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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: PhDr. Michal Zicháček, Ph. D., jmenovaný Radou Města Bystřice pod Hostýnem od 1.8.2015,  

čj. MUBPH 12501/2015.  

Zástupce ředitele: Mgr. Jitka Vašalovská, statutární zástupce, jmenovaná od 1. 9. 2016   

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  

předsedkyně školské rady: Mgr. Jitka Vašalovská  

členové školské rady:   

za zřizovatele: Ing. Jiří Vašina, Jiří Ott 

za zákonné zástupce: Ing. Erika Ondroušková, Mgr. Martina Chvatíková 

za pedagogické pracovníky: Mgr. Jitka Vašalovská, Mgr. Zuzana Horyanská 

Jednání školské rady ve školním roce 2020/21 proběhlo v těchto termínech: 26.8.2020, ostatní jednání se  

z důvodu koronavirové pandemie neuskutečnila. 

 

 

 

mailto:reditel@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  10 212 21,2 11,1 19,1 

2. stupeň  11 259 23,5 20,9 12,4 

Školní družina  4 124 21 3,62 34,3 

Školní jídelna  x 444 x 6,8 65,3 

(stav k 31.3.2021 – 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 

učilo 108 žáků a jazyk německý 81 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 

v 1. ročníku a ve třídě 2.A v 2. ročníku 

 nabízí rozšířené možnosti výuky anglického jazyka formou volitelného předmětu konverzace 

v anglickém jazyce od 6. do 9. ročníku 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 v rámci konverzace a 1 hodiny AJ vyučoval také rodilý mluvčí v rozsahu 9 hodin/týdně 

po celý školní rok 

 bude pokračoval projekt partnerství s Gesamshule Salzkotten na úrovni on-line komunikace  



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 5/86 

 

 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, v rámci projektu šablon jsme se připojili ke komunitě využívající iPadů 

ve výuce. IPady byly pilotně využity ve výuce podle učitelů přihlášených k šabloně  

 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 2020/2021 

v ročnících  počet žáků  

Vzdělávací program  č.j. MŠMT  

1.– 9.  471 Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Škola porozumění  

verze 12  

září 2020 

 

Údaje podle výkazu o základní škole k 31.3.2021 
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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,  Dě - Rj, rekval. kurz Aj a VZ,  výchovné 

poradenství  
nad 32 let  

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

3. U 1 SŠ pedagogická, obor vychovatelství 2 

4.  U 1 VŠ PdF, Nj - VO 9 

5.  U  1  VŠ, PdF Aj  24 

6. U 1 VŠ PdF, Př - Tv 8 

7.  U  1 VŠ, PdF, 1. stupeň  4 

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

9.  U  1  VŠ, 1. stupeň, Aj  21  

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

11.  U  1  VŠ, PdF, 1. stupeň  21 

12.  U   1  VŠ, obor Z, DPS, studium pro metodiky ICT  25 

13.  U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň 10 

14.  U   1  VŠ, PdF, M-ZT  nad 32 let  

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

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

17.  U  1  VŠ, PdF, Hv - Rj  31 

18. U 1 VŠ, PdF, Nj - Aj 2 
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19.  U   1  VŠ, PdF, M-F  28 

20.  U   1  VŠ, PdF, M-F  27  

21.  U  1  VŠ, PdF , Nj   4 

22.  U  1  VŠ, PdF, 1. stupeň  31 

23.  MP  1  VŠ, PdF, M-F  nad 32 let 

24.  ZŘ  1  VŠ, PdF, M-F, funkční studium II  nad 32 let 

25.  U   1  VŠZ, DPS  28  

26.  U  1  VŠ, PdF, Čj - D  24 

27.  U  1  VŠ, PdF, M – Čj 4 

28.  U   1  VŠ, PdF, 1. stupeň  28  

29.  U   1  VŠ, PdF, Čj - Hv  29 

30. U 1 VŠ, PdF, 1. stupeň 3 

31.  ŘŠ  1  
VŠ, PdF, Tv – Ov, VŠ školský management, didaktické 

studium AJ 
17 

32.  U  1  VŠ, PdF, Tv - Ov  (leden 2021 – MD) 19  

33. U 1 VŠ, UTB - sociální pedagogika (od ledna za MD) 1 

34.  asistent ped.  0,89  SŠ, kurz pro asistenty pedagoga  9 

35.  asistent ped.  0,89  SŠ, kurz pro asistenty pedagoga  4 

36. asistent ped. 1 VŠ - Bc- vychovatelství 5 

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

38. asistent ped 0,89 
AG Kroměříž, VŠ, sociální pedagogika - dokončuje 

vzdělání 
2 

39. asistent ped 0,89 SŠ hotelová, kurz pro asistenty pedagoga 7 

40. asistent ped 0,64 VŠ, kurz pro asistenty pedagoga 1 
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41.  V   1  SŠ, vychovatelství  na 32 let  

42.  ved. vych.  1  SŠ, vychovatelství  29 

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

pedagoga  
2 

44.  V  0,71 SŠ, vychovatelství  16 

43.  
školní 

psycholog  
0,5  VŠ, FF, psychologie  9 

44.  
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  1  ZŠ  

7.  uklízečka  0,8  ZŠ  

9.  uklízečka  1  ZŠ 

10.  personalistka, mzdová účetní  1  SŠ  

11.  kuchařka  1*  SOU  

12.  kuchařka  1*  SOU  

13.  kuchařka  1*  SOU  

14.  pom. kuchařka  1*  SOU  
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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 2021/2022 

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

39 6 33 

*  2 žáci se v průběhu prázdnin odstěhovali  

  

Výsledky přijímacího řízení na střední školy v roce 2020/2021 

Gymnázium  SOŠ včetně 

konzervatoří  

SOU, U  OU, PrŠ  

8leté  6leté  4leté  

 2 13 24  16  1 

1 žákyně nepodala přihlášku na žádnou školu   
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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 2020/2021 

Ročník  
Počet žáků  

celkem  

Prospělo s 

vyznamenáním  
Prospělo  Neprospělo  

Hodnoceno 

slovně  

1.  41 41    

2.  39 34 5    

3.  49 48 1    

4.  46 39 6 1   

5.  38 24 14    

Celkem 1. stupeň  213 186 26 1   

6.  69 48 20 1   

7.  90 40 47 2   

8.  47 15 30 2    

9.  53 31 22    

Celkem 2. stupeň  259 134 118 7   

Škola celkem  472 320 144 8   

 Opravné zkoušky 

Výsledky výchovného působení za uplynulý školní rok 2020/2021 

Výchovné opatření  Počet  % ze všech žáků školy  

Pochvala ŘŠ  16 3,4% 

Pochvala TU  123 26,1% 
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Důtka ŘŠ  1 0,2% 

Důtka TU  4 0,8% 

2 - uspokojivé  0 0% 

3 - neuspokojivé  1 0,2% 
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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 nejen činností žáků spojených s péčí o 

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

Environmentální výchova prolíná všemi vyučovacími předměty a 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  

2 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 v rámci výuky Přírodovědy v 5. ročníku a Přírodopisu v 6. ročníku. 

 

Přehled realizovaných akcí v oblasti EVVO ve školním roce 2020 – 2021 

V uplynulém školním roce se nám  podařilo realizovat tyto aktivity:  

V září jsme se zaměřili na dopravu šetrnější k přírodě – sbírali jsme Zelené kilometry. Zapojilo se 

celkem 14 tříd s celkovým počtem  2247 zelených kilometrů. 

Během zimního období se naše pozornost soustředila na školní zahradu a podporu přezimujících 

ptáků. Několik měsíců jsme ptáky přikrmovali a třetí týden v prosinci mapovali výskyt vybraných 

druhů. Součástí projektu Živá zahrada bylo také druhé jarní pozorování, a to 3. týden v květnu. 

Navázali jsme tak na dlouholetou tradici v rámci projektu Živá zahrada ČSOP – na naší škole 

probíhá již od roku 2009. 

Školní zahradu jsme udržovali v rámci ČSP během prezenční výuky, ale také s vyučujícími ve volném 

čase. Opět jsme tak navázali na předešlé roky - Od roku 2012 má zahrada certifikát Přírodní zahrada 

– což znamená, že zde používáme jen ekologicky šetrné postupy, které podporují biodiverzitu 

důležitou k udržení biologické rovnováhy.  

Zahradu jsme využívali v posledních týdnech školního roku i v některých hodinách různých 

vyučovacích předmětů. 

Netradičně proběhl také Den Země – někteří žáci prvního stupně byly ve škole prezenčně, zbytek 

žáků distančně. V týdnu od 19. do 23. dubna jsme se v rámci Týdne pro Zemi zaměřili na konkrétní 

čin, kterým jsme mohli Zemi pomoci. S různými aktivitami podle aktuálních možností proběhla 

realizace v 9 třídách. Součástí těchto aktivit byly také dvě příjemná odpoledne, která dobrovolníci z 

řad pedagogického sboru využili k údržbě školní zahrady. 

 

Termín  Název  Předmět, ročník  Vyučující  

http://zsbrat.cz/assets/documents/plan_EVVO2012-2013.pdf#_blank
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Září  Zelené kilometry  1.-9. ročník  Třídní učitelé 

Listopad - březen Školní zahrada – 

přikrmování 

přezimujícího ptactva  

ČSP 6  Horyanská 

Prosinec Živá zahrada – zimní 

pozorování 

Přírodopis 7. ročník Herman 

Duben Týden pro Zemi 1.-9. ročník Hasal, Horyanská, 

Herman, Hermanová, 

Barotová, Pánek, 

Navrátilová J., Huňová, 

Duchoňová, Vašinová,  

Navrátilová S., Hlavová, 

Červinková, Solařová, 

Studená, Chlápková J. 

Květen  Živá zahrada – jarní 

pozorování   

Přírodověda 5. ročník,  

Přírodopis 6. ročník  

Herman, Darebníčková 

 Celoročně Vyvážení kontejnerů  

s tříděným odpadem  

 Hasal  

  Péče o areál školy  ČSP    Hasal + vyučující ČSP 

  Třídění odpadu  

ve třídách  

1.-9. ročník  Třídní učitelé  

 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Zaměřit se na aktuální problémy 

životního prostředí, jejich příčiny 

a dopady (globální i lokální).  

Splněno částečně (neproběhly 

exkurze dříve realizované v rámci 

Dne Země) 

Pokračovat ve stávajícím rozsahu, 

témata aktualizovat.  

Vést žáky k zodpovědnosti za své 

jednání ve vztahu k životnímu 

prostředí. 

Splněno Pokračovat ve stávajícím rozsahu. 
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Pokračovat v dlouhodobě  

realizovaných projektech. 

Vzhledem k distanční výuce 

proběhly akce v omezeném 

rozsahu 

I nadále pokračovat v 

zaběhnutých aktivitách (Den 

Země, Zelené kilometry, Přírodní 

zahrada, Živá zahrada). 

Vypracovat plán EVVO na další 

období. 

Využití areálu školy a blízkého 

okolí k výuce v terénu.  

Částečně se podařilo na konci 

školního roku 

V přírodovědných předmětech 

častěji zařazovat výuku v terénu 

(školní zahrada, blízké okolí 

školy). 

 

Zaměřit se na doplnění výuky 

výukovými programy. 

Vzhledem k distanční výuce 

nebylo splněno. 

Zvážit dle aktuálních možností 

využití výukových programů. 

(Hostětín, Horka, Ornis Přerov, 

Olomouc – Pevnost poznání,…) 

Při práci s tématy EVVO využívat 

moderní komunikační 

technologie. 

Částečně splněno. Využívat ve výuce PC, interaktivní 

tabule,  Ipady a dostupné 

aplikace.  
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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 

 

Profesní orientace žáků 

 

ZÁŘÍ 

 Vycházející žáci obdrželi základní informace v oblasti volby povolání ve školním roce 2020 /21 

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

SŠ, gymnázia, učební obory) 

 Průzkum zájmu o studium na víceletých gymnáziích mezi žáky 5. - 7. roč. 

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

dalšího vzdělávání žáků po  ukončení základního vzdělávání 

 

ŘÍJEN 

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

roce 2021/22, kde co najít, jak se orientovat – Atlasy středních škol, web. stránky SŠ 

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

společenského sálu Sušil 

 Žáci 9. roč. byli informováni o možnosti studia oborů, kde se vyžaduje složení talentové zkoušky, termín 

odeslání přihlášky do 30. 11. 2020, termín přijímacího řízení je na začátku ledna 2021 
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 Plánovaná schůzka VP v PPP Kroměříž, PO, IVP, PLPP, legislativa, novinky ohledně přidělování IVP od 

ledna 2021, sdílení AP - neuskutečnilo se z důvodu špatné epidem. situace 

 23. 10. návštěva pracovnic PPP KM – kontrola dokumentů žáků se SVP, náslechy v hodinách - 

neuskutečnilo se 

 První schůzka žákovské rady- volby neproběhly  

 

LISTOPAD 

 Přehlídka SŠ, společná pro obě ZŠ v BpH, prezentace stud. a učebních oborů přítomnými zástupci SŠ - 

neproběhla 

 Na online třídních schůzkách  předány informace k přijímacímu řízení v dubnu 2021, rodičům a 

vycházejícím žákům 

 Předány 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. se přihlásily 2 žákyně 9. roč., ale na 

těchto SŠ se po ZŠ dále vzdělávat nebudou 

 

PROSINEC 

 Testy 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, Atlas SŠ 

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

 

 LEDEN 

 Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou z naší školy absolvovali 2 žáci 

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

jednotlivých SŠ ), jednotné přijímací zkoušky na SŠ, původně plánovány na doben 2021 byly odloženy na 

1. květnový týden. 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. r. a jednomu žáku 8. 

roč. a dvěma žákům 7. roč. 

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

 

ÚNOR 

 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 2021/22 
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 Termín odeslání přihlášek do konce února 2021 

BŘEZEN - ČERVEN 

 Vycházející žáci (kromě 1 žákyně 9. B) + 2 žáci 7. roč. si podali přihlášku na další vzdělávání na SŠ a 

víceletém gym 

 Aktivity VP omezeny na konzultace s rodiči, žáky i ŠPZ elektr. cestou, telefonicky 

 Přijímací zkoušky přeloženy rozhodnutím MŠMT z dubna na květen 2021 

 Od 10. Května 2021 nástup žáků na prezenční výuku rotačně 

 Během distanční výuky osobní přítomnost VP ve škole, možnost řešit 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 

 Ke 4. 6. 2021 připravena hodnocení dokumentů žáků s SVP. Terénní návštěva pracovnic PPP KM v naší 

škole - za přítomnosti našeho spec. pedagoga řešeny problémy žáků se SVP, náslechy v hodinách, školní 

dotazníky k vyšetření, hodnocení PO v dotaznících aj.  

