sebepoškozování a autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 

2 

Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i jednorázové, experimentování s 

látkou atd. 

59 ( z toho 13 

pravidelně) 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 

1 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

3 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

6 

Z přehledu evidence rizikového chování je zřejmé, že v tomto školním roce došlo přes veškerá preventivní 
opatření opět k vysokému počtu špatných vztahů mezi žáky a projevům šikany především ve třídě 4.B , 6.A a 
7.B, které jsme opakovaně řešili spolu s třídními učiteli, ředitelkou školy a ve spolupráci se školní 
psycholožkou a asistentkami pedagoga. Přibývá žáků, u kterých je podezření na záškoláctví kryté rodiči, 
proběhla jednání s těmito rodiči, v některých případech musí rodič dokládat omluvenku od lékaře v případě 
zdravotních důvodů pro nepřítomnost žáka ve výuce. V nutných případech jsme informovali  OSPOD v BpH, 
školní psycholožka a školní speciální pedagožka pracovaly s jednotlivci. Přerozdělení žáků z loňských pátých 
ročníků se opakovaně osvědčilo, znovu ho využijeme. Zanedbávání dítěte jsme řešili u dvou žáků, docházka 
a situace obou žáků je mírně zlepšená. Opakovaně jsme zaznamenali slovní napadení pracovníka školského 
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zařízení u jednoho žáka. Přibývá žáků s psychosomatickými potížemi. Vysoký počet žáků, kteří užili tabák, 
souvisí se statistickým šetřením žáků 9.A ve třídách 2.stupně. Bylo anonymní a zjistili jsme tak údaje, ke 
kterým bychom jinak neměli přístup. 
 
 

Jazyková příprava žáků 

 
Ve školním roce 2021/22 bylo přijato ke vzdělávání 21 ukrajinských žáků. 
Jazyková příprava probíhala ve 2 skupinách – pro 1. stupneň 4 – 5 x týdně, pro 2. stupěň 3x týdně 
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7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

Název akce Počet účastníků Termín 

Digitalizace na prvním stupni 1 15.9.2021 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč 
ročníky 

2 3.11.2021 

Výuka TV a školská legislativa 
1 6.10.2021 

Výuka TV a školská legislativa 
1 14.10.2021 

Vyjmenovaná slova krok za krokem 1 25., 26. 10. 2021 

Vyjmenovaná slova krok za krokem 1 25., 26. 10. 2021 

Angličtina - Jak dál? - Clil 1 4. - 6. 10. 2021 

Krajské kolokvium matematiky 1 18.11.2021 

Jak na nový RVP ve škole 1 23.11.2021 

Mezigenerační vztahy v pedagogickém 
sboru, ve třídě, v rodině a téma inkluze  

3 14.10.2021 

Životní spokojenost a její kořeny v životě 
pracovníka úřadu a pedagoga jako 
nositele inkluzivního vzdělávání 

3 16.9.2021 

Celostátní setkání vychovatelek ŠD 2 15.10.2021 

Digitalizace na 2. stupni ZŠ 2 20.10.2021 

Skladba, aneb vše, co potřebujete vědět. 1 23.11.2021 

Nové metody výuky holocaustu 
1 29.11.2021 

Revize RVP - Digitální kompetence na 1. 
stupni ZŠ 

1 25.1.2022 
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Aktivity nejen do hodiny matematiky 4 23.2.2022 

ICT v matematice 2 28.2.2022 

Film  jeho praktické využití k rozvoji 
čtenářství 

1 2.3.2022 

Aby tělocvik bavil i "nesporťákyt" 

1 1.4.2022 

Experimenty v hodině fyziky s Petrou 
Boháčkovou 

3 17.3.2022 

Hry ve výuce Nj 1 23.3.2022 

Němčina nekouše: Jak zpestřit výuku 
německého jazyka na ZŠ? 

1 20.4.2022 

Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku 1 26.4.2022 

Matematické činnosti na 1. stupni 1 18.1.2022 

Jak nezamrznout u tabule 1 22.2.2022 

Skupinové a kooperativní vyučování 1 24.1.2022 

Etwinning 1 29.4.2022 

Global Schools Festival  1 24.11.2021 

Move with Movers, Fly with Flyers, 
Teaching vocabulary to young learners 

1 1.12.2021 

Explore and Enjoy 1 23.3.2022 

Supporting displaced learners from 
Ukraine 

1 21.4.2022 

Angličtina efektivně Gramatika (webinář) 1 17.2.2022 

Explore and Enjoy 1 16.3.2022 

Digitální technologie pro 2. stupeň 1 23.5.2022 
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Poskytování 1. pomoci všichni 31.3.2022 

BOZP v hodinách TV a kurzech 2 8.4.2022 

Úzkost, strach a tréma ve škole i mimo ni 1 5.5.2022 

Letní škola s iPady 2 8.-12.8.2022 
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8 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

8.1 Jazyk a jazyková komunikace 

Jazyk český 

Exkurze  

Pravidelná návštěva knihovny žáky 1. stupně 

Slavnostní předávání slabikářů -  společná akce s ambasadory 

Soutěže  

Svátek poezie 1. a 2. stupeň školní kolo, okresní kolo – V.A. Zicháčková 1. místo, A. Navrátilová 2.místo - 

obě postup do krajského kola 

Mluvený projev pro žáky 2. stupně 

OLČJ jsme se neúčastnili z důvodu covidové karantény 

Vzdělávání  

 Můžete mi o tom něco říct (aktivní metody ve výuce slohu) - M. Huňová 

 Skladba aneb vše, co potřebujete vědět  – M. Huňová 

 Film a jeho praktické využití k rozvoji čtenářství - M. Huňová 

 Vyjmenovaná slova krok za krokem – D. Hlavová, Š. Jašková 

 Skupinové vzdělávání organizované školou 

Akce podporující čtenářství 

 Dílny čtení - první stupeň a žáci 6. - 8. ročníků 

 Čtenářská výzva  

 Nabídka knih a spolupráce s pěti nakladatelstvími 

 Mezinárodní čtenářská akce Noc s Andersenem 

 Beseda se spisovatelem Janem Svitákem - žáci prvního stupně 

Publikační činnost  

 Příspěvky na webové stránky školy 

Další aktivity 

Kulturní vystoupení žákyň druhého stupně v CPS Zahrada 

Pro výuku předmětu se využívá  

 kmenové třídy 

 čtenářské koutky 

 učebna informatiky 
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Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle   Zhodnocení   Změna, návrh pro následující školní 

rok   

Připravit žáky na 

úspěšné složení 

přijímacích zkoušek  

Cíl jsme splnili v rámci hodin 

výuky českého jazyka a v 

semináři českého jazyka 

zařazováním aktuálních 

přijímacích testů a 

systematickou přípravou. 

 

Klást důraz na rozvoj 

komunikativních 

dovedností a na 

kultivovaný jazykový 

projev  

Cíl jsme splnili v hodinách 

literární výchovy a slohu. 

Proběhla soutěž Svátek poezie, 

do které se zapojili žáci 

prvního i druhého stupně. 

Pro žáky druhého stupně jsme 

uspořádali třídní a školní kolo 

soutěže v mluveném projevu. 

 

Podporovat zájem žáků 

o čtenářství  

Cíl se dařilo naplňovat 

zařazením čtenářských dílen 

do výuky českého jazyka. 

Zorganizovali jsme soutěž 

Čtenářská výzva a besedu se 

spisovatelem Janem Svitákem 

pro žáky 1. stupně, kteří splnili 

čtenářskou výzvu. Dále se třídy 

1. A.  B. a IV. A. zapojily do 

mezinárodní čtenářské akce 

Noc s Andersenem. 

Navrhujeme změnu odměňování 

účastníků Čtenářské výzvy. 

Získávat zkušenosti   

 a inspiraci k novým 

metodám v učení 

prostřednictvím 

otevřených hodin   

 a návštěvou odborných 

seminářů  

Cíl jsme splnili účastí na 

seminářích: Huňová Můžete 

mi o tom něco říct? Skladba 

aneb vše, co potřebujete 

vědět. Film a jeho praktické 

využití k rozvoji čtenářství 

Hlavová, Jašková Vyjmenovaná 

slova krok za krokem 

 

Zařazovat aktivity 

podporující spolupráci 

mezi žáky (skládankové 

učení, specifikace rolí 

při skupinové práci, 

Splněno v rámci hodin českého 

jazyka a literatury zařazením 

aktivit podporující spolupráci 

mezi žáky – skládankové učení, 

pětilístek, diamant, 
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tvořivé psaní ve 

skupinách, čtenářské 

strategie jako součást 

hodin českého jazyka 

spojené s autoevaluací 

a vzájemným 

hodnocením mezi 

spolužáky, formulace 

ocenění pro spolužáka, 

práce s myšlenkovou 

mapou), používat 

formativní hodnocení 

myšlenková mapa, 

brainstorming. 

Zkvalitňovat výuku 

českého jazyka, 

dosahovat lepší kvalitu 

výstupů  

Zařazujeme do výuky činností 

učení (skládankové učení, 

pětilístek, diamant, 

myšlenková mapa, 

brainstorming). 

 

Podporovat rozvoj 

výuky Aj (zařazování 

textů s vloženými 

anglickými slovíčky, 

používání "instructions" 

ve výuce, pozdrav, 

datum, den, počasí, 

uvítací písnička Hello, 

jednoduché otázky, 

organizační pokyny- 

open, close, page, 

colours, make pairs, 

listen, look, srovnávání 

vybraných jevů v české 

gramatice s anglickou)  

Zařazování textů s vloženými 

anglickými slovíčky a používání 

jednoduchých instrukcí ve 

výuce probíhá na prvním 

stupni. 

Na druhém stupni srovnáváme 

vybrané jevy v české gramatice 

s gramatikou anglickou. 

Obohatit školní knihovnu o knihy v 

anglickém jazyce a dobrovolně je 

zařazovat do dílen čtení. 

Pravidelně zařazovat do 

výuky čtenářské 

strategie 

Čtenářské strategie jsme 

pravidelně zařazovali do hodin 

literatury na prvním i druhém 

stupni. 
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Cizí jazyky 

Úvod 

AJ se vyučuje v 1. a 2. ročníku povinně jednu hodinu týdně metodou Jolly phonics – tato výuková metoda se 

osvědčila, zapojují se do ní i ostatní učitelé 1. stupně, kteří se s výukou AJ setkávají. Od 3. roč. je cizí jazyk 

dotován 3 hodinami týdně, žáci pracují ve 3 – 5 úrovních, rozdělení žáků funguje, vidíme jeho pozitivní 

přínos v seberealizaci schopných žáků, u slabších žáků zase sledujeme zvýšenou motivaci a radost z úspěchu 

ve skupině žáků na podobné jazykové úrovni. Od 6. roč. si AJ žáci mohou vybrat jako volitelný předmět 

Konverzace v AJ, který pokračuje až do 9. ročníku v jedné či dvou konverzačních skupinách dle zájmu žáků. 

NJ a RJ se vyučují jako volitelné předměty v 7. - 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně. 

Dále probíhá kroužek rozšiřující angličtiny pro žáky 4. a 5. ročníku. Jedná se o dvouletý kurz s možností 

konání certifikovaných zkoušek YLE. V letošním roce evidujeme zvýšený zájem žáků o tuto aktivitu. Výuka 

probíhá jednou týdně ve třech skupinách. 

Projekty  

Projekt Erasmus + By different ways to common goal - probíhá, na základě skutečnosti Covid 19 jsme 

požádali o jeho prodloužení, žádosti bylo vyhověno, většina plánovaných mobilit se odkládá na léto 2022. 

Projekt je monitorován koordinátorem, všechny dokumenty jsou uloženy u ředitele školy, diseminační 

aktivity probíhají dle projektové dokumentace. 

Projekt Erasmus + Teach with me - probíhá, jedná se o projekt postupného zařazování metodologie CLIL do 

nejazykových předmětů ve všech ročnících formou tandemové výuky jazykově vybaveného učitele a učitele 

odborného předmětu. Většina mobilit proběhne během prázdnin 2022 - jedná se o jazykové a 

metodologické kurzy učitelů. Poprvé v historii naší školy jsme se zúčastnili aktivity Teaching assignement  

(vedení výuky v zahraniční škole) v partnerské škole Seixal International School, Portugalsko.  Proběhla 

online videokonference mezi žáky naší a této partnerské školy. 

Všichni členové projektového týmu si vedou záznamy o tandemové výuce dle schváleného projektu. 

Projekt Erasmus+ Akreditace schválena do roku 2027, nyní konec prvního a začátek druhého 

projektového období 

 Pro akreditační období stanovili tyto cíle: 

Cíl číslo 1  

Plynulé pokračování výuky s četným zařazováním CLIL metodologií, možnost otvírat další následné ročníky s 

tímto typem výuky. V současné době máme první čtyři ročníky, které se metodou CLIL vzdělávají. Pro 

plynulé a kvalitní zajištění výuky CLIL je nutné mít dostatek jazykově vybavených učitelů. V současné době 

se jedná hlavně o učitele prvního stupně. Klademe také důraz na vzdělávání učitelů stupně druhého, aby se 

žáci s příchodem na druhý stupeň i nadále vzdělávali touto pro nás prioritní metodologií výuky. Rovněž 

odbornost pro výuku metodou CLIL je velmi důležitá. Potřebujeme vzdělávat učitele s co nejširší škálou 

aprobací, což se nám jeví jako nejvýhodnější pro pokračování CLILové výuky tak, aby se žáci setkali s 

angličtinou v nejrůznějších předmětech a tím obohacovali svou odbornou slovní zásobu, na kterou v 

hodinách anglického jazyk není dostatek prostoru. Cílovým stavem k roku 2026 vidíme kompletní pokrytí 

obou stupňů naší školy kvalitním a častým využitím metody CLIL ve výuce. 

Cíl číslo 2 

Prohlubovat pravidelnou spolupráci s partnerskou školou v německém Salzkottenu a portugalském Seixalu 

a rozšiřovat tím rozvoj interkulturních kompetencí pracovníků i žáků naší školy. Účastníci projektu, kteří 
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aktivně spolupracují s partnerskými školami neustále zvyšují úroveň svých jazykových dovedností, získávají 

zkušenosti s použitím cizího jazyka v běžných životních situacích, které pak dále mohou využít pro své žáky 

ve svém předmětu v jednoduchých aktivitách. Získávají také větší jistotu v mluvené a psané formě 

anglického jazyka, čímž si usnadní samotnou jeho aplikaci do výuky. Přidanou hodnotou jsou pak nově 

nabyté vědomosti a dovednosti CLILových aktivit, sdílení zkušeností s ostatními učiteli stejně či podobně 

jazykově vybavenými. V současnosti nabízíme i my  svou výuku jako hostitelskou pro zahraniční projekty 

Erasmus+. Cílem je vyjíždět a uskutečňovat výměnné pobyty v Salzkottenu 1x za dva roky v rozsahu jeden 

týden v ČR a jeden týden v Německu. 

Cíl číslo 3 

Rozšířit povědomí a dovednosti s CLILovou výukou mezi ostatní členy pedagogického sboru a naplňovat tím 

cíl rozvoje kolegiální podpory. Jednotliví učitelé si budou navzájem prospěšní a budou se obohacovat o 

dovednosti ve svém oboru výuky. Tandemová výuka učitele schopného učit CLILovou metodou a učitele s 

odbornou aprobací se nám jeví jako nejpřirozenější a zároveň nejpřínosnější aktivitou pro kolegiální 

podporu a rozšíření povědomí o CLILovém vyučování mezi většinu členů pedagogického sboru 

Udržování spolupráce s partnerskou školou v Salzkottenu - proběhl výběr studentů, odeslání přání k 

Vánocům, předání motivačních dopisů a dohodnutí termínu pobytu našich žáků  Německu (veškeré náklady 

této výměny budou žákům i doprovodu hrazeny z akreditačního projektu Erasmus+) 

Exkurze  

 Pobyt v přírodě s výuku anglického jazyka pro žáky 4. ročníku - penzion Na Přehradě, Buchlovice, 

poprvé se akce konala s přítomností rodilého mluvčího 

Soutěže  

 Školní kolo konverzační soutěže pro žáky 7., 8. a 9. ročníku 

 Okresní kolo konverzační soutěže (1 žákyně)  

 Konverzační soutěž v ruském jazyce (ZŠ Holešov) - 1 žákyně, 1. místo 

 English Decathlon - soutěž smíšených družstev za účasti okolních škol (Loukov, Slavkov, Chvalčov, 

Rusava) 

Vzdělávání  

 Angličtina a jak dál?, Vrbecká, říjen 2021 

 Global Schools Festivals, Červinková, listopad 2021 

 Angličtina efektivně, Hermanová, únor 2022 

 Move with movers, Červinková, prosinec 2021 

 Hry ve výuce NJ, Daňhelová, březen 2022 

 Explore and enjoy, Červinová, Hermanová,  březen 2022 

 Němčina nekouše, Nezdařilíková, duben 2022 

 Supporting displaced learners from Ukraine, Červinková, duben 2022 

 Etwinning, Otáhalová, duben 2022 
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Publikační činnost  

 Průběžná publikační činnost na facebookových a internetových stránkách školy - výsledky soutěží, 

zájezd do Vídně, Erasmus Day, hodiny s rodilým mluvčím 

 Prezentace školy a jejich projektů - fakulta humanitních studií UTB Zlín (Otáhalová, Horyanská) 

 Prezentace projektů Erasmus +   Projekt v době COVIDu - Seminář pro ukončené projekty – Praha 

(Otáhalová, Horyanská) 

Pro výuku předmětu se využívá  

 multimediální učebna s 24 počítači 

 učebna s interaktivní tabulí 

 jazyková učebna na 1. stupni 

 třída 1.A s interaktivní tabulí 

 Konferenční místnost 
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Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující školní rok  

Pracovat s jednotlivými 

skupinami podle jejich 

schopností tak, abychom 

dosáhli na zónu jejich 

nejbližšího vývoje  

Navyšovat činnosti pro 

rozvoj funkční čtenářské 

dovednosti  

 

 

Rozdělení žáků do skupin podle 

úrovní se nám jeví jako výhodné 

pro žáky nadané (nové 

možnosti, typy úloh, poznatky) i 

motivačně pozvednou žáky s 

obtížemi při učení 

Zpracovali jsme časově 

tematické plány pro žáky s 

nižších úrovní tak, abychom 

dosáhli jejich nejbližšího 

možného rozvoje i za cenu 

rozvolnění učiva. Využíváme 

zvolení takové učebnice, která 

bude podporovat žáky  

v jazykových dovednostech 

(každý učitel si zvolí učební 

materiál  podle toho, co jeho 

skupině nejlépe vyhovuje) 