 Komunikace s učiteli ohledně vypracování hodnocení PO a IVP. VP každému tř. učiteli písemně sdělila, 

jaký dokument je potřeba zpracovat, do jakého formuláře. S  hodnocením budou rodiče seznámeni v 

průběhu měsíce června , popř. Zv září 2021 

 Všechny potřebné dokumenty žáků se SVP, která ŠPZ požadovala, byly poslány DS do ŠPZ ke kontrole, 

podpisu 

 Vypracován přehled volby dalšího vzdělávání vycházejících  žáků ve školním roce 2021/22 

 Vypracován přehled počtu žáků se SVP podle stupně poskytovaných PO za školní rok 2020/2021 
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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 2020/2021 

 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 2020, zajistila spec. 

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

ped. péče u žáků se SVP. 

 Shromážděny individuální plány a všechny k nim potřebné písemnosti 

 Aktualizována  školní matrika (zajišťuje pí Zdražilová, administrativní pracovnice 

 

ŘÍJEN 

 Projednány individuální plány s pracovnicemi  ŠPZ (průběžně) 

 Rodiče byli seznámeni s IVP, informovaný souhlas (průběžně) 

 Od 12. 10 2021 přechod na distanční výuku. S vyučujícími řešeno, jak poskytovat PO žákům se SVP v 

době distanční výuky, v online hodinách, zadávání úkolů v EduPage, zohlednění výkonu, naplnění PO 

daných  Doporučení z vyšetření žáků se SVP, která jsou pro vyučující závazná 

 

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 (hodnotí se jednou za šk. Rok, většinou v měsíci červnu 

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

ostatními pedagogy, možnost doučování individuálně, i online formou si řada učitelů zorganizovala i 

sama 

 Pravidelné doplňování údajů do šk. matriky (pí Zdražilová) 

 

ČERVEN – viz informace v 1. části zprávy VP, odstavec březen – červen 2020 

 

Další aktivity VP během školního roku 

 Spolupráce se členkami ŠPP a pracovnicemi ŠPZ 

 Schůzky členek ŠPP s ředitelem školy, řešení problémů - probíhaly individuálně  
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Výsledky přijímacího řízení žáků – 54 vycházejících žáků + 2 žáci 7. ročníku  

Gymnázia   13 čtyřletá + 2 šestiletá 

SOŠ  s maturitou      24 

Učební obory s výučním listem 16 

      1 žákyně nepdala přihlášku na žádnou školu 

                                                  

Žáci se SVP – 61 žáků, 22 z nich s IVP  

PO 1. stupeň 7  

PO 2. stupeň     40 

PO 3. stupeň     12 

PO 4. stupeň       2 
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5.4 Školní psycholožka 

Hlavní cíle tohoto školního roku byly 

1. Cíle pro prezenční výuku, v případě, že se nebudou děti vzdělávat distančně doma. 

2. Cíle v rámci covidové situace a vzdělávání žáků doma, případná rotační výuka. 

 

1. Cíle pro prezenční výuku 

 - cíle týkající se preventivních programů, náslechů a sociometrických zjištění 

  

ZÁŘÍ 

adaptační aktivity ve třídách, dle požadavku třídních učitelů 

ŘÍJEN 

 představení v prvních třídách, náslech, screening. Prevence hraní počítačových her.  
Metodická podpora TU a AP, spolupráce s rodiči. 

 ÚNOR 

 preventivní program zaměřený na šikanu a kyberšikanu u žáků pátých tříd 

 

BŘEZEN 

  preventivní program zaměřený na šikanu a kyberšikanu u žáků čtvrtých tříd 

 

KVĚTEN 

 preventivní program zaměřený na užívání alkoholu pro žáky třetích tříd 

  

ZÁŘÍ AŽ ČERVEN 

  dle klimatu ve třídách, na žádost TU či vedení školy - možnost programy pro zlepšení klimatu ve 
třídě. Programy pro bezpečné prostředí třídy. Následně rozvor s pedagogy, doporučení týkající se 
zlepšení vztahových potíží, metodické pokyny.  

 Účast na krizové třídnické hodině. 

 Náslechy ve třídách a zpětná vazba pro žáky i učitele. 

  

Vyhodnocení těchto cílů: 

  

Splněny byly tyto cíle, věnovala jsem se těmto třídám a aktivitám: 

 Náslechy v prvních třídách a představení žákům, představení práce školního psychologa  
a preventivní rozhovor o škodlivosti hraní počítačových i jiných her přes aplikace. 
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 Náslechy v druhých třídách, následná konzultace s TU a AP, následná práce se žáky s potřebou 
podpůrných opatření. 

 Metodická podpora TU a AP – proběhla po účasti školní psycholožky ve třídách. 

 Účast na výuce v rámci vzájemného učení a formativního vzdělávání žáků ve třídě 3. A – reflexe 
dané hodiny s TU. 

 Prevence kyberšikany u žáků 7. A a 4. B – v rámci krizové situace, která ve třídě nastala v rámci 
nevhodného užívání digitálních technologií. Analýza situace, rozhovor se žáky, prevence, edukace, 
jak situaci řešit, pokud nastane. Rozbor situace s TU. 

 Práce se třídou 5. B – v rámci adaptačních dnů, v rámci krizové intervence. Konzultace s TU  
a speciální pedagožkou.  

 Spolupráce na adaptačních programech s třídními učiteli devátých tříd, edukace, předání materiálu, 
struktura programu.   

 Zlepšení vztahových potíží u dívek ze třídy 4. A, samostatná skupinová práce. 

  

  

Reflexe splněných cílů:  

V rámci práce s uvedenými třídami se povedlo mluvit s dětmi o kyberšikaně, nebezpečí kyberprostoru a i 

počítačových her. V rámci vztahových potíží se výborně dařilo konzultovat s TU a AP nastalé problémy, řešit 

situace ihned. Edukace žáků, jak řešit problémy, kdy se obracet na TU a kdy na ŠPP.  

Kvůli nedostatku časového prostoru je nutné pracovat se třídou 5. B i nadále, strategie práce na další školní 

rok. Dále pak je nutná práce se třídou 4. A, podpora začlenění jedné z dívek do kolektivu, její edukace a 

následné zlepšení sociálních dovedností. 

Z důvodu osobní karantény a následné covidové situace ve školství musejí být cíle, které nebyly splněny - 

přesunuty na další školní rok.  

 

Cíle týkající se práce s jednotlivci 

 Řešení krizových školních situací dětí. 

 Podpora samostatnosti dětí. 

 Rozvíjení kognitivních schopností dětí ku prospěchu školního výkonu. 

 Redukce tenze vzniklé ze školy pomocí psychologických technik. 

 Kariérové poradenství. 

 Řešení vztahových potíží a vedení k samostatnému řešení těchto potíží. 

 Pomoc při adaptaci na novou třídu, kolektiv, vyučujícího. 

 Motivace k řešení školní neúspěšnosti. 

 Redukce sebepoškozování a následná péče mimo školu. 

 Podpora při rodinných potížích zasahujících na úroveň školy. 

 Práce s žáky s podpůrnými opatřeními, následná komunikace s TU a AP, rodiči. 
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Vyhodnocení těchto cílů: 

  

 V tomto školním roce, při prezenční výuce jsem řešila 25 krizových situací u žáků. 

 U 5 dětí jsem pracovala na zvýšení jejich samostatnosti, zlepšení sociálních dovedností a zlepšení 
komunikačních schopností. 

 U 3 dětí jsem rozvíjela kognitivní dovednosti pomocí výkonnostních testů a metod. 

 U 2 žáků probíhal autogenní trénink na redukci tenze a řízeného rozhovoru. 

 U 1 žáka jsem se zaobírala kariérovým poradenstvím. 

 Řešila jsem celkem 48 vztahových situací. 

 U jedné žákyně jsem pracovala na pomoci při adaptaci na novou třídu. 

 V rámci práce se skupinou jsem u 25 žáků řešila zlepšení motivace k plnění školních povinností. 

 U 4 žáků jsem řešila rodinné potíže a následně měla společnou kombinovanou konzultaci, žák, 
rodič, TU a AP. 

 Řešila jsem jeden případ sebepoškozování – následná péče mimo školu. 

 Pracovala jsem s 5 žáky s podpůrnými opatřeními. 

 Pracovala jsem s jednou žákyní mající podpůrná opatření, pravidelná setkání, náslechy ve třídě, 
konzultace s AP a TU, kombinovaný kontakt i se zákonným zástupcem. 

 Řešila jsem jedno podezření na nepřiměřené trestání žáka ze strany rodiny. 

 Pracovala jsem se 3 žáky s úzkostnou poruchou a labilitou, projevující se při příchodu do školy, 
školní práci. 

  

Reflexe cílů: 

 I přes covidovou situaci se mi dařilo vytyčené cíle splnit. Pracovat na vztahových potížích, krizových 
situacích. Mnohdy se mi práce se žáky prolínala, na půdě školy i přes mobilní telefon či sociální sítě, 
kde mne děti kontaktovaly.  

 Při částečném návratu dětí do škol jsem se dopoledne věnovala práci ve škole, ve třídách, na 
krizových intervencích, setkáních s pracovníky školy. V odpoledních hodinách, mnohdy až do 
večerních hodin – jsem řešila potíží žáků, kteří se vzdělávali distančně. Mnohé krizové situaci mi žáci 
volali či mne kontaktovali přes sociální sítě až ve večerních hodinách. Negativem mojí práce byla 
covidová situace, nedostatek času na práci se žáky, pokud měli rotační výuku, případné znovu 
zavření škol. Chyběl mi čas. Do příštího roku si dávám za cíl lepší organizovanost času, v případě, 
kdy žáci budou ve škole. Udělat, co nejvíce, pokud by měla pak nastat další distanční výuka. 

  

Cíle při skupinové práci se žáky mimo třídy 

 Skupiny pro žáky jedné třídy zaměřené na zlepšení klimatu třídy a pro řešení vztahových potíží o 
přestávce a na půdě školy.  

 Skupiny smíšené pro zlepšení klimatu školy a pro řešení témat, preventivní aktivity. 
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 Skupiny v rámci krizové intervence. 

 Tématické skupiny - školní témata, která pomáhají k samostatnosti a ohleduplnosti k ostatním.  

  

Vyhodnocení těchto cílů 

Probíhaly skupiny pro první třídy – žáci těchto tříd chodili o velké přestávce, případně před nebo po 

vyučování, řešili jsme hlavně vztahové potíže třídy, ale i témata jako počítačové hry, sociální sítě, 

vzdělávání, návrat do škol, rotační výuka. 

  

Reflexe cílů 

S dětmi se mi dařilo navázat dobré vztahy a témata probírat, následně konzultovat s TU. 

Z důvodu osobní karantény a následné covidové situace ve školství musejí být cíle, které nebyly splněny - 

přesunuty na další školní rok.  

 

Cíle týkající se práce s pedagogy, asistenty pedagoga a rodiči.  

 Metodická podpora pedagogů - náslech, práce se třídou, komunikace o vztahových potížích ve 
třídě, strukturování hodiny, orientace v klimatu třídy. 

 Metodická podpora pro asistenty pedagoga - vztahové potíže, komunikace s rodinou. 

 Práce s rodinami, v rámci školní neúspěšnosti, řešení školních obtíží a výkonů žáků. Předání 
kontaktu na jiné odborníky. Autogenní trénink. 

  

Vyhodnocení těchto cílů 

 Byla poskytnuta metodická podpora pedagogům – v rámci třídy, kde byl náslech či program, v rámci 
zjištění potíží v kyberprostoru či mobilní aplikaci, vzájemné sdílení.  

 V rámci adaptačních dnů bylo uskutečněno předávání informací ve sborovně školy, struktura 
adaptačních dnů i aktivity, následné individuální rozhovory s třídními učiteli.  

 Setkání s učiteli devátých tříd – předání materiálů a diskuse o struktuře adaptačních dnů. 

 Pravidelné konzultace s asistenty pedagoga, cíleně zaměřené na potíže žáka a klima třídy, rodinnou 
situaci i limity daného žáka v rámci vzdělávání a chování. 

 Práce s rodinami v rámci školní neúspěšnosti či zhoršené adaptace. 

  

Reflexe cílů 

Domnívám se, že tyto cíle byly velmi dobře splněny. Konzultace a kontakt s TU a AP byl neustálý, pokud se 

ve třídě vyskytoval problém. Dařilo se nám na řešení pracovat. 

Z důvodu covidové situace jsem pracovala pouze se čtyřmi rodinami, ale i s nimi vyhodnocuji práci jako 

úspěšnou. Velmi dobrá komunikace i organizace setkání. 

  

Jako cíl do příštího roku si dávám 
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 větší účast ve třídách, mapování klimatu tříd, více konzultací s TU, dotazníky, vyhodnocení, 
následná strategie.  

 prevence třídních konfliktů. 

  

  

Psychodiagnostické cíle 

 Užívání odborných diagnostických technik ke zjištění osobnostních vlastností, důvodů selhávání, 
výkonu a rodinné situace žáka.  

 Techniky pro klima třídy a skupiny. 

 Vzdělávání v rámci diagnostiky. 

  

Vyhodnocení těchto cílů (tyto nástroje jsem užívala): 

 Kresba postavy 

 Mnou navržený dotazník pro zjištění klimatu ve školní třídě 

 Test stromu 

 Čára života 

 D2 – na výkon 

 Paměťový test učení – výkon 

 Od Čapka: Strom duchové, Plachetnice, Loď – ve třídách i individuálně 

 Začarovaná rodina i třída 

 Strom obav a těšení 

 Technika předávání ocenění a následný rozbor 

 Dotazník klienta kariérového poradenství 

  

Reflexe cílů 

S užívanými nástroji jsem spokojená, užila jsem je správně a získala neocenitelné informace o žácích, třídě. 

Do příštího roku vidím jako žádoucí pořízení karet pro práce se třídou, se kterými jsem se setkala na stáži ve 

škole v Hlučíně. 

  

  

2. Cíle v rámci covidové situace a vzdělávání žáků doma, případná rotační 

výuka. 

  

 Zabezpečit žákům přístup ke školní psycholožce, přes sociální sítě, aplikace, digitální technologie.  
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 Pracovní doba od 7.00 do 21.30, schopnost okamžité reakce na krizovou situaci žáka, kontaktovat 
ihned rodiče, případně jiný orgán a situaci řešit. Nečekat do druhého dne. 

 Konzultace s jednotlivci při řešení distanční výuku. 

 Konzultace s jednotlivci při řešení horší adaptace na distanční výuku. 

 Konzultace s jednotlivci při řešení strachu a obav z návratu do školy. 

 Konzultace s jednotlivci v rámci nemoci covid, strach z covid, nemoc v rodině, strach ze smrti, úmrtí 
někoho blízkého.  

 Konzultace s jednotlivci při sebepoškozování. 

 Konzultace s jednotlivci při úzkostech, depresích.  

 Motivace žáků k plnění školních povinností v rámci distanční výuky.  

 Vedení žáků k větší samostatnosti a nové organizace práce, pokud jsou doma.  

 Vést žáky k pravidelnému režimu, dodržování pravidel, vysílacích časů. 

 Vedení žáků k duševní i fyzické hygieně.  

 Preventivní konzultace s jednotlivci či rodiči. 

 Řešení šikany, kyberšikany, domácího násilí, konfliktů. 

 Okamžitá komunikace s rodiči žáka. 