Zařazujeme odborné texty, na 

kterých  žáci trénují požadované 

dovednosti ze všech čtyř 

oblastní jazykového vzdělávání 

(poslech, psaní, mluvení, čtení) 

 

Nadále pokračovat ve volitelnosti 

podpůrných materiálů, sjednotit výstupy 

jednotlivých ročníků a přiřazovat testy, které 

odpovídají jazykové úrovni žáků a naplňují 

standardy vzdělávání podle RVP 

 

 

Zkvalitňovat výuku AJ 

(nové metody, ICT)  

a nabízet žákům více 

příležitostí setkávat se  

s angličtinou (CLIL)  

Zařazovat do výuky 

metody učení, při 

kterých jsou aktivní žáci - 

činnostní či skládankové 

učení, problem solving  

 

Neustále sledujeme nové 

metody výuky, čerpáme  

z vlastních náslechů v zahraničí  

v rámci job shadowingu, 

nabízíme podporu všem 

učitelům prvního stupně včetně 

možnosti tandemové výuky s 

rodilým mluvčím 

Učitelé se neustále vzdělávají   

v oblasti nových výukových 

možností v AJ 

(viz přehled vzdělávání) 

I na další školní rok počítáme se zařazování 

CLIL metody do výuky na obou stupních, 

podpořeno bude projektem Erasmus+  po 

celé akreditační období 
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Pracovat s metodou Jolly 

Phonics u žáků v 1. a 2. 

ročníku  

 

Do výuky AJ v 1. a 2. ročníku se 

zařazují třídní učitelky tak, aby 

mohly využít anglický jazyk i 

 v jiných předmětech a podpořil 

tím CLILové vyučování 

Změnu neplánujeme 

Nabídnout žákům 4. a 5. 

ročníku kroužek s 

možností vykonání 

certifikovaných zkoušek  

 

Kroužek probíhal ve dvou 

skupinách 5. ročníku a jedné 

skupině 4. ročníku. Ke zkouškám 

žáci nešli kvůli 

epidemiologickým opatřením, 

byli však na zkoušky Movers 

soustavně připravováni, rodiče 

byli informováni o možnostech 

zkoušku vykonat 

Chtěli bychom zajistit konání zkoušek nejlépe 

na půdě školy tak, aby žáci měli ještě větší 

příležitost tuto zkoušku vykonat a podpořit 

tím svou motivaci k výuce AJ 

Spolupracovat  

s okolními školami 

Spolupráce s okolními školami 

se daří, realizovali jsme 

ukázkové hodiny pro mentory ve 

výcviku (Zlínský kraj), pro žáky 

UTB (v rámci krátkodobých i 

dlouhodobých praxí),  učitelka 

ZŠ Slavkov (CLILová praxe) 

Intenzivně pokračujeme ve  

spolupráci s portugalskou školou 

Seixal International school v 

rámci programu Erasmus+, 

sdílíme společné náměty k práci 

a plánujeme další návštěvy (říjen 

2022) 

Budeme nadále pokračovat v nabídce 

ukázkových hodin pro okolní školy, stejně 

jako ve spolupráci s fakultou humanitních 

studií na UTB ve Zlíně 

 

Pravidelně 

spolupracovat s rodilým 

mluvčím a nabídnout 

jeho pomoc co 

největšímu počtu žáků  

 

 

Daří se, rodilý mluvčí učí buď 

samostatně nebo v tandemu s 

učitelem, jeho působení se 

prolíná přes všechny ročníky a 

všichni učitelé, kteří mají zájem 

se mohou účastnit výuky v 

tandemu  

 

Dbát na odborný růst 

vyučujících 

Učitelé CJ se vzdělávají na 

seminářích a kurzech, účastní se 

výjezdů do zahraničí v rámci 

projektů Erasmus+ 

---- 
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8.2  Matematika a její aplikace 

Úvod 

Předmět matematika se vyučuji od 1. do 9. ročníku, v 9. ročníku je doplněn seminářem z matematiky  

(1 hodina za čtrnáct dní). 

1. - 6. ročník 5hodinová dotace 

7. - 8. ročník 4hodinová dotace 

9. ročník 5hodinová dotace 

Projekty  

Testování ČŠI napříč celým 2. stupněm + 5. ročník 

Šablony III -  tandemová výuka 

Soutěže  

Logická olympiáda - školní kolo 

Matematická olympiáda - školní kolo: ___ žáků 

  – okresní kolo – kategorie Z6, Z7, Z8 

  – kategorie Z8: 16. - 20. místo Vojtěch Jakubec, Jan Klesnil, Eduard Lazarski, Ondřej 

Táborský 

  – kategorie Z7: 1. místo - Ondřej Štibral, 7. A 

  – kategorie Z6: 5. místo - Samuel Matyska, 6. A, 12. - 19. místo - David Tellinger, 6. A,  

          27. - 29. místo: Josef Jakubec, 6. C  

Pangea - školní kolo 

Matematický klokan – pro 2. - 9. ročník v 5 kategoriích (Cvrček, Klokánek, Benjamín, Kadet),   

         – školní kolo: __ žáků 

  – úspěšní řešitelé Zlínského kraje:  

   – kategorie Cvrček - 3. místo - Šarlota Matysková, 3. A 

        – kategorie Klokánek - 7. místo - František Fojtík, 5. A, 8. místo - Mia Matejovič, 5. A 

             – kategorie Benjamín - 1. místo - Samuel Matyska, 6. A, 8. místo - Josef Jakubec, 6. C 

Vzdělávání  

 Matematická činnost na 1. stupni (Lenka Kirner) 

 Geometrie činnostně v 1. - 3. ročníku (Denisa Hlavová) 

 Aktivity nejen do hodiny matematiky (Kamila Sobotová, Martina Pospíšilová, Jitka Vašalovská, Lucie 

Steindlbergerová) 

 Webinář: ICT nejen v matematice 

 Práce s výukovými krabičkami (Zlín, setkání vyučujících PK matematika, Jitka Vašalovská) 

 Webináře: Geogebra, Jak se učíme (Projekt SYPO, Jitka Vašalovská) 

 Tvorba výukových karet na edupage (učitelé 1. stupně, Jitka Vašalovská, Lucie Steindlbergerová, Dana 

Trefílková, Kamila Sobotová, Martina Pospíšilová) 
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 Seznámení s matematickým jazykem LaTeX (Jitka Vašalovská, Dana Trefílková, Kamila Sobotová, 

Martina Pospíšilová, Lucie Steindlbergerová) 

 

Publikační činnost  

 Školní webové stránky 

 Školní nástěnka ve III. podlaží 

Pro výuku předmětu se využívá  

 I. stupeň interaktivní tabule 

 Učebnice Taktik 

 Modely těles 

 Rýsovací pomůcky, kalkulačky, modely pro jednotky objemu, nástěnné obrazy 

 MFCH tabulky 

 Výukové programy v učebnách informatiky 

 Tablety  

 Karty na diferencovanou výuku 

 Výukové krabičky (nové) 

 Magformers (nové) 

 Ozoboti 

 Aplikace Zoom při distanční výuce 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující školní 

rok  

Rozvíjet logické myšlení a paměť 

žáků 

V rámci předmětové komise 

jsme diskutovali o řešení 

příkladů se závorkami. Ve 

spolupráci s učiteli 1. stupně 

jsme sjednotili postup pro 

řešení těchto příkladů 

metodou krokování s cílem 

předejít velké chybovosti při 

řešení těchto úloh na 2. stupni. 

Na prvním stupni se dařilo  

a) zařazovat příklady se 

závorkami a na přednost 

početních operací a následně 

aplikovat tyto postupy ve 

Pokračovat v dohodnutém 

metodickém postupu při výpočtech se 

závorkami (červené značení = musíš 

spočítat, zelené značení = můžeš 

přepsat, výpočty psát za rovnítko, ne 

nad příklad).  

Tyto postupy využívat na 1. i 2. stupni, 

trvat na krokování úloh a dodržování 

správného postupu řešení 

V geometrii črtat, stříhat, měřit 

obvody, zjišťovat obsahy útvarů 

pomocí vyvozování, vzorce užívat až 
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slovních úlohách dle 

dohodnutého postupu 

b) do výuky byly zařazovány 

úlohy na orientaci v grafech a 

tabulkách 

c) pracovat s ozoboty při 

algoritmizaci úloh - důležité při 

rozvoji matematického 

myšlení a práce metodou 

krokování úloh 

 

Na druhém stupni byly ve větší 

míře zařazovány  

a) aplikační geometrické úlohy 

na více početních operací 

(např. výpočet obsahu kruhu, 

známe-li obvod) - vyplynulo z 

analýzy chybovosti při 

čtvrtletních pracích a testování 

INSPIS 

b) slovní úlohy o pohybu, na 

soustavy rovnic - rovněž 

vyplynulo především z analýzy 

chybovosti čtvrtletních prací 

c) aplikační úlohy na výpočet 

objemů a povrchů těles - 

nejčastější úlohy z testů a 

standardizovaných přijímacích 

zkoušek, které žákům činí 

problémy 

na závěr - využívat tak co nejvíce 

názorné metody při výuce geometrie. 

Prohlubovat dovednosti s ozoboty při 

algoritmizaci úloh, tím rozvíjet u žáků 

tzv. krokování, které je využitelné při 

řešení všech matematických úloh. 

 

Využívat: 

htt://projektsypo.cz/webinare.html, 

záznamy webinářů 

Systém podpory profesního rozvoje 

učitelů a ředitelů 

 

Pokračovat ve společných 

čtvrtletních pracích 

Vyučující jednotlivých ročníků 

diskutovali nad náplní 

jednotlivých prací a 

respektovali jejich sjednocené 

zadání i hodnocení práce 

Po vyhodnocení čtvrtletních 

prací analyzovali chybovost a 

na základě těchto výsledků 

zařazovali úlohy, které vedou k 

odstranění nejčastějších chyb. 

I nadále pokračovat ve spolupráci 

vyučujících při úpravách čtvrtletních 

prací v rámci ročníků. Práce žáků i 

nadále procentuálně vyhodnocovat a 

archivovat.  

 



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 51/79 

 

V rámci předmětové komise 

jsme pak vyhodnotili příčiny 

chybovosti v úlohách v 

jednotlivých ročnících a hledali 

společné cesty napříč ročníky 

ke zlepšení výsledků. 

Umožnit talentovaným žákům 

rozvíjet své nadání v soutěžích 

Žáci se zapojili do těchto 

soutěží 

-Logická olympiáda 

-Matematický klokan 

-MO 5. - 9. ročník 

-Pangea  

Žáky jsme cíleně připravovali 

na řešení netradičních úloh, 

které se v těchto soutěžích 

vyskytují. Podařilo se nám 

zapojit žáky různých na 

různých znalostních a 

výkonnostních úrovních. 

Pokračovat ve směřování žáků k 

zapojení do soutěží, které rozvíjejí 

kompetence k řešení problémů, k 

učení i pracovní kompetence. 

Zařazovat pravidelně netradiční úlohy 

do běžných hodin matematiky, vést 

žáky k přemýšlení o různých 

způsobech řešení a také o výsledku 

úlohy - zda-li je reálný. 

Podporovat v hodinách 

diferencované vyučování žáků s 

různými matematickými 

schopnostmi 

 

 

 

 

 

 

 

Na druhém stupni jsme 

pracovali s Kartami na 

diferencované učení, 

Výukovými krabičkami 

(podpora matematiky hrou pro 

různé tematické celky na 2. 

stupni), Magformners 

(podpora učiva geometrie).  

Využili jsem schůzek 

předmětové komise i mimo 

oficiální termíny k 

vzájemnému učení se s těmito 

pomůckami. 

Pokračovat v pravidelném využívání 

Karet na diferencovanou výuku, 

Výukových krabiček a Magformers. 

Práce s nimi se osvědčila. 

 

Využívat při výuce výpočetní 

techniku 

 

 Využívali jsme v hodinách 

matematiky dvě sady tabletů 

(po 10 kusech). 

Využívaly se:  

a) aplikace Geometrie, 

Geogebra, Geoboard - 

významné bylo spojení této 

Pokračovat ve využití tabletů a také 

počítačů při výuce.  Vhodně zařazovat 

tuto techniku tak, aby přispěla ke 

zkvalitnění výuky. 

Hledat další vhodné programy k 

využití při výuce. 
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techniky a klasických hodin 

geometrie, žáci si ujasnili 

pojmy, které dosud ovládali 

jen teoreticky, mnohdy bez 

porozumění. 

Žáci si mnohdy uvědomili i 

význam vzorců pro výpočty 

obvodů, ploch a objemů. 

b) www.onlinecviceni.cz, 

www.prijimacky.cermat.cz 

Cílem bylo i pracovat více s 

tabulkovým programem Excel. 

Práce na tabletech s dalšími 

výukovými programy  např. Didaktou, 

Pachnerem, Matýskovou 

matematikou. 

Důležité je i vzájemné sdílení 

zkušeností a kolegiální pomoc. 

Pokračovat v rámci Šablon III v 

plánované tandemové výuce. 

 

 

 

 

 

  

http://www.onlinecviceni.cz/
http://www.prijimacky.cermat.cz/
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8.3  Informační a komunikační technologie 

Úvod 

Předmět Informatika se vyučuje v rozsahu 1 hodinové dotace v 5. a 6. ročníku. Aplikačně na Informatiku 

navazuje volitelný předmět SAN od 6. do 9. ročníku s hodinovou dotací za ročník (4 vyučovací jednotky). 

Nedílnou součástí současného pojetí výuky je prostoupení a využití ICT napříč všemi předměty vyučovanými 

na škole. Postupně seznamujeme žáky s aplikacemi v prostředí IOS ve dvou přenosných učebnách. Rozvoj 

schopností a dovedností práce s ICT technologiemi je dlouhodobý proces. 

Projekty  

 Bobřík informatiky - školní vstup ve výuce - nabídka pro rozvoj algoritmického myšlení 

 celoreoubliková sotěž Bobřík informatiky - ibobr.cz 

 prezentace ve výuce žáků 5. a 6. ročníků (na vyhlášené téma nebo vybrané žákem dle zájmu) 

 Code Week (pro žáky 5. a 6. ročníku - Informatika) - získávání certifikátů za aktivní hodinu 

 testování ČŠI - dovednosti získané učením 

Vzdělávání  

 Digitalizace na 1. stupni ZŠ - Otáhalová 

 Digitalizace na 2. stupni ZŠ - Horyanská, Vašalovská 

 ICT v matematice - Steindlbergerová, Vašalovská 

 Digitální technologie pro 2. stupeň - Šrámek 

 Letní škola s Ipadem - Horyanská, Zaoral 

Publikační činnost  

 zveřejňování pořádaných akcí na webových stránkách školy a facebooku 

 změna redakčního systému webových stránek 

Pro výuku předmětu se využívá 

 učebna Informatika I. a II. 

 Multimediální učebna 

 učebny (2) s wifi připojením a současným využitím IPadové přenosné učebny 

 Ozobot (15 ks) 

 tělocvična, prostor školního dvora 
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Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

utvářet a rozvíjet algoritmické 

myšlení 

splněn s menší rezervou více propojit výuku založenou  

na aplikacích v prostředí IOS 

zařadit již od 4. ročníku do hodin 

Informatiky cvičení na 

upevňování algorismizace 

nabídnout žákům možnost 

konfrontovat své dovednosti  

v soutěžích v oboru ICT 

v listopadu si žáci porovnávali 

ročníkově získané dovednosti 

a znalosti při soutěži IBOBR 

https://www.ibobr.cz  -  soutěž 

propojující znalosti logického a 

informativního myšlení 

znalosti žáků byli porovnány se 

zapojenými školami napříč 

republikou vyhodnocení  

a certifikáty dostali žáci  

v hodinách Informatiky 

zajistit zavádění nově 

zakoupených dotykových  

tabletů Apple iPad do školní sítě  

řešeno ve spolupráci s externím 

odborníkem; 

během realizace projektu se 

podařilo využít a pokrýt učebny F, 

Z a VO, kde probíhala výuka 

spojená s využitím tabletů jako 

zdroje potřebných informací, 

využití dostupných aplikací, ale 

také použití přístupu k informací  

a kritickým zhodnocením zdrojů 

po naplánovaném projektu 

s MAS Podhostýnsko (bude 

probíhat během prázdnin) 

možnost rozšíření využití tabletů 

v předmětech v dalších učebnách 

a třídách 

dalších 6 učeben bude začleněno 

do září v prostorách školy 

zavést rezervační systém učeben 

s Ipady v Sharepointu 

přesun do Edupage ze SHP, kde 

dosavadní tabulka nevyhovuje 

individuální rezervaci 

zajistit funkčnost rezervace 

Zrevidovat učivo Informatiky ve 

stávajících ročnících a doplnit o 

učivo "Nové informatiky" s 

náběhem dalších dvou 

vyučovacích hodin v následném 

roce 

4 hodinové seznámení s 

programováním ve Scratch 

 

práce s videí v iMovie 

 

pokračovat s rozšiřováním  

a nadstavbou znalostí v 6. a 7. 

ročníku 

využívají žáci 7., 8. a 9. ročníku  

v Aj a SAN 

 

 

  



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 55/79 

 

8.4  Člověk a jeho svět 

Úvod 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, 
vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, historie a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

Vzdělávací oblast je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání. Připravuje na 
specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Výchova ke 
zdraví. 