 Rodič jako zprostředkovatel stavu žáka pro psychologa. 

 Předávání kontaktů na další odborníky.  

 Psaní zpráv pro zákonné zástupce. 

  

Vyhodnocení těchto cílů 

  

 V rámci distanční výuky jsem poskytovala poradenství v čase od 7.00 do 21.30. 

 V dopoledních hodinách jsem nejvíce řešila školní potíží, technické potíže, potíže s připojením, 
pozdním přihlášením, nemožností přihlásit se na výuku – děti žádaly rady, co s tím, co dál, jak to 
řešit, komu napsat. 

 V rámci těchto potíží jsem je vedla k větší samostatnosti, jak řešit nenadálou situaci samotné.  

 V odpoledních hodinách a večerních jsem řešila vztahové potíže v rodině, špatné známky, vztahové 
potíže v rámci kyberprostoru, úzkostné stavy, deprese nebo sebepoškozování. Často také obavy z 
nemoci covid a onemocnění v rámci rodiny. 

  

 U 30 žáků jsem řešila vztahové potíže na třídní skupině v kyberprostoru. 

 U 12 žáků jsem řešila krizovou intervenci v rámci vztahu s kamarádem v kyberprostoru či při 
osobním setkání mimo školu. 

 U 5 žáků jsem řešila vztahové potíže v rodině.  

 U 28 žáků jsem řešila vzdělávací potíže v rámci distanční výuky. 

 U 10 žáků jsem řešila technické potíže s připojením či jiný problém. 
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 Ve 2 případech jsem řešila sebepoškozování – následně řešeno s rodiči. 

 V jednom případě úzkostné stavy – následně řešeno s rodiči. 

 Komunikovala jsem a vedla telefonické konzultace se čtyřmi rodinami. 

 U 8 žáků jsem řešila strach z návratu do škol.  

 S 15 žáky jsem řešila covidovou situaci, onemocnění v rodině. 

 U jednoho žáka jsme přes mobil nacvičovali autogenní trénink.  

  

V rámci rotační výuky jsem dopoledne pracovala pro žáky ve škole, odpoledne vedla poradenství žákům na 

distanční výuce, opět do večerních hodin.  

Krizové intervence obvykle probíhaly až ve večerních hodinách. Nejčastěji sebepoškozování či úzkostné 

stavy, případné vztahové potíže mezi vrstevníky či v rodině. 

  

Reflexe cílů 

Všechny tyto situace byly nové, případně téměř nové. Ale domnívám se, že se i přes nemožnost být se žáky 

tváří v tvář, dařilo potíže velmi dobře a rychle řešit. Řešila jsem ihned, rychle a s rozvahou. Dobrá adaptace 

mojí osoby, psycholožky, i žáků, na konzultace mimo kancelář. Žáci mne kontaktovali často, přes sociální 

sítě, mobilní aplikace i hovory. Velmi dobře se mi dařilo řešit krizové potíže se sebepoškozováním či 

úzkostmi, kdy jsem se ještě ten den vždy kontaktovala se zákonnými zástupci a vedla jsem konzultace  

i s nimi. Velmi dobře se mi také dařilo redukovat úzkost a stres u dětí, pokud se jim nedařilo připojení na 

výuku, vedla jsem je k samostatnosti, případnému řešení potíží s rodiči či třídním učitelem. Tato strategie se 

ukázala jako úspěšná, jelikož se na mne žáci při technické krizi později obraceli minimálně a nakonec vůbec. 
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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. 
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 Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve 

prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 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 2020/21 školním speciálním pedagogem 

podpořeno 

 Pravidelně vedeno 15 dětí (1.-9. ročník) 1x týdně předmět speciálně pedagogické péče, rozděleno do  

3 skupin (děti se specifickými poruchami učení a chování), 2 děti individuální hodina 

 Pravidelné logopedické reedukace a poradenství – 15 dětí pravidelně, 18 jednorázové 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) - 3 děti, metodika 

správného učení 

 Konzultace s rodiči ke školní zralosti a připravenosti stávajících žáků 1. třídy - 12 dětí 

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

 Dlouhodobé vedení dětí s potřebou podpory ve školních i osobních záležitostech- 8 dětí (1. i 2. stupeň) 

 Děti s asistentem pedagoga - 4 děti 

 Děti s mírným oslabením bez intervence - 38 dětí  

 Dlouhodobá práce s třídním kolektivem 4. 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 4. 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) 
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 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. Testy zrakového a sluchového vnímání, test 

laterality. Relaxační metody. Anamnestické a 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 2. tříd. Vždy 1x  

v týdnu probíhá setkání se třídou a třídní učitelkou. 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) 8 dětí. 

 Jednorázové konzultace s rodiči 24 setkání. 

 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 
Naše ZŠ je v regionu, kde se v posledních letech zhoršuje sociální situace rodin s dětmi, roste 

nezaměstnanost a v souvislosti s tím pozorujeme nárůst různých projevů rizikového chování dětí, 

jako je agrese, šikana, záškoláctví. Delikvence, rasismus, xenofobie, poruchy chování a závislosti 

včetně zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stávají 

celospolečenským problémem. Děti základních škol patří k nejohroženější skupině. Proto je 

důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky, poskytnout žákům co 

nejvíce informací o drogové problematice (přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a 

otevřeně s nimi hovořit i na neformální úrovni. 

Při plánování preventivních aktivit v tomto školním roce jsme se snažili vyjít z výsledků 

screeningového šetření žáků 6. – 9. tříd základních škol Zlínského kraje. Podle něj jsou některé 

rizikové aktivity v naší škole realizovány velmi okrajově, například počet adolescentů, kteří vykouří 

denně 5 a více cigaret je na úrovni 1 %. Obecně užívání tabáků, alkoholu či marihuany je nižší než v 

normovém souboru českých žáků a žákyň.  Oproti tomu bylo z výsledků šetření zřejmé, že naši žáci 

často realizují různé krádeže, z čehož mohou plynout problémy s policií. Například zkušenost s 

krádeží nějaké věci má 56,08 % a krádež v obchodě již realizovalo 23,28 % žáků, což je dvakrát 

více, než bylo identifikováno v populaci českých adolescentů. Každý čtvrtý má zkušenosti s 

poškozováním majetku. Naměřené hodnoty se blíží hodnotám, které byly zjištěny u klientů 

Nízkoprahových center pro děti a mládež (Zemanová a kol., 2015).  

Další problematickou oblastí rizikového chování je záškoláctví. 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. Distanční výuka však naprosto narušila náš 

MPP a většina plánovaných programů primární prevence  nebyla realizována. Výjimku tvoří práce 

školní psycholožky a speciální pedagožky v době rotační a prezenční výuky v průběhu školního roku 

(viz jejich zprávy). Témata zařazená do výuky jednotlivých předmětů byla probrána. 

Žáci dostávali i v průběhu distanční výuky komplexní zpětnou vazbu od učitele. Byli informováni o 

svém pokroku i nedostatcích. Bylo oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s 

výkonem ostatních formou podpůrného slovního hodnocení třídních učitelů v závěru každého 

pololetí. Diferenciace výuky probíhala prostřednictvím práce ve skupinách podle zaměření žáka. Po 

návratu do školy proběhly ve třídách na 2.stupni školy adaptační kurzy, který měly za cíl snížit na 

minimum případné negativní dopady dlouhé distanční výuky. Žáci sdíleli své pocity a problémy, se 

kterými se museli potýkat. Pomáhali jsme  žákům vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, 

pozitivní vztah k okolnímu světu. 

V tomto školním roce jsme si dali za cíl více zapojit mladé začínající učitele do preventivních aktivit, 

získat dalšího člena pedagogického sboru pro specifikační studium preventistů. To se podařilo, mladá 

kolegyně začne od září 2021 studovat specializační studium pro metodiky prevence. 

  

  

  

V průběhu  školního roku proběhly tyto akce  prevence: 

Metodička prevence zpracovala hodnocení primární a sekundární prevence za školní rok 

2019-20 

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 
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 Třídní učitelé pravidelně jednou měsíčně vyplňovali tabulku evidence projevů rizikového 

chování pro statistická šetření INSPISu, její výsledky probíraly pracovnice ŠPP  na 

měsíčních schůzkách. 

 Na začátku školního roku proběhl Adaptační den třídních učitelů a nových žáků třídy VI.A, 

VI.C   

 V září a říjnu proběhl plavecký výcvik pro žáky 3. a 5. ročníku 

30.9. se uskutečnila beseda Čas proměn – zaměřená na změny v pubertě pro dívky 7.ročník 

 Problematika bezpečnosti v silničním provozu byla v červnu řešena formou výuky na 

dopravním hřišti se zkouškou pro žáky 4.ročníku, dvěma projektovými dny pro žáky 

5.ročníku a zařazením témat prevence rizikového chování v dopravě do výuky  v hodinách 

podle ročníků, celkem v rozsahu 26 hodin. 

 Proběhl projekt vedený školní psycholožkou na téma Kyberšikana v 5.B v závěru školního roku. 

 V červnu se učitelé a žáci 2.stupně školy zúčastnili projektu Ochrana člověka za 

mimořádných okolností 

 V průběhu školního roku prováděla metodička prevence šetření ve spolupráci s třídními 

učiteli  u žáků ze tříd V.B, VII.B, VII.D v případech hrubého porušení školního řádu, 

nevhodného chování a fyzické agresivity ke spolužákům, kyberšikanování, vandalismu a 

použití elektronické cigarety ve škole. 

 Třídní učitelky a učitel vedly jednání s rodiči v 18 případech, aby je informovali o neplnění 

povinností a na podezření na záškoláctví dítěte, vyjasnily si zásady omlouvání žáka v 

elektronické žákovské knížce. Šlo o žáky III.B, IV.B, V.A, V.B, VI.B, VII.A, VII.B, VII.C, 

VII.D, VIII.A,IX.A,  IX.B. 

 Na základě podnětů třídních učitelů proběhly čtyři výchovné komise a OSPOD v BpH byl 

informován o žácích s problematickým omlouváním a vysokou neomluvenou absencí,  

neúčastí při distanční výuce a o žácích s problematickým rodinným zázemím.  

 V průběhu školního roku jsme spolupracovali s rodiči při třídních schůzkách a konzultacích 

rodičů a žáků s učiteli formou on-line schůzek a individuálních on-line konzultací. 

 V květnu proběhly adaptační kurzy ve všech ročnících 2. stupně školy zaměřené na 

emoční zvládnutí návratu k prezenční výuce. 

 V červnu se konaly dvě schůzky vybraných žáků 7.ročníků, kteří v následujícím školním 

roce převezmou práci ambasodorů v prvních třídách. 

 Žáci 9.ročníku provedli v rámci předmětu SAN statistické šetření mezi spolužáky na 

2.stupni ZŠ na téma Jak jsme na tom s kouřením. Výsledky vyhodnotila metodička 

prevence a zveřejní je na nástěnce v 2. podlaží školy.. 

 V červnu metodička prevence zpracovala evidenci rizikového chování žáků školy na 

základě měsíčních zpráv třídních učitelů 

 V červnu metodička prevence rozpracovala výkaz preventivních aktivit školy pro 

INSPIS, který dokončí v září 2021  
  

Evidence RCH 2020/21 

Sledovaný jev Počet 

Špatné vztahy mezi žáky 

 (počet případů, nikoliv počet žáků) 

2 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 

 (počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 
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Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického ubližování 

 (počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 

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

opakovanému záměrnému psychickému ubližování 

 (počet případů, nikoliv počet žáků) 

1 

Projevy rasismu a xenofobie 

 (počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 

 (výskyt u počtu žáků) 

7 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 

 (výskyt u počtu žáků) 

0 

Záškoláctví 

 (výskyt u počtu žáků) 

2 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s vědomím rodičů) 

 (výskyt u počtu žáků) 

12 

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) 

1 

Sebepoškozování a autoagrese 

 (výskyt u počtu žáků) 

1 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné činy 

 (výskyt u počtu žáků) 

0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 

 (výskyt u počtu žáků) 

3 

Užívání* tabáku 

 (výskyt u počtu žáků) 

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

experimentování s látkou atd. 

3 

Užívání* alkoholu 

 (výskyt u počtu žáků) 

0 
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Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 

 (výskyt u počtu žáků) 

0 

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) 

4  

 

Z předcházejícího přehledu evidence rizikového chování je zřejmé, že v důsledku distanční výuky 

došlo  přes veškerá preventivní opatření k opakovanému výskytu prokázaného i skrytého 

záškoláctví ve třídách 3.B,  5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 9.A, 9.B. Informovali jsme OSPOD v 

BpH, školní psycholožka pracovala s jednotlivci. Přerozdělení žáků z loňských pátých ročníků se 

opět osvědčilo, v  nových třídách je  lepší atmosféra. Podobné opatření plánujeme i v následujícím 

školním roce. Zmenšilo se množství a intenzita projevů agresivního chování a šikanování.   
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8 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 

Název akce Počet Termín 

BOZP 29 31.8.2020 

BOZP pro vedoucí pracovníky 3 31.8.2020 

Setkání krajského kabinetu matematiky 1 27.8.2020 

Warm-ups and icebreakers! 1 8.9.2020 

Kurz Aj SA2209 1 průběžně 

Netradiční a méně známé hry 1 15.10.2020 

Hry s fantazií, písmeny i čísly 1 12.10.2020 

Současná literatura pro mládež 1 25.2.2021 

Dyslektický mozek v praxi - Jak na čtení a dyslexii 

prakticky 2 

3.-4.2.2021 

Učíme hravě a netradičně - zpestření výuky 

anglického jazyka na ZŠ 1 

26.11. A 

3.12.2020 

Geometrie s lidskou tváří 

4 

30.11. A 

4.12.2020 

Inovativní metody ve výuce cizího jazyka 

1 

25. A 

26.11.2020 

Anglická gramatika - efektivní metody výuky 1 3.11.2020 

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost 2 26.2.2021 

Panelová diskuse Digitalizace vzdělávání a 

kybernetická bezpečnost (dětí) 1 

11.3.2021 

Učební úlohy ve výuce chemie 

1 

8.,14.,22. a 

28.4.2021 
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Kurz zotavovacích akcí 1 Květen 2021 

Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti 1 2.6.2021 

Jak učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky 

bavila 

1 7.6.2021 

Osobnost a inteligence úspěšných a neúspěšných v 

inkluzivním vzdělávání 

1 22.4.2021 

Nová informatika - revize RVP-  práce s daty; 

Základy informatiky 

1 

30.4.2021 

Letní škola s iPady 
3 

9.-12.8.2021 

On line predátoři 1 15.6.2021 

Kyberšikana a kybernetická agrese 1 22.6.2021 

Rizika spojená s internetem a bezpečnost on-line 

výuky 

1 8.6.2021 

Aktivizační přístupy ve výuce přírodních věd 1 17.6.2021 

Krajský workshop matematiky - formativní 

hodnocení 

1 26.3.2021 

Jak pracovat s tématy EVVO ve výuce 1 19.3.2021 

Oborové webináře projektu SYPO 5 průběžně 
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9 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

9.1 Jazyk a jazyková komunikace 

Jazyk český 

Akce podporující čtenářství 

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

 Čtenářská výzva  

 Nabídka knih a spolupráce s pěti nakladatelstvími 

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 

Splněno i vzhledem k distanční 

výuce. Proběhly i individuální 

konzultace k přijímacím zkouškám. 

Nenavrhujeme žádné změny. 

Klást důraz na rozvoj 

komunikativních 

dovedností a na 

kultivovaný jazykový 

projev 

Splněno v rámci možností 

distanční výuky. 

Nenavrhujeme žádné změny. 

Podporovat zájem žáků 

o čtenářství 

Proběhla čtenářská výzva, na 

prvním stupni došlo k 

vyhodnocení v rámci jednotlivých 

tříd. V hodinách fungují dílny 

čtení, zápisy z četby, grafické 

organizéry k četbě, vyhodnocení 

přečtených knih, sloupce 

přečtených knih 

Zapojit se v příštím školním roce do akce 

podporující čtenářství  

Noc s Andersenem.  

Plynule a postupně pracovat  

s čtenářskými strategiemi ve všech 

ročnících. 

Získávat zkušenosti  

a inspiraci k novým 

metodám v učení 

prostřednictvím 

otevřených hodin  

a návštěvou odborných 

seminářů 

Odborné semináře probíhaly  

on-line formou (např. Reflexe na 

konci hodiny 6 krát jinak, 12 

aktivizačních metod na úvod 

hodiny)  

a prezenčně zvyšováním  

gramotnosti v užívání on-line 

nástrojů. 

Získávání inspirací k novým metodám 

učení prostřednictvím otevřených hodin 

přesunujeme vzhledem k distanční výuce 

na příští školní rok. 

Zařazovat aktivity 

podporující spolupráci 

mezi žáky (skládankové 

učení, specifikace rolí při 

skupinové práci, tvořivé 

psaní ve skupinách, 

čtenářské strategie jako 

součást hodin českého 

jazyka spojené s 

autoevaluací a 

Splněno v rámci možností 

distanční výuky (skládankové 

učení, čtenářské strategie, 

hodnocení mezi spolužáky, práce s 

myšlenkovou mapou). 

Nenavrhujeme žádné změny. 
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vzájemným hodnocením 

mezi spolužáky, 

formulace ocenění pro 

spolužáka, práce s 

myšlenkovou mapou) 

Zkvalitňovat výuku 

českého jazyka, 

dosahovat lepší kvalitu 

výstupů 

Zařazujeme do výuky činnostní 

učení (skládankové učení, 

pětilístek, diamant, myšlenková 

mapa, brainstorming). 

Nenavrhujeme žádné změny 

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. 
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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 ve dvou či třech konverzačních skupinách dle zájmu 
žáků. NJ a RJ se vyučují jako volitelné předměty v 7. - 9. ročníku s dotací 2 hodiny týdně.  Časová  dotace 
hodin byla i v době distanční výuky převážně dodržována. 

Dále probíhá kroužek rozšiřující angličtiny pro žáky 4. a 5. ročníku. Jedná se o dvouletý kurz s možností 
konání certifikovaných zkoušek YLE.  Výuka probíhá jednou týdně, její pokračovaní bylo zajištěno i v době 
distanční výuky. 

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 2021 se 
změnami lokalit. Projekt je monitorován koordinátorem, všechny dokumenty jsou uloženy u ředitele školy, 
diseminační aktivity probíhají dle projektové dokumentace.  

Projekt Erasmus + Teach with me – probíhá, také nám byl projekt prodloužen kvůli situaci ohledně 
pandemie – konec projektu 30. 11. 2022.  Tento projekt je zaměřen na zvýšení profesních kompetencí 
učitelů, rozvoj nových metod a inovativních přístupů ve výuce, zvýšení kompetence školy v oblasti dalšího 
rozvoje a zapojení školy do mezinárodních aktivit. Projekt obsahuje mobility ve všech schvalovaných 
oblastech – jazykové a metodologické kurzy, stínování, výukový pobyt. Další aktivity projektu jsou zaměřeny 
na práce v tandemech a společném sdílení nových poznatků a dovedností.  

Akreditace Erasmus + Na základě žádosti byla naší škole přidělena akreditace do roku 2027, byl zhotoven 
Plán internacionalizace a také napsána projektová žádost pro první rok akreditace. Čekáme na vyjádření 
DZS. 

Projekt Šablony II, III - spolupráce s rodilým mluvčím, Jason Bell docházel pravidelně do hodin AJ ve všech 
ročnících . Minimálně 2x měsíčně působil na prvním stupni v různých předmětech - angličtina, matematika, 
pracovní činnosti, výtvarná výchova, prvouka, tělesná výchova, zařazení hodin s rodilým mluvčím probíhalo 
i v době distanční výuky. 

Udržování spolupráce s partnerskou školou v Salzkottenu  

Učitelé jsou v kontaktu, plánujeme výběr žáků na další výměnný pobyt, byl sestaven Salzkotten team, 
výjezd žáků je také součástí akreditačního programu Erasmus +. 

Exkurze   

Vzhledem k tomu, že velká část školního roku probíhala distančním způsobem, exkurze se nekonaly. 

Soutěže   

Vzhledem k tomu, že velká část školního roku probíhala distančním způsobem, soutěže se nekonaly. 
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Vzdělávání 

 

 Brainstorming and ice breakers, Olomouc, září 2020 (Hermanová) 

 Monitorovací seminář projektů KA1 ve školním vzdělávání a k sepsání žádosti pro akreditaci –  
online seminář, říjen 2020 (Duchoňová) 

 Mentimeter for the digital classroom, webinář,  leden 2021 (Červinková) 

 Key principles of great plan, webinář, duben 2021 (Červinková) 

 Anglická gramatika -  efektivní metody výuky  ( Hlavová) 

 Academy stars – onlin materials for ZOOM, webinář, květen 2021 

 Seminář pro školy, které získaly Akreditaci pro roky 2021- 2027 – online seminář, květen 2021 
(Duchoňová) 

Publikační činnost   

 Průběžná publikační činnost na facebookových a internetových stránkách školy -  hodiny s rodilým 
mluvčím, CLILové aktivity v nejazykových předmětech 

 Kavárna s rodilým mluvčím pro žáky, rodiče a učitele  - 8 online hodin 

Pro výuku předmětu se využívá   

 multimediální učebna s 24 počítači  

 učebna s interaktivní tabulí  

 jazyková učebna na 1. stupni  

 třída 3. A s interaktivní tabulí  

 sady iPadů pro žáky 

 interaktivní učebnice 

 

  

Konec stránky  

  

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům  

Název cíle   Zhodnocení   Změna, návrh pro 
následující školní rok   
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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  

Nadále pokračujeme ve volitelnosti 
podpůrných materiálů, sjednotili jsme 
výstupy jednotlivých ročníků  
a přiřazujeme k nim testy, které 
odpovídají jazykové úrovni žáků a naplňují 
standardy vzdělávání podle RVP. 

Součástí výuky je také zařazování 
odborných textů, na kterých  

 žáci trénují požadované dovednosti ze 
všech čtyř oblastní jazykového vzdělávání 
(poslech, psaní, mluvení, čtení)  

 Propojit čtenářské 
strategie z hodin čj do 
hodin cizího jazyka - 
spolupráce s PK Český 
jazyk.  

Zařadit do plánů učiva 
témata potřebná 
k vytvoření výzdoby 
školy v duchu CLIL 
metody. Žáci budou 
pracovat na 
„zakázkách“  
z jednotlivých 
předmětů a zpracují 
jejich jazykovou 
podobu. 

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  

Během distanční výuky jsme pracovali 
v různých aplikacích (Nearpod, Wordwall, 
Padlet, Go Formative) a následně v práci 
s IT pokračujeme i v prezenční výuce 

I na další školní rok 
počítáme se 
zařazováním CLIL 
metody do výuky na 
obou stupních, 
podpořeno bude 
projekty Erasmus+, 
založené na spolupráci 
jazykových a 
nejazykových učitelů, 
výukový proces 
podpořený metodou 
CLIL , tandemová 
výuka, spolupráce 
předmětových komisí, 
jazyková podpora jako 
součást interiéru školy 

Pracovat s metodou 
Jolly Phonics u žáků  
v 1. a 2. ročníku   

  

Do výuky AJ v 1. a 2. ročníku se postupně 
zařazují třídní učitelky tak, aby mohly 
využít anglický jazyk i v jiných předmětech 
a podpořit  
tím CLILové vyučování  

Změnu neplánujeme  

Nabídnout žákům 4. a 5. 
ročníku kroužek  
s možností vykonání 
certifikovaných zkoušek   

  

Kroužek probíhal ve jedné skupině  
4. ročníku. Kroužek probíhal i v době 
distanční výuky, žáci jsou na 
zkoušky Movers soustavně připravováni, 
rodiče byli informováni o možnostech 
konání zkoušky 

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, 
zároveň plánujeme 
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otevření další skupiny 
pro žáky 4. ročníku 

Spolupracovat s okolními 
školami  

Spolupráce s okolními školami se v tomto 
školním roce dařila jen omezeně. 
Spolupráce probíhala s UTB (seminář pro 
studenty 1. stupně ), ZŠ 1. Máje Hranice. 
Navázali jsme spolupráci s portugalskou 
školou Seixal International school v rámci 
programu Erasmus+, sdílíme společné 
náměty k práci a plánujeme 
další návštěvy spojenou  
s činností Teaching assignement.  

Budeme nadále 
pokračovat v nabídce 
ukázkových hodin pro 
okolní školy.  

Kvůli letošní situaci 
jsme neuspořádali 
některé plánované 
aktivity – díky 
akreditaci Erasmus plus 
však můžeme cíleně 
začít pracovat na 
dlouhodobé  
a systematické 
spolupráci 
s partnerskými školami 
v Německu a 
Portugalsku- pracujeme 
na sestavování týmů 
zodpovědných za tyto 
aktivity. 

Realizovat vzájemné 
hospitace s následným 
oceněním učitele   

  

Dlouhodobě se nám nedaří naplňovat 
tento cíl PK, poznatky sdílíme, avšak 
vzájemné hospitace jsou spíše ojedinělé.   

Pokud proběhnou, ne vždy dojde k jejich 
společné reflexi, popř. formulaci ocenění  

Sázíme na nový projekt 
Erasmus+, který je 
přímo založen na 
vzájemné spolupráci, 
společné reflexi 
a autoevaulaci vzděláva
cího procesu, vzhledem  
k posunutí projektu 
čekáme na jeho 
realizaci v příštím 
školním roce   

Dbát na odborný růst 
vyučujících  

Učitelé CJ se vzdělávají na seminářích a 
kurzech, účastní se výjezdů do zahraničí  
v rámci projektů Erasmus+  

Všechny materiály vytvořeny 
v systému Edupage  jejich autoři sdílí pod 
správnými standardy ve veřejné knihovně 
tak, aby byly k dispozici všem vyučujícím 
anglického jazyka. Tyto materiály budou 
na konci školního roku zrevidovány všemi 
členy PK CJ a použity k vytvoření 
zásobárny testů pro naplnění standardů 
RVP ZV.  

Tyto materiály 
vytvořené v Edupage  
budou během prázdnin 
zrevidovány všemi 
členy PK CJ  
a použity k vytvoření 
zásobárny testů pro 
naplnění standardů 
RVP ZV.  
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Pravidelně spolupracovat 
s rodilým mluvčím a 
nabídnout jeho pomoc co 
největšímu počtu žáků   

  

Rodilý mluvčí Jason Bell docházel 
pravidelně do všech ročníků na druhém 
stupni. 

Minimálně 2x měsíčně působil na prvním 
stupni v různých předmětech - angličtina, 
matematika, pracovní činnosti, výtvarná 
výchova, prvouka, tělesná výchova  

Všechny děti z prvního stupně tak měly 
možnost zúčastnit se výuky s rodilým 
mluvčím.  

  

V této činnosti hodláme 
nadále pokračovat, díky 
získání plného úvazku 
pro rodilého mluvčího 
budeme tandemovou 
výuky s ním nadále 
prohlubovat  
a zdokonalovat 

Sladit časově tematické 
plány s konkrétními 
výstupy RVP a vést si 
evidenci o jejich naplnění  

 

Stanovili jsme pravidla pro hodnocení  
a minimální počet naplněných standardů 
RVP ZP (min. 5). Zároveň jsme odsouhlasili 
prokazatelně vést evidenci v naplnění 
všech 10 standardů během školního roku. 
Rovněž v ŽK bude označeno, jakého 
výstupu žák dosáhl  
a s jakým hodnocením.  

 

Podporovat spolupráci 
mezi žáky 
(skupinová práce  
s jasnou rolí ve skupině, v 
rámci distanční výuky 
využívat Breakout rooms), 
skládankové učení, 
autoevaluaci  
a vzájemné hodnocení 
mezi žáky  

 

 

V některých skupinách je spolupráce 
nedílnou součástí vzdělávacího procesu, u 
jiných skupin se potýkáme s neochotou 
žáků spolupracovat, či neznalostí 
základních pravidel pro práce v týmu 

Stále narážíme na 
problém s prací  
v týmech, spoluprací 
spolužáků, evaluací. Je 
nutné sjednotit 
pracovní postupy 
vyučujících tak, aby 
tyto aktivity byly pro 
žáky známe, zažité  
a maximálně přínosné 
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9.2 Matematika a její aplikace 

Úvod 

Předmět matematika se vyučuje od 1. do 9. ročníku povinně. V 9. ročníku je doplněn seminářem  

z matematiky s dotací 1 hodiny za čtrnáct dní. 

1. - 6. ročník - dotace 5 hodin týdně 

7.- 8. ročník - dotace 4 hodiny týdně 

9. ročník - dotace 5 hodin týdně 

Projekty  

Testování SCIO – pro zájemce - přihlášeno 39 žáků. 

Šablony II - využití ICT ve vzdělávání ZŠ, realizace tandemové výuky. 

Soutěže  

Logická olympiáda -  1. - 9. ročník - přihlášeno 9 žáků. 

Klokan 2020 (podzim - odloženo z jara 2020):  

Okresní kolo: 

- v kategorii Benjamín se na 1. místě umístila Viktorie Adriana Zicháčková ze 6. A,  

2. místo obsadila Sára Žejdlíková ze 7. A a 3. místo získala Tereza Rozehnalová ze 7. A.  

- v kategorii Klokánek získala 3. místo Kamila Janková ze 4. B. 

- v kategorii Kadet 1. místo obsadil Radim Dolák z 9. C, který obhájil 1. místo i v krajském kole. 

Klokan 2021 - jarní část 

- v kategorii Cvrček získala 3. místo Mia Maňáková ze 3. A 

- v kategorii Klokánek obsadil 1. místo Tadeáš Jakeš ze 4. A, který obhájil prvenství v krajském  

i celostátním kole. 

- v kategorii Kadet dosáhl na 1. místo Radim Dolák z 9. C. 

Další soutěže se nekonaly z důvodu realizace větší části školního roku distanční formou výuky. 