V rámci vzdělávací oblasti jsou vyučovány tři předměty: 

Prvouka – 1. - 3. ročník, časová dotace 2 hodiny týdně 

Přírodověda - 4. a 5. ročník, časová dotace 2 hodiny týdně  

Vlastivěda - 4. a 5. ročník, časová dotace 2 hodiny týdně 

 

Projekty  

 Dopravní hřiště Loukov – 4. ročník 

 Den mimořádných událostí - 1. - 5. ročník 

 Škola v přírodě s ambasadory – 1. ročník + ambasadoři 8. ročník 

 Škola v přírodě – 4. ročník 

 Den Země, Den stromů, Den vody – spolupráce s EVVO 

 Badatelská výuka – 4. A - Znaky živých organismů (fotosyntéza) www.badatele.cz 

 

Exkurze – aktivity 

 Hvězdárna Vsetín, výukový program - 5. B 

 Pozorování hnízdění čápů – 3. B 

 Zámek Bystřice pod Hostýnem – 4. ročník 

 Výstava - Zdeněk Burian, Zámek BpH – 4. A 

 Živá zahrada – 5. ročník 

 Ptačí hodinka – 4. A 

 Školní výlety 
 

Soutěže  

 Olympiáda základních škol 
 

Vzdělávání  

 Angličtina - Jak dál? – Clil - Vrbecká 

 Revize RVP - Digitální kompetence na 1. stupni ZŠ – Hlavová 

 Skupinové a kooperativní vyučování – Kirner 

 Jak nezamrznout u tabule - Kirner 
 

http://www.badatele.cz/
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Publikační činnost  

Facebookové stránky školy – Škola v přírodě, Den Země, vody, stromů, Ptačí hodinka, Badatelská výuka 
 

 

Pro výuku předmětu se využívá  

 Učebny s interaktivní tabulí 

 Tablety, Ipad – aplikace Wordwall 

 Školní zahrada, pozemek 

 Atlasy rostlin a živočichů 

 Zeměpisné mapy, atlasy 

 Interaktivní učebnice Taktik 

 Encyklopedie 

 Dopravní hřiště Loukov 

 Výukové krabice - voda 

 Youtube 

 Stránky www.badatele.cz 

 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle Zhodnocení 

 

Změna, návrh pro příští školní 

rok 

Rozvíjet u žáků kladný vztah k 

sobě samým, ke svému okolí, 

rodině, přírodě a společnosti. 

Vést žáky ke spolupráci při 

řešení úkolů, posilování 

zodpovědnosti za práci 

v týmu.   

Společně vytvořit a důsledně 

dodržovat pravidla chování ve 

třídě a škole, konflikty řešit 

okamžitě. 

 

Společně s žáky jsme na 

začátku školního roku vytvořili 

pravidla třídy, vycházeli jsme 

z momentální situace ve třídě. 

Vedeme žáky k zodpovědnosti 

za jejich dodržování. 

Zařazujeme práci ve skupinách, 

posilujeme spolupráci a 

zodpovědnost za práci v týmu. 

Dbát důsledně na vyřešení 

konfliktů, vést žáky 

k samostatnosti řešení a 

návrhům, jaké vyvodit 

důsledky za porušení pravidel. 

Učit žáky pracovat v týmu, být 

zodpovědný. 

Zařazovat do výuky činnostní 

metody učení, věnovat 

pozornost modernizaci 

vyučování – metodám RWCT, 

pedagogickému 

Metody kritického myšlení 

zařazovala většina vyučujících, 

žákům se práce líbila, pracovali 

s nadšením, při skládankovém 

učení nenásilně přebírali 

Používat metody RWCT ve 

větší míře. 

Účastnit se vzdělávání i 

v dalším roce. 

Vzájemné sdílení mezi učiteli. 

http://www.badatele.cz/


   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 57/79 

 

konstruktivismu. V hodinách 

uplatňovat metodu EUR 

Účastnit se školení, sdílet 

s kolegy osvědčené metody. 

 

zodpovědnost za učení své i 

spolužáků. 

 

Při učení se novým poznatkům 

rozvíjet čtenářskou gramotnost 

– samostatné vyhledávání 

informací  v encyklopediích, na 

internetu, práce s texty, 

zavádět oborové čtení. Nabízet 

aktivity podporující 

objevování, experimentování. 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

napříč předměty se nám daří, 

žáci pracují se zaujetím, nosí 

vlastní knihy, doplňují 

informace hledáním na 

internetu, připravují referáty. 

Získané vědomosti jsou potom 

trvalejší. 

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 

považujeme za dlouhodobý a 

důležitý cíl, v jeho naplňování 

budeme nadále pokračovat. 

 

Založíme portfolio vhodných 

textů, které bude přístupné 

všem kolegům. 

Podporovat výuku CLIL v 

hodinách prvouky, vlastivědy a 

přírodovědy. Při časové 

dotaci 2hod/týden 

alespoň 2x za 

měsíc/prvouka, 1x za měsíc 

/přírodověda, vlastivěda. 

Zařazovat Clil 

formou jednoduchých pokynů, 

otázek, pracovních listů, 

písniček, básniček, her na 

rozvoj slovní zásoby, karet s 

popisem předmětů ve třídě.   

Výzdoba třídy CLIL, využívat 

pomoc vyučujících AJ. 

 

Zařazovat Clil se nám daří, ať 

ve formě jednoduchých 

pokynů, písniček, básniček, tak 

při práci s pracovními listy. 

V letošním roce proběhla velká 

část hodin i formou tandemu 

s rodilým mluvčím.  

V rámci projektu Erasmus+ 4 

vyučujeme Clilem i v tandemu. 

Všechny třídy na 1. stupni jsou 

vyzdobeny prvky anglického 

jazyka. 

I nadále zařazovat Clil do hodin 

Člověk a jeho svět, 

spolupracovat s vyučujícími 

anglického jazyka, rodilým 

mluvčím. 

V rámci ročníků sdílet náměty, 

zakládat materiály. 

 Zvýšení časové dotace pro 

výuku dopravní výchovy – 

zařazení do hodin PŘ, VL a VV 

od 1. ročníku. 

 

Dopravní výchovu zařazujeme 

od 1. třídy i do jiných 

předmětů, než jen prvouky. 

Snažíme se o názornost, 

modelování situací a učení 

v reálném prostředí. 

 

Dopravní výchovu je nutné 

zařazovat i nadále, nejen 

z důvodu úspěšnosti při 

zkouškách cyklisty, ale hlavně 

z důvodu bezpečnosti a 

předcházení úrazům. 

Zařazování aktivit rozvíjejících 

spolupráci s jasnou rolí žáka 

ve skupině - 

skládankové učení, tabulka 

tvrzení ano-ne, vzájemné 

Daří se nám zařazovat aktivity, 

při kterých žáci spolupracují. 

Složení skupin se snažíme 

obměňovat. V některých 

Spolupráci považujeme za 

důležitou, všichni ve skupině 

musí mít jasně daný úkol, musí 

být zapojeni. 
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ocenění v závěru hodiny, práce 

v Breakout rooms při distanční 

formě. 

třídách je skupinová práce 

pořád problematická. 

 

Distanční forma se 

neuskutečnila. 
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8.5  Člověk a společnost 

Projekty  

 Exkurze - aktivity 

 Historická Olomouc, 7. ročník 

Soutěže  

 Dějepisná olympiáda, žáci 9. ročníku (školní a okresní kolo) 

Vzdělávání  

 skupinové vzdělávání organizované školou 

Publikační činnost  

 webové stránky školy 

 Pro výuku předmětu se využívá  

 odborná učebna dějepisu, kmenové třídy 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Podpora čtenářství a rozvíjení 

čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím krátkých textů ve 

výuce dějepisu i výchovy k 

občanství  

 

Cíl jsme splnili zařazováním 

odborných i beletristických textů. 

V této aktivitě budeme 

pokračovat i v dalších letech 

Motivovat žáky ke tvořivosti, 

iniciativě, bádání a vzájemnému 

učení mezi sebou  

 

Cíl jsme splnili zařazováním 

nových metod do výuky 

(například skládankové učení, 

čtení s otázkami, klíčová slova) 

 

Zvyšování digitální kompetence 

ve výuce výchovy k občanství. 

Cíl se dařilo plnit propojením 

digitální a finanční gramotnosti s 

využitím iPadům. Ty byly v 

hodinách VO využívány pro 

skupinovou práci či práci ve 

dvojicích zejména při vyhledávání 

informací jejich porovnávání a 

ověřování. Žáci se učili novým 
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dovednostem a práci s iPady si 

velmi pochvalovali. 
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8.6  Člověk a příroda 

Úvod 

Předmětová komise Člověk a příroda zahrnuje předměty zeměpis (7 hod), přírodopis (7 hod.), fyziku (7 hod) 

a chemii (4 hod). Všechny tyto předměty mají své odborné učebny s vybavením pro využívání výpočetní 

techniky a s potřebnými pomůckami.   

Projekty  

Př -  Živá zahrada (ČSP), jarní a zimní pozorování 

Den Země 

Den mimořádných událostí 

Exkurze – aktivity 

Větrná elektrárna na Hostýně 

Návštěva skládky komunálního odpadu 

Činnost tepelných čerpadel 

Soutěže  

 Školní kolo BiO, kategorie C (4 žáci), kategorie D (8 žáků);  

 Okresní kolo BiO kategorie C – 3. místo, kategorie D – 8. a 12. Místo 

 Krajské kolo BiO kategorie C – 12. místo 

 Krajské kolo Ekologické olympiády - 10. a 12. místo 

 

Vzdělávání  

Experimenty v hodině fyziky 

Fyzika na doma aneb pokusy napříč ročníky 

Jak na rozvoj kreativity a iniciativy žáků v přírodovědných předmětech na ZŠ 

Publikační činnost  

Webové stránky školy, facebook 

Pro výuku předmětu se využívá  

Odborné učebny Z, Př, F a Ch, učebny INF 1 a INF 2, prostory školního dvora, školní zahrady, okolí školy 

(Zahájené, Zábřeh). 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  
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Úprava plánů učiva s 

přihlédnutím na uplynulý šk. rok. 

Plány upraveny v jednotlivých 

předmětech a ročnících. 