Vzdělávání  

 Geometrie s lidskou tváří - Vašalovská, Sobotová, Pospíšilová, Trefílková 

 Krajské kolokvium matematiky  2 setkání - Vašalovská 

 Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost - Steindlbergerová 

 Nová informatika – revize RVP, práce s daty, začlenění informatiky do předmětů - Vašalovská 

 Letní škola s iPady - Steindlbergerová 

 Krajský workshop matematiky - formativní hodnocení - Vašalovská 

 Webináře tematicky zaměřené na výuku matematiky(projekt SYPO)- Pospíšilová, Sobotová, 
Vašalovská, Steindlbergerová 

Publikační činnost  

 Školní webové stránky 

 Školní nástěnka ve III. podlaží 
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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  

 Magformers  

 Ozoboti 

 Aplikace využívané ve výuce -  Wordwall, Geoboard, Math, Geogebra, Gain more Brain, Line 

Grapher, Number Link, Eductify 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Podporovat rozvoj a zvýšení 

kvality čtenářské gramotnosti 

četným a pravidelným 

zařazováním slovních úloh, 

příkladů z praxe, úloh na orientaci 

v grafech a tabulkách, 

zařazováním metod vzájemného 

učení (práce s textem, vytváření 

příkladů) a metod skupinové 

práce, zařazováním práce s 

tablety s využitím aplikací 

(Geoboard, Math, Geogebra, 

Gain more Brain, Line Grapher, 

Number Link) a kladením důrazu  

na uvědomění si činnosti v 

daných úkolech a obhajování 

jejich řešení. 

Čtenářská gramotnost byla 

rozvíjena pomocí čtenářských 

strategií (propojování informací, 

vizualizace, identifikace hlavních 

myšlenek, kladení otázek, 

shrnování, kontrolování, 

hodnocení) během prezenční  

i distanční formy vzdělávání. 

Vzhledem k distančnímu způsobu 

vzdělávání byly slovní úlohy, 

příklady z praxe a orientace  

v tabulkách zařazovány s méně 

četnou pravidelností oproti 

prezenčnímu způsobu. 

V rámci distanční formy 

vzdělávání byly zařazovány online 

úkoly v prostředí různých typů 

aplikací rozvíjející schopnost 

porozumění textu, metody 

vzájemného učení (WorldWall, 

Padlet, Geoboard, Geogebra) a 

V rámci prezenční formy výuky 

využívat čtenářské strategie a 

zařazovat alespoň jednu slovní 

úlohu či úlohy z praxe v každé 

vyučovací hodině matematiky, 

pravidelně zařazovat metody 

skupinové práce a vzájemného 

učení alespoň jednou týdně. 

Dále zařazovat práci v prostředí 

různých typů aplikací. 

Pravidelně každou hodinu 

vyžadovat od žáků obhájení jejich 

řešení a vyhodnocení. 
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metody skupinové práce (Zoom – 

Breakout rooms)  

a vyžadující ze strany žáků 

obhájení řešení a jejich 

vyhodnocení. 

Podporovat výuku anglického 

jazyka zařazováním CLLILových 

aktivit formou užívání 

matematického pojmosloví  

v anglickém jazyce v rámci 

početních dovedností, 

aktivizačních metod, her, rébusů, 

a zařazováním práce s tablety  

s využitím aplikací v anglické 

verzi. 

Vzhledem k převažující distanční 

formě vzdělávání se žáci s CLILem 

setkali zejména při práci  

v prostředí různých aplikací  

v anglických verzí. 

Z CLILových aktivit bylo využíváno 

matematického pojmosloví v 

anglickém jazyce při početních 

dovednost, avšak  

s malou četností. 

Během podzimní prezenční výuky 

bylo realizováno několik 

CLILových lekcí s tematikou 

zlomků a desetinných čísel. 

Určit četnost pravidelného 

zařazování CLILových aktivit do 

hodin. Spolupracovat s učiteli 

anglického jazyka při volbě a 

tvorbě těchto aktivit a využití 

možností tandemových hodin. 

Podporovat rozvoj ochoty 

spolupráce zařazováním metod 

skupinové práce (klasická 

skupinová práce, studijní skupiny, 

expertní skupiny)  

a metod vzájemného učení (práce 

s textem, vytváření příkladů, 

edukačních her) a jejich 

následným hodnocením 

(sebehodnocení žáků a vzájemné 

hodnocení žáků – průběžné  

i závěrečné) s užitím popisného 

jazyka a ocenění. 

V některých třídách se dařilo 

pravidelně zařazovat metody 

skupinové práce, metody 

vzájemného učení  

a jejich následným hodnocením 

vzhledem  

k dosaženým cílům užitím 

popisného jazyka, a to během 

prezenční i distanční výuky. Byly 

zařazovány aktivity podporující 

vztahy mezi žáky  

a pozitivní klima třídy. 

Menší četnost zařazování těchto 

aktivit v některých třídách byla 

důsledkem využívání jiných forem 

a metod výuky a byla 

doprovázena neznalostí žáků 

pravidel a smyslu skupinové 

práce, což způsobovalo neochotu 

žáků spolupracovat. 

Dále podporovat ochotu žáků 

spolupracovat v různých týmech 

(vytvořených náhodným výběrem) 

zařazováním vhodných metod. 

Vést žáky k vidění smyslu týmové 

práce, ke stanovení pravidel  

a postupů práce ve skupině. 

Volit aktivity, které nepodněcují 

soutěživost mezi žáky. 

Do každé hodiny zařadit hodnocení 

(sebehodnocení žáků, žák-žák) a 

zejména podpůrné hodnocení s 

využitím popisného jazyka.  

 



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 50/86 

 

Provázat metody a postupy 

početních dovedností  

a schopností žáků 1. a 2. stupně 

(postup řešení slovních úloh, 

úlohy s kombinovanými 

početními operacemi, příklady se 

závorkami, příklady na přednost 

početních operací). 

Částečné sjednocení postupů  

1. a 2. stupně při řešení různých 

typů úloh a příkladů. Využití 

kolegiální podpory – individuální i 

skupinové konzultace učitelů  

1. a 2. stupně. 

Pokračovat ve sjednocování 

početních postupů a metod napříč 

1. a 2. stupněm. 

Konzultace a diskuze učitelů  

1. a 2. stupně v rámci setkání PKM 

každý měsíc, využití kolegiální 

podpory. 

Organizovat vzájemné hospitace 

učitelů napříč 1. a 2. stupněm. 

Nabízet otevřené hodiny kolegům 

s cílem vzájemného učení a 

obohacování o využívané metody 

a formy práce. 

Tento cíl se dařilo naplnit 

částečně. Vzájemné hospitace 

byly organizovány s malou 

četností, a to během prezenční  

i distanční výuky. 

Byly realizovány tandemové 

výuky - během distanční  

i prezenční výuky. 

V rámci PKM stanovit pravidelné 

organizování vzájemných hospitací 

alespoň 1x měsíčně s následnou 

reflexí a sdílením. 

Zvyšovat úroveň a výsledky 

podněcováním rozvoje logického 

myšlení pravidelným zařazováním 

slovních úloh, úloh systému 

INSPIS a motivací žáků  

v soutěžích (Klokan, MO, Logická 

olympiáda, Pangea, 

Pythagoriáda). 

Úlohy pro rozvoj logického 

myšlení se dařilo zařazovat  

s větší četností a pravidelností. 

Nadále pracovat na zvyšování 

úrovně a výsledků. 

Zařazovat úlohy podporující logické 

myšlení - alespoň 1 úloha tohoto 

typu každou vyučovací hodinu. 

Vytvořit sborník typových úloh. 

Využití vzájemného sdílení v rámci 

setkání PKM – 1x měsíčně. 

Podporovat vzájemnou 

spolupráci učitelů účastí na 

pravidelných setkáních 

předmětové komise matematiky, 

a to 1x za dva měsíce, vzájemným 

sdílením, diskuzí vedoucí ke 

sjednocení čtvrtletních prací s 

cílem provázanosti 1. a 2. stupně. 

Tento cíl se nepodařilo naplnit  

z důvodu realizace větší části 

školního roku distanční formou 

výuky.  

Setkání členů PKM byla 

nepravidelná. 

Vzájemné sdílení zejména 

zkušeností, metod, forem výuky a 

využívaných aplikací během 

distanční výuky. 

Organizovat pravidelná setkání 

členů PKM alespoň 1x měsíčně  

s cílem vzájemného sdílení, učení a 

pracovat na provázanosti  

1. a 2. stupně postupnými kroky. 
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9.3 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. Rozvoj schopností a dovedností práce s ICT technologiemi  

je dlouhodobý proces. 

Projekty  

 s ozobotem zpět do školy (5. ročník - rotační výuka adaptační aktivity) 

 vlastní příběh v 5. a 6. ročníku ("od prvního slova až k tisku") - procvičení základních digitálních 

dovedností žáků - červen 2021 

 Code Hodina (pro žáky 5. a 6. ročníku - Informatika) 

Vzdělávání  

 e-learning portálu  jsns.cz - listopad 

 Alikace Office 365 - OneNote, Teams a Outlook 

 webináře Kiberbezpečnost (Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky, Online predátoři, 

Kyberšikana a kybernetická agrese)   

Publikační činnost  

zveřejňování pořádaných akcí na webových stránkách školy, zajištění jejich aktualizací, fotodokumentace 

Pro výuku předmětu se využívá 

 učebna Informatika I 

 učebny s wifi připojením a současným využitím IPadové přenosné učebny I. 

 Ozobot (15 ks) 

 tělocvična, prostor školního dvora 

 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Formovat algoritmické myšlení, 

zvýšit informační gramotnost  

a nabídnout žákům možnost se 

zúčastnit nejméně jedné soutěže 

v oboru ICT (např. bobřík 

informatiky pro 1. a 2. stupeň, 

CODEweek a prezentiáda 

- splněno 

- soutěže (pouze jedna - code.org) 

- nepřítomnost žáků (Bobřík 

informatiky, prezentiáda) 

- orientace v digitálním prostředí  

během distanční výuky 

- ponechat a rozšířit o nabídku 

kroužku programování 
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- kooperace v Zoom prostředí - 

Breakrooms 

Podporovat vyučující a předsedy 

PK při práci s digitálními materiály 

a nadále zefektivňovat práci se 

školními dokumenty 

- vzájemná kolegiální podpora při 

sdílení dokumentů, práce  

s aplikacemi a materiály 

vytvořené v edupage 

- sdílení nových poznatků při práci 

(Wordwall, Nearpod, Kahoot,  

Mindmup, Wordart ...) 

- vytvořit přehled základních 

dovedností  

v prostředí edupage pro učitele  

a doplnit popřídadě rozšířit  

nabídku podpory pedagogických 

pracovníků 

- nabídka konzultací s technickou 

podporou 1 x týdně 

Začlenit do výuky využití 

robotické pomůcky (ozobot) 

nejen v hodinách informatik  

a SAN a rozšířit nabídku 

pracovních listů s proškolením 

pedagogů 

- informatika 5. ročník 

- SAN 9 

- s rozšířením zakoupení 

robotických pomůcek vytvořit 

týmy, které si budou sdílet 

zkušenosti 

Začlenit kritické myšlení spolu  

z bezpečností na internetu  

do povědomí žáků (formou 13 

praktických pracovních listů,  

z toho 10 pracovních listů se 

zadanými úkoly a úlohami,  

tří pracovních listů naruby pro 

navržení vlastních úloh a ze  

4 map pro Ozoboty) 

- omezeno  distanční výukou 

splněno: 

- bezpečnostní desatero 

- dvě mapy pro ozoboty 

 

- zvýšit povědomí pedagogů  

o bezpečnosti dětí v online 

prostředí (např. pomocí portálu  

https://www.e-bezpeci.cz/) 

V 5. ročníku doplnit hodiny  

s aktivním použitím anglického 

jazyka (formou tandemové výuky 

- CLIL hodin, vyvářením 

wordcloudů, myšlenkových map, 

animací ... ) 

- částečně splněno 

- SAN 9 - zařazeny hodiny s CLIL 

aktivitami 

- aplikace používané během 

distanční výuky v anglickém 

jazyce 

- květen a červen (tvorba - 

worldcloudů  

a pojmových map - aplikace 

Wordart, Mindmup) 

- návazná práce na základech 

programování - tvorba her, 

animací a příběhů ve scratch 

 

 

 

  

https://www.e-bezpeci.cz/
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9.4 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 

 

Exkurze – aktivity 

 Živá zahrada – 5. ročník 

 Zvíře na víkend, akce ZOO Lešná - 2.A,B 

 Průkaz cyklisty, dopravní hřiště Loukov - 4., 5. ročník 

 Hrajeme si na architekty – 2. ročník, neuskutečnilo se 

 Hrajeme si na stavitele měst - 1. ročník, neuskutečnilo se 

 Pozorování hnízdění čápů - 2.B 

 Zámek Bystřice pod Hostýnem - 4. ročník, neuskutečnilo se  

 Makov, ornitologická stanice – online pozorování - 2.A 

 Praha - projekt s odborníkem z praxe (4h) , profesionální průvodce, 3.A, 3.B (pověsti, památná místa, 

čtenářské strategie, iPady, dopravní výchova) 

 

Soutěže  

Neuskutečnily se z důvodu distanční výuky 

Vzdělávání  

 Jak učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky bavila? – Hlavová 

 Bez známek? Formativní hodnocení a Montessori praxe – Hlavová 

 Líný učitel - Hlavová 

Publikační činnost  

Facebookové stránky školy - CLILové aktivity v hodinách prvouky, Zvíře na víkend 

Pro výuku předmětu se využívá  

 Učebny s interaktivní tabulí 
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 Školní zahrada, pozemek 

 Atlasy rostlin a živočichů 

 Zeměpisné mapy, atlasy 

 Interaktivní učebnice Taktik 

 Encyklopedie 

 Dopravní hřiště Loukov 

 iPady 

 Aplikace ZOOM - při distanční, on-line výuce 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

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. 

Každoročně tvoříme na začátku 

školního roku společně pravidla 

třídy. Snažíme se vést žáky k jejich 

dodržování. 

Vedeme žáky ke spolupráci v týmu, 

ne vždy se nám to daří-problém 

vztahů v některých třídách, 

promítnutí do práce skupiny.  

Při distanční výuce skupinová práce 

v Breakout rooms. 

I nadále důsledně dbát na 

dodržování pravidel, rozebírat 

problémy, hledat příčiny  

a konflikty řešit. 

Učit pracovat v týmu, motivovat 

pro společnou práci. 

Zařazovat do výuky činnostní 

metody učení, věnovat pozornost 

modernizaci vyučování – 

metodám RWCT, pedagogickému 

konstruktivismu. V hodinách 

uplatňovat metodu EUR. 

I přes distanční výuku zařazovala 

část vyučujících metody RWCT-

skládankové učení, tabulka ANO-

NE, Vennův diagram. V hodinách 

uplatňovali metodu EUR. 

Zařazovat metody RWCT ve 

větší míře u všech vyučujících. 

Účastnit se školení k metodám 

RWCT. 

Sdílení nápadů a nových metod 

mezi kolegy. 

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. 

Využívali jsme mezipředmětových 

vztahů, čtenářských strategií 

(kladení otázek, vizualizace, 

dovyprávění...). Žáci pracovali  

s vlastními texty z encyklopedií, 

texty z knihy Čteme  

s porozuměním každý den, ale  

i s učebnicí. 

Zaměřit se na výběr vhodných 

textů pro oborové čtení, 

vycházet ze zájmu  

a individuálních potřeb žáků. 

Vhodné a osvědčené texty 

zakládat a sdílet s ostatními. 
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Podporovat výuku CLIL v 

hodinách prvouky, vlastivědy  

a přírodovědy. Při časové dotaci 2 

hod/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. 

Zařazovat CLIL se nám dařilo spíše v 

nižších ročnících. Některá témata 

byla odučena za přítomnosti 

rodilého mluvčího. 

CLIL zařazujeme nejčastěji ve formě 

písniček, básniček, jednoduchých 

pokynů, popisů předmětů ve třídě 

a k rozšíření slovní zásoby. 

I nadále zařazovat CLIL do hodin 

prvouky, vlastivědy a 

přírodovědy-spolupráce v rámci 

ERASMUS+. 

V příštím roce se budeme snažit 

o zařazení CLILu všemi 

vyučujícími. 

 

Vést žáky k samostatnosti  

a správnému sebehodnocení, 

využívat formativního hodnocení 

Cíl se nám daří naplňovat, 

využíváme hodnocení učitele, žáků 

navzájem, sebehodnocení. 

Pokračovat i v příštím školním 

roce, posilovat motivaci  

k učení. 

Zvýšení časové dotace pro výuku 

dopravní výchovy – zařazení do 

hodin PŘ, VL a VV 

Přes distanční výuku problém. 

Postupně doháníme 

neuskutečněné akce-návštěva 

dopravního hřiště Loukov, získání 

průkazu cyklisty-tento týden  

4., 5. ročník. 

Pravidelně od 1. třídy zařazovat 

dopravní výchovu.  

Zařazování aktivit rozvíjejících 

spolupráci s jasnou rolí žáka ve 

skupině-skládankové učení, 

tabulka tvrzení ano-ne, vzájemné 

ocenění v závěru hodiny, práce  

v Breakout rooms při distanční 

formě 

Cíl se zčásti podařil plnit i přes 

distanční výuku, ocenění v závěru 

hodiny probíhá pravidelně ve všech 

třídách. 

V důsledku distanční výuky 

zařadíme i v příštím roce. 
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9.5 Člověk a společnost 

Projekty  

 Exkurze - aktivity 

  

Soutěže  

  

Vzdělávání 

 skupinové vzdělávání organizované školou - webináře pro pedagogy, počítačové aplikace 

Publikování 

 Pro výuku předmětu se využívá většinou odborná učebna dějepisu, velmi málo kmenové třídy  

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Zvyšovat digitální kompetence ve 

výuce výchovy k občanství 

 

Žáci pracovali s digitálními 

technologiemi, samostatně 

vyhledávali a zpracovávali 

informace potřebné k plnění 

úkolů a prac. listů, využívali QR 

kódy nebo jiné vyhledávače podle 

vlastního uvážení. Tyto digitální 

kompetence pro žáky bude 

důležité i při dalším studiu. 

 

Ve výuce využít aktivity směřující 

k naplnění výstupů z učiva 

Využití filmů, fotografií, PL a 

různých výukových metod např. 

bingo, pětilístek, banka nápadů, 

myšlenková mapa, ano – ne, Kdo 

jsem?, alfa box, metody práce s 

textem (čtení s otázkami, párové 

čtení, skládání textu), křížovky, 

přesmyčky, doplňovačky, 

spojovačky, metoda 4 rohy, 

klasická skupinová práce, vedeme 

žáky k týmové práci 

V těchto aktivitách chceme 

pokračovat i v příštím šk. roce 

snad už trvale na prezenční výuce 

a ve výuce uplatnit širší škálu 

výukových metod. Inspirujeme se 

Čapkovou Moderní didaktikou 
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Do výuky zařadit více pracovních 

textů a směřovat žáka k vlastní 

kreativitě 

 

Cíl naplněn jen částečně. Kvalita 

čtení žáků se v poslední době 

velmi zhoršila. Žáci mají problémy 

s technikou čtení, čtou bez 

porozum., nedokážou vystihnout 

zákl. Informace, spoustě slov 

nerozumí, nedokáží formulovat 

myšlenku, problémy s 

vyjadřováním. 

Na splnění tohoto cíle budeme 

pracovat i v budoucích letech 

Do výuky zařadit tématiku 

holocaustu 

 

Tento cíl byl splněn, samozřejmě 

bez návštěvy Památníku 

holocaustu v Osvětimi. 

Ve výuce byly využity texty z 

válečné literatury, filmové 

dokumenty, připomenut 

významný den obětí holocaustu, 

27. 1. osvobození koncentračního 

tábora Osvětim 

Téma holocaustu za 2. sv. války 

nadále bude zařazováno do 

výuky. 

Už máme zařízený termín 

návštěvy Památníku holocaustu v 

Osvětimi v květnu 2022 

V 9. ročníku se zaměřit na 

nejnovější dějiny 

 

Tento cíl se vzhledem k distanční 

výuce podařilo naplnit jen 

částečně. Část učiva bylo 

probráno jen přehledně, nikoliv 

do hloubky. 

Stejný cíl bude zařazen znovu do 

práce PK 

Do výuky zařazovat krátké 

audiovizuální ukázky v českém 

jazyce  s anglickými titulky 

Vzhledem k dist. výuce byly 

audiovizuální ukázky s angl. 

Titulky zařazovány velmi 

omezeně. 

Tento cíl bude zařazen znovu i v 

příštím školním roce 

 

 

 

9.6 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 
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Další projekty nerealizované z důvodu opatření proti pandemii. 

Exkurze - aktivity 

Soutěže 

Vzdělávání  

Herman - Aktivizační přístupy ve výuce přírodních věd 

Vašinová - Změna je v nás (jak pracovat s tématy EVVO ve výuce) - webinář v rozsahu 2 hodin, Učební úlohy 

ve výuce Chemie (webinář v rozsahu 8 hodin) 

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  

upravit časové plány učiva s 

přihlédnutím k minulému šk. roku 

 

Plány upraveny, důraz na 

návaznost učiva. 

 

smysluplné zvládnutí využívání 

nového IT vybavení v odborných 

učebnách 

 

Částečně splněno. Vzhledem k 

dlouhé distanční výuce využívána 

IT zařízení učitelů a žáků. 

Zajistit úpravu časového spínače 

u dataprojektorů v odb. 

učebnách. 

vést žáky k sebevzdělávání a k 

lepší vnitřní motivaci 

 

Při práci na dálku splněno 

částečně, zadávány dobrovolné 

úkoly. 

Pokračovat v motivaci žáků. 

vhodně zapojovat prvky AJ do 

výuky přírodovědných předmětů - 

zařazovat CLILové aktivity formou 

obrázků s cizojazyčným popisem, 

úprava výzdob odb. učeben tak, 

Splněno. Doplnění výzdoby 

učeben F a Př, použito 

dvojjazyčné označení základních 

pojmů. Zavedeny CLILové prvky 

Dokončit výzdoby ostatních 

učeben, rozšiřovat CLIL výuku i do 

dalších předmětů. 
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aby žáci měli běžné cizojazyčné 

výrazy z dané oblasti kolem sebe. 

Používat CLIL metody při úvodu 

do nových kapitol a tím rozšiřovat 

jejich slovní zásobu 

výuky ve F. dány návrhy na 

výzdobu šk. chodeb. 

diferencovat žáky podle jejich 

schopností (inkluse x péče o 

talentované žáky) 

 

Průběžně plněno při prezenční i 

distanční výuce. Částečně splněno 

u talentovaných žáků (neproběhly 

žádné soutěže). 

Více se zaměřit na talentované 

žáky, motivovat je k účasti v 

soutěžích. 

vhodně zařazovat průřezové 

téma EVVO do výuky 

Průběžně plněno.  

využívat skupinové práce, 

badatelské metody, práci s 

textem, pracovat s myšlenkovou  

mapou 

Částečně splněno vzhledem k 

dlouhé distanční výuce. 

Dále zavádět moderní prvky do 

výuky. 
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9.7 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. 

V průběhu školního roku (k 31. 12. 2020) odešla na MD vedoucí PK a učitelka TV Veronika Zicháčková. 

Výuku TV přebrala Lenka Solařová a vedoucím PK Člověk a zdraví se stal Michal Zicháček  

V odpoledních hodinách byly žákům nabídnuty v době osobní přítomnosti (část podzimu) sportovně 

zaměřené kroužky: 

Sportuj ve škole (pohybový kroužek) 

1. ročník - Vladimír Vinklárek  

2. ročník - Iveta Studená  

3. ročník - Oldřich Herman 

Příprava na přijímací zkoušky z TV – Veronika Zicháčková 

Vzhledem k pandemii a omezených možností sportovních aktivit nebyly uskutečněny naplánované 

aktivity:  

 Výběrový jednodenní cykloturistický pro 6. ročník (jaro 2021)  

 Výběrový jednodenní cykloturistický pro 7. ročník (podzim 2020)  

 Výběrový jednodenní cykloturistický pro ročníky 8. – 9. (podzim 2020)   

 Základní lyžařský a snowboardový kurz pro žáky 7. ročníku (24. - 28. ledna 2021 Bílá)  

 Výběrový vícedenní lyžařský a snowboardový pro 8. - 9. ročník (8. - 12. února 2021 Karolinka)  

 Cyklistika 5. ročník - Bezpečně v dopravě  

Realizována na konci června byla aktivita 

 Cyklistika 4. ročník - dopravní hřiště (v Loukově)  

 

Soutěže  

Z důvodu pandemie a omezených možností sportovních aktivit jsme nebyly organizovány žádné sportovní 

soutěže.  

Vzdělávání 

 Plánovaná školení: Zdravotník zotavovacích akcí (pro potřeby lyžařských kurzů a školy v přírodě) - kurz 

absolvovala Martina Nezdařilíková.  
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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 

 Travnatá plocha hřiště FK Bystřice p. H. 

 Škvárový okruh u fotbalového hřiště 

 Přírodní běžecké stezky na Zábřehu 

 Sportoviště v areálu Dětského domova se školou 

 Hřiště minigolfu Bystřice p. H. 

 Lesopark Zahájené s běžeckými chodníky a okruhy 

 V omezeném režimu prezenční výuyky, kdy byl zakázán sport ve škole jsme pro žáky druhého stupně 

připravovali venkovní aktivity, kde jsme kombinovali kvízy a nenáročnou pohybovou činnost, 

absolvovali jsme procházky do Zahájeného. 

 Po návratu k prezenční výuce jsme se žáky v rámci domluvených pravidel pro návrat absolvovali hodiny 

v rámci jiných předmětů než tělesná výchova venku. Spojovali jsme výuku s pohybem a trávením času 

venku. 

 Po návratu k prezenční výuce se dařilo v TV realizovat činnosti podle 

dohodnutých ponávratových pravidel: V TV byla volba sportovních aktivit zaměřena na kooperativní 

pohybové a sportovní hry, na rozvoj pozitivního postoje ke sportu a vztahu žáků k pohybovým aktivitám 

a vlastnímu zdraví. Nebyly zařazovány aktivity na výkon (dosahování žákova maxima) a jeho měření a 

hodnocení. Hodnocení bylo podpůrné. 

 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Budovat a podporovat 

pozitivní vztah žáků k 

pohybovým aktivitám a 

vlastnímu zdraví. 

 

Trvalý a dlouhodobý cíl,  s 

nímž musí být konzistentní 

všechny dílčí vzdělávací cíle 

a činnosti v jednotlivých 

hodinách. 

Vzhledem k prohloubení mezery ve 

stavu a rozvoji zdraví a kondice 

během distanční výuky - zvýšený 

sedavý způsob školní práce a 

nedostatek pohybu v období 

omezeného vycházení a distanční 

výuky, budou činnosti pro žáky v 

příštím školním roce více 

individualizovány a diferencovány s 



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 62/86 

 

cílem individuálního rozvoje 

každého žáka  

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 (hodnocení 

v kruhu) 

 

Při prezenční části výuky se 

s žáky podle uvedeného cíle 

pracovalo, činnosti na 

posilování vztahů byly 

zařazovány především jako 

hry na spolupráci.  

V hodinách TV učitelé 

zařazovali hodnotící činnosti 

ve třech typech hodnocení - 

hodnocení žákem sama 

sebe, vrstevnické hodnocení 

a hodnocení učitelem.  

K vyhodnocení cíle o 

zařazování hodnocení nám 

však chybí informace o 

četnosti zařazování  činností 

v hodinách.  

Nadále pokračovat v činnostech 

podporující spolupráci. Využívat 

výuky koedukovaných skupin. A 

podporovat spolupráci obou 

pohlaví. Nevytvářet konkurenční 

prostředí holky vs. kluci, ale 

podporovat spolupráci a vztahy ve 

třídě. Učit žáky pracovat v různých 

týmech, využívat náhodného 

výběru skupin. Podporovat 

týmovou spolupráci, navrhovaní 

řešení a varianty pohybových úkolů. 

Nastavit a respektovat význam 

těchto hodnotících činností. 

Zařazovat příležitosti k 

sebehodnocení a vrstevnickém 

hodnocení žák-žák každou hodinu. 

V rámci komunikace vybízet k 

popisnému jazyku a hledání důkazů 

svého tvrzení. 

Hodnotit podpůrně. 

Používat soudobé metody 

moderní pedagogiky, 

připravovat zajímavě 

konstruované hodiny - např. 

koncept rušné části - vymýtit 

tři kolečka kolem tělocvičny, 

mít připravenou hru do 

rušné části 

K hodnocení nemáme 

dostatečné podklady. 

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. Protahovacím 

cvičením věnovat pozornost v 

případě aktivit zaměřených na 

dosahování maxima.  

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  

Pokračovat dále v rozvoji 

dovednosti hodu, zařadit hod do 30 

% všech hodin. 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) 
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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 

 

V rámci distančního 

vzdělávání byla část hodin 

vedena on-line v prostředí 

různých aplikací. Žáci měli 

výuku výchovy ke zdraví 

propojenou s rozvojem 

digitálních kompetencí. 

V rámci osobní přítomnosti zařadit 

do výuky práci s texty, aplikovat 

práci se čtenářskými strategiemi v 

oboru. Vyhledávat a nabízet 

příležitosti k učení v digitálním 

prostředí. 

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. 

Do výuky budou zařazeny 

CLILové aktivity formou 

úkolových karet, štafetových 

her, vědomostních her a 

bude vhodně využito každé 

příležitosti k rozšiřování 

slovní zásoby z oblasti sportu 

a pohybových aktivit) 

 

V rámci CLILových aktivit v 

TV patřila četnost k velmi 

málo zastoupeným 

činnostem. Tato nízká 

četnost byla způsobena 

situací s distančním 

vzděláváním. S CLILem se 

žáci setkali v několika 

hodinách a při omezené 

pohybové činnosti v rámci 

regulace výuky TV na 

podzim - při procházkách. 