Znovu provést kontrolu obsahu 

učiva a časově zkoordinovat 

plány. 

Smysluplné zvládnutí využívání 

nového IT vybavení v odborných 

učebnách a iPadů 

Tento cíl se dařilo zvládat. Pokračovat v plnění tohoto cíle, 

využívat novou techniku. Hledat 

nové způsoby využití. 

Vést žáky k sebevzdělávání a lepší 

vnitřní motivaci. 

Velmi záleželo na konkrétní třídě, 

její pracovní atmosféře, zájmu 

žáků. Ne vždy se toto dařilo. 

Pokračovat i dále v tomto cíli. 

Vhodně zapojovat prvky Clil do 

výuky jednotlivých předmětů 

Částečně splněno. Pokračovat v tomto cíli i příští šk, 

rok.  

Diferencovat žáky podle jejich 

schopností. 

Průběžně plněno, individuální 

péče o integrované žáky 

(spolupráce s asistentkami). 

Zvýšená péče o talentované žáky 

(účast v soutěžích). 

Pokračovat dále v péči o nadané 

žáky i o žáky s podpůrnými 

opatřeními. 
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8.7  Člověk a zdraví  

Úvod 

Cílem výuky vzdělávací oblasti člověk a zdraví je budovat dlouhodobý vztah žáků k pohybu a uvědomovat si 

hodnotu vlastního zdraví a zodpovědnost za něj. Nabízet žákům širokou škálu možností k volbě různých 

pohybových aktivit na všech sportovních úrovních v různém prostředí. Rozvíjet pohybové předpoklady a 

kultivovat pohybové dovednosti a návyky. Osvojovat si sociální role spojené s pohybovými aktivitami. 

Výuka tělesné výchovy je dotována na obou stupních dvěma hodinami týdně. Výjimkou je sedmý ročník, 

kde je zařazena od listopadu do dubna výchova ke zdraví. 

 

Exkurze - aktivity  

Plavání pro žáky 3. ročníku - Hranice na Moravě (plavání 4.  a 5. ročníku přesunuto z minulého školního roku 

– z důvodu Covidu) 

Jednodenní výběrový cykloturistický kurz pro 6. a 7.ročník – Hostýnské vrchy 

Základní lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 7. ročníku - týdenní, pobytový (Malenovice – chata POMA) 

Výběrový lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 8. a 9. ročníku - týdenní, pobytový (Karolinka - Penzion 

Sklář) 

Vzhledem ke koronavirové situaci a z ní vyplívajících hygienických a epidemiologických opatření byly 

zrušeny veškeré soutěže v prvním pololetí. 

 

Soutěže, kterých jsme se zúčastnili 

Turnaj v miniházené - Podhostýnská liga (regionální) 

Mc Donald’s Cup - okrskové kolo (1.místo), okresní kolo (3.místo) 

Vzdělávání  

Výuka TV a školská legislativa - Oldřich Herman 

Aby tělocvik bavil i “nesporťáky” - Oldřich Herman 

BOZP v hodinách TV a kurzech - Darebníčková, Herman 

Publikační činnost  

Školní facebook 

 Webové stránky školy 

Pro výuku předmětu se využívá  

 prostory školní tělocvičny I. a II. stupně 

 sportovní hala společenského domu Sušil 

 asfaltové hřiště u školy 

 škvárový okruh u fotbalového hřiště 

 sportoviště v areálu Dětského domova se školou 
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Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle   Zhodnocení   
Změna, návrh pro následující 

školní rok   

Konstruovat hodiny TV tak, 

aby zvolené činnosti posílily 

vztahy mezi spolužáky a 

podporovat tak dobré klima 

třídy (ochota spolupráce 

bude součástí vzdělávacích 

cílů hodiny, průběžně bude 

vyhodnocována při aktivitách 

a činnostech zaměřených na 

spolupráci zejména při hře; 

vyhodnocení s ohledem na 

dosahování cílů hodiny   

 a spolupráci bude probíhat 

v závěrečné části každé 

vyučovací hodiny  

Při prezenční části výuky se 

s žáky podle uvedeného cíle 

pracovalo, činnosti na 

posilování vztahů byly 

zařazovány především jako 

hry na spolupráci.   

  

Nadále pokračovat v činnostech 

podporující spolupráci. Využívat 

výuky koedukovaných skupin. A 

podporovat spolupráci obou 

pohlaví. Učit žáky pracovat v 

různých týmech, využívat 

náhodného výběru skupin. 

Podporovat týmovou spolupráci, 

navrhovaní řešení a varianty 

pohybových úkolů.  

Používat soudobé metody 

moderní pedagogiky, 

připravovat zajímavě 

konstruované hodiny  

Tento cíl se nám dařilo plnit. I v příštím roce nastavit a 

respektovat pravidla a principy 

činností rušné části hodiny. Do 

každé hodiny zařadit v rámci rušné 

části alespoň dvě různé pohybové 

hry. Efektivizovat průpravné 

činnosti ve prospěch hlavní části 

hodiny.  

Zlepšovat dovednost v hodu 

míčkem - četnější zařazování 

průpravných her a cvičení 

rozvíjející házení a chytání na 

1. i 2. stupni.  

V rámci prezenční výuky 

jsme se na rozvoj 

dovedností hodu zaměřili. 

Do hodin byly zařazovány 

aktivity na rozvoj hodu s 

různým typem míčků v 

široké škále pohybových 

aktivit   

Nadále využívat co nejširší možnosti 

pomůcek, míčů, míčků a činnosti (i 

v průniku s metodami na rozvoj 

spolupráce, v rámci pohybových 

her v rušné části hodiny i 

průpravných her v rámci hlavní 

části hodiny)  

Zvyšovat digitální a 

čtenářskou gramotnost ve VZ 

- zařazování hodin s iPady, 

práce v nových aplikacích 

(Padlet, Popplet...), zaměření 

se na práci s krátkými texty a 

zajímavé metody práce s 

nimi   

Žáci měli výuku výchovy ke 

zdraví propojenou s 

rozvojem digitálních 

kompetencí. Práce s ipady – 

dopravní výchova, aktivity v 

neardpodu, miniprojekt – 

zvláštnosti stravování ve 

světě     

Nadále zařazovat do výuky práci s 

texty, aplikovat práci se 

čtenářskými strategiemi v oboru. 

Vyhledávat a nabízet příležitosti k 

učení v digitálním prostředí.  
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Zařadit téma Covid do 

učebního plánu VZ (8. a 9. 

ročník - mimořádné 

události).  

      

Téma Covid bylo zařazeno v 

rámci prevence, učení 

návykům ochrany zdraví v 

souvislosti s dodržováním 

epidemických a 

hygienických nařízení.  

I v dalším roce učit a zařazovat 

téma Covid a učení návykům 

ochrany zdraví v souvislosti s 

dodržováním epidemických a 

hygienických nařízení pravidelně v 

každý den nejen v rámci předmětu, 

ale běžných činností ve škole. 

Umývání rukou, hygiena, prevence 

šíření, pravidla chování v rámci 

opatření na ochranu zdraví 

zdravotních rizik. 
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8.8 Umění a kultura 

Úvod 

Předmětová komise Umění a kultura zahrnuje vyučovací předměty hudební výchova (Hv) a výtvarná 

výchova (Vv).  

Předmět hudební výchova vede žáka k porozumění hudby, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako 

prostředku komunikace, podporuje hlasovou výchovu, práci s hlasem, intonaci, rozvíjí hudebně pohybovou 

činnost, podporuje tvořivost, rozvíjí hudební schopnosti a dovednosti. 

Vyučovací předmět hudební výchova je vyučován jednu hodinu týdně ve všech ročnících. 

 Výtvarná výchova motivuje žáky chápat výtvarnou kulturu jako nedílnou součást života společnosti a umět 

ji chránit. Prostřednictvím výtvarných činností žáci poznávají okolní svět i svůj vnitřní svět a formují své 

výtvarné myšlení. 

Výtvarná výchova je vyučována v 1. ročníku jednu hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku dvě hodiny týdně, ve 4. a 

5. ročníku jednu hodinu týdně, v 6. a 7. ročník dvě hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku jednu hodinu týdně. 

Soutěže  

O Hostýnskou píšťaličku - regionální soutěž ve zpěvu valašských lidových písní 

              III.kat.   1.místo   Filip Navrátil,  8.C  (postup do krajského kola) 

                            2.místo   Viktoria Marie Plášková,  8.D 

Akce spojené se svátky 

Vánoční pozdrav pro rodiče - společné video celého 1.stupně 

Vánoční jarmark – prodej výrobků dětí ve vestibulu školy 

Návrh a výroba novoročních přání 

Spolupráce s CPS Zahrada  

 Den matek (třída 4.A pohádka Budulínek, třída 2.A lidové písně a recitace) 

Další aktivity 

 Mikulášská nadílka - program žáků 9.ročníku pro 1.stupeň a pro MŠ Bělidla 

 Partnerství s portugalskou školou - třídy 1.A,B  nácvik portugalské koledy (Hv), výměna 

                                                               valentýnských přání (Vv) 

 Kniha ilustrací k přečtené knize Záchranářské pohádky - třídy 1.A,B   

 Příprava plesu školy - výzdoba sálu  

 Příprava žáků k talentovým zkouškám 

 Návštěvy výstav - Za divy světa a prasvěta, ilustrace Z.Buriana (4.A) 

                             -  Pro vaše oči, práce dětí ZUŠ (1.B, 4.A, 8. a 9.ročník)        

 Výzdoba chodeb školy                                                             

Vzdělávání  

Skupinové vzdělávání organizované školou 
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Publikační činnost  

Příspěvky na webové stránky školy  

Pro výuku předmětu se využívá  

Výuka Hv probíhá v odborné učebně hudební výchovy, která je mimo jiné vybavena klavírem i audiovizuální 

technikou, na 1. stupni většinou ve třídě s možností využití odborné učebny. 