Několik CLILových lekcí 

proběhlo ve výchově ke 

zdraví na téma stavba těla. 

Využita byla slovní zásoba v 

anglickém, německém a 

ruském jazyce. 

Jasně stanovit a dodržovat 

frekvenci a počet hodin. Využívat 

potenciál tandemových hodin, 

spolupráci s učitelem AJ a zapojení 

do projektu Erasmus 4 Teach with 

me 
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9.8 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. 

 

Koncerty 

Z důvodu pandemie v letošním školním roce koncerty nebyly organizovány. 

 

Městské divadlo Zlín 

Z důvodu pandemie se v letošním školním roce návštěvy divadla nekonaly.  

 

Soutěže  

Z důvodu pandemie a distanční výuky v letošním školním roce soutěže neprobíhaly. 

 

Další aktivity 

 Výstava Maličkosti - žáci 6. a 9.ročníku zhlédli výstavu výtvarných prací žáků ZUŠ v Bystřici pod 

Hostýnem 

 

Vzdělávání  

Skupinové vzdělávání organizované školou 

 

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. 
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Shrnutí činnosti vzhledem k cílům 

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  

Rozvíjet u žáků estetické cítění, 

schopnost vnímat a hodnotit 

umělecká díla, vyjadřovat své 

osobní prožitky a postoje, chápat 

umění jako jeden z prostředků 

komunikace. 

Trvalý, dlouhodobý cíl, v době 

prezenční výuky žáci v hodinách 

poslouchali ukázky vážné i 

populární hudby, v rámci 

výtvarné výchovy navštívili žáci 6. 

a 9. ročníku výstavu výtvarných 

prací Maličkosti. 

 

Seznámit žáky s naší i světovou 

kulturou. 

Z důvodu distanční výuky, kdy 

výuka Hv a Vv neprobíhala, 

splněno pouze částečně. 

Neprobrané učivo Hv bude ve 

zkráceném rozsahu přesunuto do 

dalšího ročníku. 

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). 

 

Z důvodu distanční výuky splněno 

pouze částečně (anglické texty 

písní, návrhy na výzdobu chodeb). 

 

Nadále pokračovat v začleňování 

anglického jazyka do výuky. Bude 

probíhat spolupráce učitelů Vv, Aj 

i dalších předmětů při realizaci 

výzdoby interiéru školy (výtvarné 

práce spojené s vybranými pojmy 

v angličtině). 

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). 

Splněno pouze částečně. Nadále pokračovat v činnostech 

podporujících spolupráci žáků. 
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9.9 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 (7.roč.) 

 Zdravé stravování (7.roč.) 

 Velikonoční recepty (7.roč.) 

 Vánoční cukroví (7.roč.) 

 Živá zahrada (6.roč.) 

 Přírodní zahrada 

 Projekty TP (dřevěné kuchyňské  prkénko, dřevěná kostka) 

Pro výuku předmětu se využívá  

 Prostory tříd, cvičné kuchyně a dílny 

 Venkovní areál školy - školní zahrada 

 Datový projektor 

 Učebny INF I. a II. 

 Výukové panely 

 

 

 

 

Shrnutí činnosti vzhledem k cílům  

Název cíle  Zhodnocení  Změna, návrh pro následující 

školní rok  
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Vytvářet u žáků pozitivní vztah k 

manuální práci a k řemeslu 

splněno  

Zaměřit se na rozvoj řemeslných 

dovedností, bezpečnou 

manipulaci s nástroji a 

dodržování postupů podle 

instrukcí 

 

vzhledem k distanční výuce 

splněno částečně 

 

 

Vést žáky k uplatňování principů 

Přírodní zahrady na školní 

zahradě 

 

částečně splněno, vzhledem k 

distanční výuce (práce na školním 

pozemku pouze 3 měsíce) 
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9.10 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. Žáci mohli využít nabídku kroužku - Sportuj ve škole 

(Oldřich Herman, Iveta Studená, Jana Darebníčková).  

Projekty  

Knihovna - pravidelné měsíční besedy, v důsledku covidové situace neproběhly všechny dle plánu 

Exkurze – aktivity 

 

 Zdravé krmení kačen - výroba informačních letáků, rybník v  parku Zahájené 
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 Vánoční strom pro zvířátka 

 Čajový týden 

 Soutěž pořádaná SVČ Včelín - Po stopách sněhuláka Olafa - park Zahájené 

 Valentýnská přáníčka 

 Den Země - sběr odpadků v okolí školy, úklid školní zahrady 

 Svátek matek - dárek mamince 

 Den se zvířátkem 

 Dětský den - zábavné odpoledne 

 Návštěva vlakového nádraží 

 Výstava ZUŠ zámek 

 Spaní ve škole - 3.oddělení 

 

Praxe  studentky SPgŠ Přerov - 2. oddělení 

Publikační činnost - webové stránky školy 

Vzdělávání - Hry s fantazií, písmeny i čísly - Frýdek Místek, Dagmar Božovská 

 

Pro výuku předmětu se využívá  

 učebny 1. A, 1. B, 4.A 

 družinová třída 

 školní zahrada 

 hřiště u školy 

 tělocvična 

 park Zahájené 

 okolí školy 

10 Naše úspěchy ve školním roce 2020/2021 
 

Soutěž   kolo   kategorie   umístění   

Matematický klokan                  

(podzimní část - odložená z jara 2020) 

okresní Benjamín 1.místo 

   2. místo 
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   3.místo 

  Klokánek 3.místo 

   4.místo 

  Kadet 1.místo 

 krajské Kadet 1.místo 

Matematický klokan  (jarní část 2021) okresní Cvrček 3. místo 

   4. - 5. místo 

  Klokánek 1.místo 

  Benjamín 10.místo 

  Kadet 1.místo 

 krajské Klokánek 1.-3.místo 

 celostátní Klokánek 1.místo 

 

Další soutěže se z důvodu koronavirové pandemie neuskutečnily 

 

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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11 Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

provedené ČŠI 
Ve školním roce 2020/21 nebyla ve škole realizována inspekční činnost ČŠI. Během období zákazu osobní 

přítomnosti žáků ve škole proběhlo telefonické dotazování Zlínského inspektorátu ČŠI na podmínky při 

vzdělávání žáků v době distanční výuky. 
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12 Základní údaje o hospodaření školy  

v roce 2020 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2020 

 

Výnosy z hlavní činnosti:  

Příspěvek na provoz - zřizovatel  4 267 704,96 Kč  

Zl. Kraj - vybavení dílny  15 000,00 Kč  

dotace KÚ Zlín  mzdy+odvody+soutěže  34 811 220,00 Kč  

EU OP VVV  545 986,96 Kč  

Granty Erasmus+  293 296,60 Kč  

OP PMP Obědy do škol Zl.kr. III+IV  29 251,95 Kč  

Zúčtování fondů  310 273,42 Kč  

ostat.výnosy: úroky,škody, prodej ddhm  140 042,83  Kč  

výnosy z prodeje služeb - stravné  1 212 419,71 Kč  

Výnosy – pracovní sešity žáci                  105 631,00 Kč 

výnosy školní družina, LVK, škola v přírodě  323 380,00 Kč  

Celkem výnosy:  42 054 207,43 Kč  

  

Výnosy z ekonomické činnosti:  

pronájem tělocvičen, učeben, bytů  137 849,03 Kč  

cizí strávníci  1 313 718,59 Kč  

Celkem výnosy z ekonomické činnosti  1 451 567,62 Kč  

  

Náklady z hlavní činnosti:  

Spotřeba materiálu  2 123 230,17 Kč  

Spotřeba energií el.en,teplo,plyn  1 509 245,50 Kč  

Náklady – pracovní sešity žáci                105 631,00 Kč 

Opravy a udržování  883 675,59 Kč  

Mzdové náklady  25 752 050,00 Kč  
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Zákonné sociální pojištění a jiné sociální náklady-zákl. 

příděl+školení  9 268 176, 81 Kč  

Odpisy  29 684,71 Kč  

DDHM               1 055 928,26 Kč 

Ostatní služby  a jiné náklady  1 260 605 ,67 Kč  

Náklady celkem:  41 988 227,71 Kč  

  

Náklady z ekonomické činnosti:  

Spotřeba materiálu, ddhm, nákup zboží  671 168,73 Kč  

Spotřeba energií el.en,teplo,plyn  139 069,41 Kč  

Opravy a udržování  20 137,84 Kč  

Mzdové náklady  342 698,00 Kč  

Zákonné sociální pojištění a jiné sociální náklady-zákl. 

příděl+školení  120 175,20 Kč  

Ostatní služby  a jiné náklady  50 928,42Kč  

Celkem náklady z ekonomické činnosti:  1 344 177,60Kč  

  

Daň z příjmů  -       

  

Hospodářský výsledek po zdanění - hlavní činnost  65 979,72 Kč  

Hospodářský výsledek po zdanění - ekonomická činnost  107 390,02 Kč 

 

 

stav k 31. 12. 2020 
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Dotace Krajský úřad Zlínského kraje 

Dotace 33 353 mzdy NIV,ONIV   

 Dotace Čerpání 

Platy   24 486 300,00 Kč   24 486 300,00 Kč  

OON   78 000,00 Kč   78 000,00 Kč  

Odvody  8 792 460,00 Kč   8 781 128,13 Kč  

ONIV  1 178 568,00 Kč   1 189 899,87 Kč  

Celkem  34 535 328,00 Kč   34 535 328,00 Kč  

  

z ONIV dotace ICT  -   616 364,00 Kč   

23 ks notebook  - 484 193,00 Kč 

7 ks tablet – 132 171,00 Kč 

         

Dotace 33 070 Podpora výuky plavání zš   

 Dotace Čerpání 

dopravné  53 270,00 Kč   33 620,00 Kč  

Celkem  53 270,00 Kč   33 620,00 Kč  

nedočerpáno - vráceno   19 650,00 Kč  

   

Dotace 33 079  Podpora financování 

přímé pedagogické činnosti   

 Dotace Čerpání 

mzdy  178 404,00 Kč   178 404,00 Kč  

odvody  63 868,00 Kč   63 868,00 Kč  

Celkem  242 272,00 Kč   242 272,00 Kč  

nedočerpáno - vráceno   0  

Celkem 

  

  

 34 830 870,00 Kč   34 811 220,00 Kč  

    

Projekt 13014  OP PMP Obědy do škol 

Zl.kraj III    1.9.2019 - 30.6.2020   
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 Dotace Čerpání 

r. 2019  102 135,60 Kč   23 566,20 Kč  

r. 2020   14 448,00 Kč  

Celkem  102 135,60 Kč   38 014,20 Kč  

vráceno   64 121,40 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   -       

Celkem  114 045,75 Kč   14 803,95 Kč  

zůstává   99 241,80 Kč  

   

 

 

  



   

 

tel.: 573 380 781, e-mail: zsbrat@zsbrat.cz, www.zsbrat.cz  str. 76/86 

 

Vyúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele 

 

Rozpočet 

rozpis 

Skutečné 

náklady 
Zbývá 

NÁKLADY  4 726 267     4 267 704,96    458 562,04    

Drobný dlouhodobý hmotný majetek  410 000     400 929,10    9 070,90    

Spotřeba materiálu  520 000     562 342,99    -42 342,99    

 z 

toho 

potraviny   0    0,00    0,00    

spotř. PHM  5 000     3 200,41    1 799,59    

učební pomůcky, učebnice, 

hračky  45 000     20 294,73    24 705,27    

knihy, tiskoviny  50 000     25 417,77    24 582,23    

kancelářský mat  120 000     79 137,60    40 862,40    

čistící a hygienické potřeby  130 000     129 920,18    79,82    

materiál na opravu a údržbu  50 000     88 502,86    -38 502,86    

ostatní materiál  120 000     215 869,44    -95 869,44    

Spotřeba energie  1 910 000    1 502 661,09    407 338,91    

z 

toho Spotřeba vody  270 000     229 551,43    40 448,57    

 teplo/plyn  1 240 000     933 994,79 306 005,21    

 elektrická energie  400 000     339 114,87    60 885,13    

Opravy a udržování  420 000     420 000    0,00    

z 

toho budov  270 000     312 714,91    -42 714,91    

 ostatní  150 000     107 285,09    42 714,91    

Ostatní služby a náklady  670 000     645 820,52    24 179,48    

z 

toho 

nákl. na pronájmy prostor 

pro činnost org.  0    0,00    0,00    

honoráře, půjčovné  0          54 403,07    -54 403,07    

telefony, internet  40 000     33 758,70    6 241,30    

svoz a likvidace odpadů  25 000     28 854,48    -3 854,48    

servis, revize  60 000     44 038,55    15 961,45    

účetnictví, zpracování mezd  35 000     17 905,00    17 095,00    
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náklady na reprezentaci, 

občerstvení  20 000     450,00    19 550,00    

programové vybavení  80 000     0,00    80 000,00    

cestovné  10 000     687,00    9 313,00    

ostatní služby  200 000     304 241,94    -104 241,94    

jiné provozní náklady  200 000     161 481,78    38 518,22    

Mzdové náklady  516 000     515 999,55    0,45    

z 

toho provozní zaměstnanci  200 000     138 51148    61 488,52    

 

pedagogičtí zam. (asistenti 

pedagoga)  316 000     372 088,07    -56 088,07    

 stravování  0    0,00    0,00    

 lékařské prohlídky  0    5 400,00    -5 400,00    

Odpisy dlouhobého majetku  90 000     29 684,71    60 315,29    

z 

toho 

odpisy nemovitého majetku 

ve správě  0    0,00   0,00    

 

odpisy movitého majetku ve 

správě  90 000     29 684,71    60 315,29    

 odpisy ostatní  -    0    0,00   0,00    

Oprava prostor školních dílen  190 267     190 267,00    0,00    
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Dotace 33 063 EU OP VVV (operační program - Věda, výzkum, vzdělávání) 

1.3.2019- 28.2.2021 

Celkem 1 444 373,00 Kč 

r. 2019 Dotace Čerpání 

Materiál   157 957,55 Kč  

Služby   16 110,00 Kč  

Mzdy+OON+odvody   382 879,05 Kč  

Celkem  1 144 373,00 Kč   556 946,60 Kč  

   

r. 2020 Dotace Čerpání 

Materiál   617,00 Kč  

Služby   26 605,00 Kč  

Mzdy+OON+odvody   518 764,96 Kč  

Celkem    545 986,96 Kč  

   

r. 2021 Dotace Čerpání 

Materiál   0,00 Kč  

Služby   0,00 Kč  

Mzdy+OON+odvody   0,00 Kč  

Celkem   0,00 Kč  

SA 2019+2020+2021  1 144 373,00 Kč   1 102 933,56 Kč  

  

zůstává   341 439,44 Kč 
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Erasmus+ 

 

Grant Erasmus+ (2)     