Výuka VV probíhá v pracovně výtvarné výchovy, nebo ve třídě. 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Zvyšovat kvalitu vzdělávání, 

posilovat aktivní přístup žáka ke 

vzdělávání, zařazovat aktivizační 

metody učení. 

Podpora samostatnosti při výběru 

témat k hudebním referátům či 

výtvarným pracím, při výběru 

techniky, využití metody vizualizace 

(výtvarné zpracování hudební 

ukázky, rozvoj fantazie). 

V hodinách Vv vzájemné hodnocení 

prací formou soutěže (kladné 

hodnocení), výstava prací ve třídě. 

 

 

Rozvíjet u žáků estetické cítění, 

schopnost vnímat a hodnotit 

umělecká díla, vyjadřovat své 

osobní prožitky a postoje, chápat 

umění jako jeden z prostředků 

komunikace. 

 

Dlouhodobý cíl.  

V letošním roce jsme z důvodu 

kovidové pandemie nenavštěvovali 

výchovné koncerty ani divadelní 

představení. 

Žáci 4.ročníku navštívili výstavu 

ilustrací  Z.Buriana v bystřickém 

zámku, žáci 1., 4., 8. a 9.ročníku 

zhlédli výstavu prací dětí ze ZUŠ v 

B.p.H. nazvanou Pro tvé oči. 

V rámci hodin Hv žáci poslouchali  

nejznámější  díla hudebních  

skladatelů,  vyjadřovali svá vlastní 

hodnocení (co se jim líbilo, co je 

zaujalo, zda již skladbu znali apod.) 

Opět využít nabídek 

Filharmonie B.Martinů ve Zlíně 

(zapojení I. i  II.stupně dle 

nabídky), návštěvy představení 

Městského divadla ve Zlíně. 

Seznámit žáky s naší i světovou 

kulturou. 

Dlouhodobý cíl.  

Seznámení s hudebními skladateli a 

výtvarníky v hodinách Hv i Vv, 

průběžné sledování významných 
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kulturních událostí u nás i ve světě. 

 

Začlenit do výuky anglický jazyk, 

zvyšovat zájem dětí o výuku cizích 

jazyků (zpěv písní s anglickými 

texty, převádění hudebních 

pojmů do angličtiny, výtvarné 

práce s anglickými slovíčky, 

vystavení prací žáků ve třídách a 

na chodbách školy).  

 

 

Podporovat spolupráci žáků při 

zadaných společných úkolech a 

aktivitách (společné projekty  

o hudebních skladatelích a 

interpretech populární hudby, 

spolupráce na tvorbě plakátů a 

map, společné kompozice).  

 

V hodinách Hv zpěv anglických 

písní, anglické koledy, hudební 

nástroje v angličtině. Plakáty s 

obrázky a anglickými slovíčky, 

výstava prací na chodbách školy. 

 

 

 

 

Prezentace hudebních stylů, 

skladatelů, interpretů populární 

hudby. Společná hra na hudební 

nástroje (saxofon, zobcové flétny, 

klavír, rytmické nástroje). 

V hodinách Vv společná kompozice 

žáků 9.ročníku - Deskové hry. 

Kniha ilustrací dětí 1.ročníku  

k přečtené knize Záchranářské 

pohádky. 
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8.9 Člověk a svět práce 

Úvod 

Vyučovací předmět člověk a svět práce se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a  9. roč. Časová 

dotace v učebním plánu je 1 vyuč. hodina týdně. 

Vzdělávání směřuje k vedení žáků k pozitivnímu vztahu k práci, k osvojení základních pracovních 

dovedností, vedení k organizaci, k plánování a bezpečnosti práce, k používání vhodných pomůcek při práci, 

ke znalostem materiálů a nářadí, k uplatňování tvořivosti a vlastního úsilí k dosažení kvalitního výsledku 

pracovní činnosti a vede žáky k novému postoji  

a hodnotám ve vztahu k práci, k technice a životnímu prostředí. 

Projekty  

 Ekologické vaření (7.roč.) 

 Péče o květiny v budově školy  

 Zdravé stravování (7.roč.) 

 Velikonoční recepty (7.roč.) 

 Vánoční cukroví (7.roč.) 

 Živá zahrada (6.roč.) 

 Přírodní zahrada (6. a 9.roč.) 

 Projekty TP (auto, letadlo, loď, volný produkt, vánoční svícny, výukové pomůcky,  hmyzí hotel,  krmítko 

pro ptáky, poličky, dřevěné květiny) 

 Uklidˇme Česko (5. a 8.roč.) 

 Šití kuchařské zástěry (7.roč.) 

 Jednoduché hračky ze dřeva (6.roč.) 

Exkurze  

 TON Bystřice p.H.  (9.roč.) 

 SŠNO Bystřice p.H.  (9.roč.) - neproběhla kvůli covid opatřením 

 WASHINA engineering s.r.o. (9.A a 9.B) 

Pro výuku předmětu se využívá  

Prostory tříd, cvičné kuchyně a dílny 

Venkovní areál školy - školní zahrada 

Datový projektor 

Učebny INF I. a II. a multimediání učebna 

Výukové panely 

Vzdělávání 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům  
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Název cíle  Zhodnocení  
Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Vedení žáků k pozitivnímu vztahu 

k práci, ke zvyšování manuální 

zručnosti, ke znalostem 

materiálů a nářadí, k používání 

vhodných pomůcek při práci. 

Žáci se aktivně zapojovali při 

manuálních činnostech (na 

zahradě, v kuchyňce, v dílnách) a 

tyto činnosti si během šk. roku z 

větší části osvojili. 

Pokračovat ve zvyšování již 

získané manuální zručnosti a 

používání vhodných pomůcek při 

práci. 

Osvojení základních pracovních a 

řemeslných dovedností, vedení k 

organizaci a plánování práce. 

Pracovní a řemeslné dovednosti 

předepsané pro jednotlivé 

ročníky si žáci osvojili a naučili se 

plánovat práci v jednotlivých 

krocích. 

 

Uplatňování vlastního úsilí a 

tvořivosti k dosažení kvalitního 

výsledku pracovní činnosti. 

Při individuální práci žáci 

maximálně využili svoji tvořivost 

a vlastní úsilí.  

V týmové práci si rozdělili úkoly 

tak, aby byli všichni zapojeni. 

 

Vedení žáků k novému postoji a 

hodnotám ve vztahu k práci, k 

technice a životnímu prostředí. 

Žáci si uvědomují důležitost 

manuální zručnosti v praktickém 

životě.  

 

Aktivní propojení teoretických 

znalostí s praxí - realizace 

principů Přírodní zahrady. 

Žáci chápou principy 

udržitelnosti a principy 

ekologické rovnováhy na školní 

zahradě.  

Klást větší důraz na pochopení 

jednotlivých kroků při péči o 

školní zahradu, zaměřit se na 

udržení úrodnosti půdy a šetření 

s vodou. 
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8.10 Školní družina 

Úvod 

ŠD je určena žákům prvního stupně, je rozdělena do 4 oddělení. Aktivity ŠD se zaměřují na odpočinkové, 

zájmové a rekreační činnosti v době mimo vyučování. 

Hlavním cílem školního roku bylo mimo jiné budování práva na respekt a povinnost chovat se s respektem k 

druhým, vyjadřovat své pocity a stát si za nimi. To se podařilo zejména díky rozvojovým aktivitám 

zaměřeným na spolupráci a komunikaci. Dále pak pravidelnými měsíčními besedami v knihovně, které 

podporovaly u žáků komunikační dovednosti. 