Celkem  11 736 EUR 322 153,20 Kč  

 Grant Čerpání  

cestovné r. 2018 9 443,20  EUR 4252,80  EUR  

cestovné r. 2019  3230,40 EUR  

Mzdy r. 2020  2382,00  EUR  

Cestovné r. 2020 2292,80 EUR 1870,80  EUR  

Celkem 11736,00 EUR 11736,00  EUR  

     

Grant Erasmus+ (3)   2019-2021   

Celkem  30965,00 EUR   

v r. 2019  80% záloha 24772,00 EUR 637 631,28 Kč  

 Grant Čerpání  

cestovné r. 2019 24772,00 EUR 12277,60 EUR  

cestovné r. 2020  9800,97 EUR  

Celkem 24772,00 EUR 22078,57 EUR  

Zbývá 

  

2693,43 EUR  70 689,70 Kč  

  

Grant Erasmus+ (4)  2020-2022   

Celkem  35668,00 EUR   

v r. 2020 80% záloha,  

tj. 693 383,40 Kč    28534,40 EUR 752 452,13 Kč  

 Grant Čerpání  

r. 2020 28534,40 EUR 0,00 EUR  

Celkem 28534,40 EUR 0,00 EUR  

Zbývá  28534,40 EUR  748 885,33 Kč 
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Hospodářský výsledek za rok 2020 

Hlavní činnost 

 Výnosy Náklady Rozdíl 

stravné žáci, 

zaměstnanci 1 208 668,01 Kč 1 170 811,63 Kč 37 856,38 Kč 

čipy šj 3 751,70 Kč 2 905,94  Kč 845,76 Kč 

opisy vysvědčení 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Pracovní sešity - žáci 105 631,00 Kč 105 631,00 Kč 0,00 Kč 

školní družina 68 740,00 Kč 55 333,22 Kč 13 406,78 Kč 

LVK+plavání, 1.třída 246 584,00 Kč 246 584,00 Kč 0,00 Kč 

škody na majetku 39 540,00 Kč 39 540,00 Kč 0,00 Kč 

žel.odpad,ddhm 16 500,00 Kč 0,00 Kč 16 500,00 Kč 

zaokrouhlení 1,81 Kč 0,00 Kč 1,81 Kč 

dary 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

poškozené učebnice 773,00 Kč 0,00 Kč 773,00 Kč 

Roušky – 

bezúplat.převod 34 001,10 Kč 34 001,10 Kč 0,00 

Kurz.rozdíly 49 226,92 Kč 52 630,93 Kč -3 404,01 Kč 

Celkem 1 773 417,54 Kč 1 707 437,82 Kč 65 979,72 Kč 

 

Vedlejší činnost 

 Tržby Náklady Rozdíl 

Stravování cizí 

strávníci 1 286 279,85 Kč 1 225 178,59 Kč 61 101,26 Kč 

pronájmy učeben, 

těl.aj. 123 836,95 Kč 83 217,51 Kč 40 619,44 Kč 

kroužky 27 103,00 Kč 27 103,00 Kč 0,00 Kč 

Stravné mentoring 14 347,82 Kč 8 678,50 Kč 5 669,32 Kč 

Celkem 1 451 567,62 Kč 1 344 177,60 Kč 107 390,02 Kč 

 

HV rok 2019   173 369,74 Kč 
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Majetek      

Účet Název PS Přírůstek Úbytek KS 

018 

Drobný 

nehm.DM 310 895,43    0,00    0,00    310 895,43    

022 

Dl.hmotný 

majetek 4 905 557,02    0,00    86 290,30    4 819 266,72    

028 

Drobný 

DHM 10 601 175,11    1 062 720,44    136 026,79    11 527 868,76    

032 

Umělecká 

díla 151 000,00    0,00    0,00    151 000,00    

042 

Pořízení 

majetku 0,00    0,00    0,00    0,00    

Podrozvahová evidence majetku  

Účet Název PS Přírůstek Úbytek KS 

901 SW 318 248,20    1 803,00    0,00    320 051,20    

902 DDHM OE 2 923 494,90    124 743,63    5 230,00    3 043 008,53    

903 

Maj.ve 

výpůj.zřizov

at 61 704 896,55    857 093,92    0,00    62 561 990,47    

            

Fondy PO     

Účet Název PS Úbytek Přírůstek KS 

401 

Fond 

dloudob. 

majetku 418 252,72    39 737,00    0,00    378 515,72    

401 

Fond 

oběžných 

aktiv 20 293,99    0,00    0,00    20 293,99    

411 

Fond 

odměn 212 323,00    48 272,83    80 000,00    244 050,17    

412 Fond FKSP 174 547,99    346 647,00    515 243,96    343 144,95    

413 

Rezervní 

fond 221 478,94    0,00    201 331,08    422 810,02    

414 

Rezervní 

fond 0,00    0,00    1 161 013,84    1 161 013,84   
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416 

Investiční 

fond 308 598,72    204 172,59    39 737,00    144 163,13    
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13 Údaje o zapojení školy do rozvojových  

a mezinárodních programů 
Od školního roku 2016/17 jsme stali realizátory víceletého jazykového projektu EU v programu Erasmus+ 

výzva 2017 s názvem Více jazyka, více příležitostí. Na realizaci projektu jsme získali částku 34 716 EUR. 

Prvním podnětem k přihlášení do projektu Erasmus+ byla změna koncepce a strategie naší školy, která 

klade důraz na jazykové vzdělávání žáků i pedagogických pracovníků. Cílem projektu je zvýšit jazykovou 

vybavenost učitelů s různými aprobacemi a zajistit postupné zavádění anglického jazyka do výuky metodou 

CLIL, což obnáší užívání prvků cizího jazyka i v nejazykových předmětech. Realizace projektu byla ukončena 

25. 8. 2019 

V průběhu školního roku 2017/18 jsme stali realizátory víceletého jazykového projektu EU v programu 

Erasmus+ s výzva 2018 názvem Nové nápady tvoří lepší školu. Na realizaci projektu jsme získali částku 11 

804 EUR. Cílem projektu je získat a využít zahraniční zkušenosti s výukou CLIL pro výuku anglického jazyka v 

naší škole. Celkem 7 pedagogů navštívilo školy ve čtyřech evropských zemích – Itálie, Island, Finsko a 

Švédsko. 

V průběhu školního roku 2018/19 jsme stali realizátory víceletého jazykového projektu EU v programu 

Erasmus+ výzva 2019 s názvem Různými cestami ke společnému cíli. Na realizaci projektu jsme získali 

částku 30 965 EUR. Cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů k využívání metody CLIL ve výuce 

nejazykových předmětů. Očekávané výstupy budou naplněny skrze sdílení zkušeností získaných ve výuce a 

při individuálních mobilitách na jazykových a metodických kurzech v zahraničí. 
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14 Údaje o předložených a školou realizovaných 

projektech financovaných z cizích zdrojů 
Mimo výše uvedených projektů EU v programu Erasmus+, které jsou plně financovány pouze z 

mezinárodních prostředků EU, získává škola finanční prostředky z následujících programů: 

Navazujícím projektem na Šablony I., do kterého jsme se v průběhu školního roku 2018/19 zapojili a který 

pokračoval i v roce 2019/20 je Projekt EU OPVVV ZŠ Bratrství – inovace vzdělávání II 

Reg. číslo projektu : CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_063/0011305 

Projekt (Šablony II) je realizován v období 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021. Schválená finanční podpora je 1 444 373 

Kč, je plně financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu. 

Cílem tohoto projektu je především zkvalitňování vzdělávání žáků, podpora výuky cizích jazyků, využití 

mobilních zařízení ve výuce. K naplnění tohoto cíle jsme zvolili tyto formy podpory: 

Ve škole pracuje na 0,5 úvazku školní speciální pedagog, který vede předmět speciálně pedagogické péče, 

pomáhá žákům s podpůrnými opatřeními zvládat výuku, jedná s institucemi v oblasti poradenství a péče o 

dítě. V oblasti českého jazyka rozvíjíme čtenářství formou čtenářského klubu. Žáci, kteří jsou ohrožení 

školním neúspěchem, se mohou připravovat na výuku v kroužku doučování z anglického jazyka. Učitelé 

využívají k svému profesnímu rozvoji šablony podporující sdílení zkušeností, jako je tandemová výuka a 

vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ. Součástí rozvoje osobnosti učitele je také vzdělávání, a to v oblasti 

čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT a cizích jazyků. V zavádění cizích jazyků do výuky 

některých předmětů využíváme také šablonu Clil ve výuce na ZŠ. Pro zkvalitnění výuky anglického jazyka 

jsme zvolili šablonu Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ, kdy budeme realizovat výuku s rodilým 

mluvčím napříč všemi ročníky školy. V rámci tohoto projektu zakoupíme 20 mobilních zařízení, které 

budeme využívat v hodinách matematiky, fyziky, zeměpisu a na 1. stupni, a to ve spolupráci s ICT 

odborníkem. 

Z tohoto projektu jsme také financovali projektové dny Bezpečně ve škole a projektový den mimo školu pro 

žáky 1. ročníku. Spolupráci s rodiči rozšíříme o nabídku 6 různých vzdělávacích akcí v rámci šablony 

Setkávání s rodiči žáků. 

Na tento projekt navazuje další projekt 

ZŠ Bratrství – inovace ve vzdělávání III 

Reg. číslo projektu : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019243 

 Projekt je realizován v období 1.3.2021 – 28.2.2023. Schválená finanční podpora je 902132,- Kč, je plně 

financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu. 

Cílem tohoto projektu je především zkvalitňování vzdělávání žáků a profesní rozvoj pedagogů. K naplnění 

tohoto cíle jsme zvolili tyto formy podpory: 

Ve škole pracuje na 0,5 úvazku školní speciální pedagog, který vede předmět speciálně pedagogické péče, 

pomáhá žákům s podpůrnými opatřeními zvládat výuku, jedná s institucemi v oblasti poradenství a péče o 

dítě. Žáci, kteří jsou ohrožení školním neúspěchem, se mohou připravovat na výuku v kroužku  doučování z 

matematiky a  anglického jazyka. Učitelé využívají k svému profesnímu rozvoji šablony podporující sdílení 

zkušeností, jako je tandemová výuka Z tohoto projektu budeme také financovat 3 projektové dny ve škole 
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Dalším projektem, který jsme realizovali v rámci financování z cizích zdrojů byla neinvestiční dotace z Fondu 

Zlínského kraje (dále jen „dotace“) do výše 150 000 Kč, současně však maximálně 47,69 % celkových 

způsobilých výdajů projektu na realizaci projektu: Vybavení školních dílen. V rámci projektu bylo pořízeno 

nové vybavení školních dílen celkem 25 stolů se svěráky u nichž vzniklo 25 jednotlivých pracovišť. Ve 

školních dílnách byly opraveny omítky, výmalby, položena nová podlahová krytina a zakoupeny věšáky a 

skříňový nábytek jako úložné prostory. 

Projekt, jehož žadatelem byl zřizovatel – Město Bystřice pod Hostýnem, ale který byl realizován ve škole 

spočíval v modernizování stávající odborných učeben pod názvem Multimediální prostředí pro lepší výuku v 

ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. Cílem projektu je prostřednictvím pořízení nového multimediálního vybavení 

zvýšit efektivitu výuky ve škole a kvalitu vzdělávání žáků se zřetelem k budoucímu uplatnění na trhu práce. 

V odborných učebnách přírodopisu, fyziky, chemie, zeměpisu, anglického jazyka pro 2. stupeň a anglického 

jazyka pro 1. stupeň jsou instalovány nové interaktivní tabule s dataprojektory, včetně počítačů. Pořízeno 

bylo rovněž 6 iPadů souprava pro videokonference, která bude umístěna v odborné učebně anglického 

jazyka pro 2. stupeň. Součástí projektu je i napojení odborných učeben a ostatních prostor budovy školy na 

bezdrátovou síť, což umožní prostřednictvím tabletů využití on-line výukových zdrojů, přenos tabletů mezi 

učebnami a on-line navázání kontaktu se zahraniční partnerskou školou. Moderní vybavení nabídne 

pedagogům rozšířené možnosti způsobů a metod výuky odborných předmětů, které povedou k 

aktivnějšímu zapojení žáků do výuky a zvýší jejich zájem o předmět. Projekt je podpořen Místní akční 

skupinou Podhostýnska, z. s., v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady 

na projekt činí 922 407,20 Kč.  
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15 Údaje o spolupráci s odborovými 

organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 
Na škole nepůsobí odborová organizace. 

Škola spolupracuje s dalšími subjekty: Pravidelné schůzky s rodiči (5x ročně, 2x formou konzultace i se žáky, 

dny otevřených dveří, školní zahradní slavnost, předvánoční odpoledne – rozsvěcení vánočního stromu 

před školou, kurz společenské výchovy a tance). Setkání s rodiči budoucích žáků 1. a 6. ročníku.  

Spolupracujeme s Klubem rodičů při ZŠ Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem – pravidelné 

schůzky vedení školy s volenými zástupci spolku, konkrétní spolupráce např. mikulášská nadílka pro všechny 

žáky – pečení perníčků, organizování společných setkávání rodičů, žáků s učiteli na turistických vycházkách 

– Hostýn, Kelčský Javorník, a 3. školního plesu) 

Spolupráce se zřizovatelem – OSPOD, odbor kultury, účast na rozsvěcení vánočního stromu. S Městskou 

policií v Bystřici pod Hostýnem. Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou Zlínského kraje, Hasičským 

záchranným sborem ZLK – stanice Bystřice pod Hostýnem, Centrem pro seniory Zahrada.  

Spolupráce školy s malotřídními a neúplnými školami (Chvalčov, Loukov, Slavkov p. H., Vítonice) – 

organizování společných soutěží, spolupráce na projektu MAP. 

Spolupráce se ZUŠ – výchovné koncerty pro žáky naší školy, výtvarná výstava v zámku. 

Spolupráce s MŠ – připravenost dětí na ZŠ, organizace ukázkových hodin jaké je to ve škole a edukačně 

stimulačních skupin pro budoucí žáky 1. ročníku, beseda s rodiči budoucích žáků 1. tříd. 

Škola je členkou Asociace základního školství ČR a Asociace školních sportovních klubů s níž 

spoluorganizujeme okresní a krajské kolo v přespolním běhu, sportuj ve škole 

Škola spolupracuje s dalšími institucemi, které se zabývají prací s dětmi a mládeží (Středisko volného času 

Včelín v Bystřici pod Hostýnem, účastníme se organizovaných městskou knihovnou Bystřice p. H.) 

Škola dále spolupracuje s řadou dalších spolků v Bystřici pod Hostýnem – Fotbalový klub Bystřice  pod 

Hostýnem – organizace náborů, Házená Bystřice pod Hostýnem – spolupráce v hodinách TV, organizace 

turnajů v házené pro žáky 2. – 5. ročníku. S cyklistickým oddílem Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem při 

zajištění dopravní výuky žáků 5. ročníku Bezpečně v dopravě. S Klubem biatlonu Bystřice pod Hostýnem při 

organizaci okresního a krajského kola přespolního běhu a při ukázkových lekcích sportu ve škole. 

 

Datum schválení ve školské radě:  23.9.2021 

  

Podpis ředitele a razítko školy: 