Projekty  

Rozvojové aktivity zaměřené na komunikaci a spolupráci - paní psycholožka K. Janečková 

Knihovna - pravidelné měsíční besedy 

 

Exkurze - aktivity 

 Návštěva zahrádkářů Chvalčov - vaření povidel, moštování 

 Podzimní výstava - zahrádkáři Chvalčov 

 Drakiáda 

 Jablíčkový den  

 Hallowwen - anglický program pod vedením paní  P. Lancaster 

 Vánoční jarmark - výroba dárků 

 Vánoční výtvarná dílna 

 Pečení lineckého cukroví pro seniory z CPS Zahrada 

 Karneval 

 Velikonoční výtvarná dílna 

 Výrobky k zápisu 

 Den matek - výroba dárků 

 Školní ples - výzdoba 

 Dětský den - hledání pokladu 

 Návštěva výtvarné výstavy ZUŠ - Pro vaše oči 

 Výzdoba vestibulu a chodeb školy 

Praxe 

Studentka SPgŠ Přerov - II. oddělení 

Studentka SPgŠ Kroměříž -  III. oddělení 
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Publikační činnost  

webové stránky školy 

 

Pro výuku předmětu se využívá  

 učebny 2. A, 2. B, 4. A 

 družinová třída 

 školní zahrada 

 hřiště u školy 

 tělocvična 

 park Zahájené, okolí školy 

 relaxační místnost 

Vzdělávání 

Družení naživo - celostátní setkání vychovatelů  Olomouc -  Hrdličková, Čechová 

 

9 Naše úspěchy ve školním roce 2020/2021 
 

Disciplína Kategorie Umístění 
Jméno 

 

Soutěž v konverzaci ruského jazyka 2. stupeň 1. místo žákyně, 9.B 

Ekoolympiáda 

(kraj) 
8. – 9. třída 10. místo žákyně, 6.B 

Poznej a chraň I. kategorie 3. místo žák, žákyně(6.B) 

Biologická olympiáda 

(okres) 

(kraj) 

kategorie C 
3. místo 

12. místo 
žák, 8.D 

Svátek poezie 

(okres) 

3. kategorie 

2. kategorie 

1. místo 

2. místo 

žákyně, 7.A 

žákyně, 5.B 

Hostýnská píšťalička 

(regionální soutěž) 
III. kategorie 

1. místo  

  

2. místo  

žák, 8.C 

(účast v krajském kole)  

 

žákyně, 8.D 

Matematická olympiáda 

(okres) 

Z6 

 

Z7 

5. místo 

 

1. místo 

žák, 6.A 

 

žák, 7.A 
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Matematická olympiáda 

(okres) 
Z5 

úspěšný řešitel 

 

úspěšný řešitel 

žákyně, 5.B 

 

žák, 5.A 

Klokan 

(okres) 

 

Cvrček (2. – 3. r.) 

 

Benjamín (6. – 7. r.) 

 

3. místo 

 

1. místo 

 

žákyně, 3.A 

 

žák, 6.A 

Bobřík informatiky 

(školní okolo) 
Mini (5. r.)  

1. místo 

2. místo 

3. místo 

žákyně 

žákyně 

žákyně 

   Benjamin (6. r.) 

1. místo 

2. místo 

3. místo 

žákyně 

žákyně 

žák 

 

 

Publikační činnost (školní rok 2020/2021) 

V letošním školním roce se naše publikační činnost realizovala především na webových stránkách školy a na 

facebooku školy. 
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10 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené ČŠI 
Ve školním roce 2021/22 nebyla ve škole realizována inspekční činnost ČŠI. V dubnu 2022 proběhla 

inspekční návštěva ČŠI s cílem zjistit způsoby a praktické problémy se začleňováním ukrajinských žáků. 
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11 Základní údaje o hospodaření školy  

v roce 2021 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 

 

Výnosy z hlavní činnosti:  

Příspěvek na provoz - zřizovatel  4 063 589,12 Kč  

dotace KÚ Zlín  mzdy+odvody+soutěže 38 967 639,00 Kč  

2 EU OP VVV     341 439,44 Kč  

3 EU OP VVV     347 661,00 Kč  

Granty Erasmus+     512 781,26 Kč  

OP PMP Obědy do škol Zl.kr. IV+V        26 220,60 Kč  

Zúčtování fondů      171 611,44 Kč  

ostat.výnosy: úroky,škody, beúpl.převod – testy,roušky     438 033,13 Kč  

výnosy z prodeje služeb - stravné   1 639 373,22 Kč  

Výnosy – pracovní sešity žáci                      38 331,00 Kč 

výnosy školní družina, LVK, škola v přírodě       136 560,00 Kč  

Celkem výnosy:  46 683 239,21 Kč  

  

Výnosy z ekonomické činnosti:  

pronájem tělocvičen, učeben, bytů     136 191,78 Kč  

cizí strávníci  1 181 476,04 Kč  

Celkem výnosy z ekonomické činnosti  1 317 667,82 Kč  

  

Náklady z hlavní činnosti:  

Spotřeba materiálu  2 829 129,48 Kč  

Spotřeba energií el.en,teplo,plyn  1 640 454,38 Kč  

Náklady – pracovní sešity žáci                     38 331,00 Kč 

Opravy a udržování       402 224,43 Kč  

Mzdové náklady  29 118 553,00 Kč  
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Zákonné sociální pojištění a jiné sociální náklady-zákl. 

příděl+školení 

  9 782 681,77 Kč  

Odpisy        34 160,10 Kč  

DDHM                   832 535,01 Kč 

Ostatní služby  a jiné náklady  1 952 112,79 Kč  

Náklady celkem:              46 630 181,96 Kč  

  

Náklady z ekonomické činnosti:  

Spotřeba materiálu, ddhm, nákup zboží     588 899,35 Kč  

Spotřeba energií el.en,teplo,plyn     107 111,93 Kč  

Opravy a udržování        31 086,88 Kč  

Mzdové náklady     371 179,00 Kč  

Zákonné sociální pojištění a jiné sociální náklady-zákl. 

příděl+školení 

    130 416,16 Kč  

Ostatní služby  a jiné náklady       44 302,57 Kč  

Celkem náklady z ekonomické činnosti:  1 272 995,89 Kč  

  

Daň z příjmů  -       

  

Hospodářský výsledek po zdanění - hlavní činnost     53 057,25 Kč  

Hospodářský výsledek po zdanění - ekonomická činnost      44 671,93 Kč  

  

stav k 31. 12. 2021 

  

 

 

  

Dotace Krajský úřad Zlínského kraje 

Dotace 33 353 mzdy NIV,ONIV   

 Dotace Čerpání 

Platy   27 647 688,00 Kč   27 647 688,00 Kč  

OON        294 560,00 Kč        294 560,00 Kč  
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Odvody    9 997 434,00 Kč     9 966 198,39 Kč  

ONIV    1 027 957,00 Kč     1 059 192,61 Kč  

Celkem  38 967 639,00 Kč   38 967 639,00 Kč  

      

Projekt 13014  OP PMP Obědy do škol 

Zl.kraj IV   1.9.2020 - 30.6.2021   

 Dotace Čerpání 

r. 2020  114 045,75 Kč   14 803,95 Kč  

r. 2021   13 216,35 Kč  

Celkem  114 045,75 Kč   28 020,30 Kč  

vráceno   86 025,45 Kč  

    

Projekt 13014  OP PMP Obědy do škol 

Zl.kraj V    1.9.2021 - 30.6.2022   

 Dotace Čerpání 

r. 2021  50 368,50 Kč   13 004,25 Kč  

r. 2022   -       

Celkem  50 388,50 Kč   13 004,25 Kč  

zůstává   37 364,25 Kč  

   

  

 

 

  

Vyúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele 

 

Rozpočet 

rozpis 

Skutečné 

náklady 
Zbývá 

NÁKLADY  4 256 000     4 063 589,12    192 410,88    

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  400 000     396 699,84    3 300,16    

Spotřeba materiálu  490 000     461 438,80    28 561,20    

 z 

toho 

potraviny   0    0,00    0,00    

spotř. PHM  5 000     3 868,43    1 131,57    
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učební pomůcky, učebnice, 

hračky  45 000     7 442,51    37 557,49    

knihy, tiskoviny  50 000     18 261,47    31 738,53    

kancelářský mat  70 000     68 178,43    1 821,57    

čistící a hygienické potřeby  150 000     181 997,05    -31 997,05    

materiál na opravu a údržbu  50 000     27 682,29    22 317,71    

ostatní materiál  120 000     154 008,62    -34 008,62    

Spotřeba energie  1 820 000    1 630 897,95    189 102,05    

z 

toho Spotřeba vody  220 000     225 331,77    -5 331,77    

 teplo/plyn  1 200 000     1 030  434,58 169 565,42    

 elektrická energie  400 000     375 131,60    24 868,40    

Opravy a udržování  320 000     320 000,00    0,00    

z 

toho budov  170 000     156 498,03    13 501,97    

 ostatní  150 000     163 501,97    -13 501,97    

Ostatní služby a náklady  620 000     654 401,10    -34 401,10    

z 

toho 

nákl. na pronájmy prostor 

pro činnost org.  0    5 000,00    -5 000,00    

honoráře, půjčovné  0          69 626,89    -69 626,89    

telefony, internet  40 000     42 360,47    -2 360,47    

svoz a likvidace odpadů  25 000     30 059,79    -5 059,79    

servis, revize  60 000     14 269,35    45 730,65    

účetnictví, zpracování mezd  35 000     21 620,00    13 380,00    

náklady na reprezentaci, 

občerstvení  20 000     1 172,78    18 827,22    

programové vybavení  30 000     0,00    30 000,00    

cestovné  10 000     0,00    10 000,00    

ostatní služby  200 000     327 250,40    -127 250,40    

jiné provozní náklady  200 000     143 041,42    56 958,58    

Mzdové náklady  566 000     565 991,33 8,67    

z 

toho provozní zaměstnanci  220 000     152 084,79    67 915,21    
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pedagogičtí zam. (asistenti 

pedagoga)  346 000     398 856,54    -52 856,54    

 stravování  0    0,00    0,00    

 lékařské prohlídky  0    15 050,00    -15 050,00    

Odpisy dlouhobého majetku  40 000     34 160,10    5 839,90    

z 

toho 

odpisy nemovitého majetku 

ve správě  0    0,00   0,00    

 

odpisy movitého majetku ve 

správě  40 000     34 160,10    5 839,90    

 odpisy ostatní  0    0,00   0,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum schválení ve školské radě:   15.9.2022 

Podpis ředitelky a razítko školy: 
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