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                                                         Část A 

 

Základní údaje o škole: 

 

Název školy: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace. 

 

Charakteristika školy: zřizovatelem školy je město Napajedla se sídlem  

Městský úřad Masarykovo náměstí 89, Napajedla.  

Škola je od 1. 7. 2001 právním subjektem. 

Funkci ředitelky školy vykonávala ve školním roce 2019/2020 Mgr. Dana  

Pospíšilová, jmenována do funkce s účinností od 9. 8. 2004. 

Název školy: 1. základní škola Napajedla, příspěvková organizace. 

Kontakt na zařízení: tel.: 577 944 182, 730 513 155  

e–mail: info@1zsnapajedla.cz Internetová adresa školy: www.1zsnapajedla.cz  

Kontaktní osoba: pí. Jitka. Šohajková 

Škola byla zařazena do sítě škol dne 25. 1. 1996 

pod č. j.1204/47, poslední aktualizace ze dne 4. 7. 2007 pod č. j.41691/2007. 

Identifikátor právnické osoby:600 114 198, IČ:70 917 043, IZO 102 319 235. 

Celková kapacita školy je 300 žáků. Kapacita školní družiny 90 žáků.  

Ve školním roce 2019/2020 byla kapacita školy naplněna na 93%, školní 

družiny na 100% dle  aktuálního  stavu v  červnu 2020.        

Vnitřní zdroje školy  

Školu navštěvují převážně žáci z Napajedel, dále pak žáci ze spádové Základní 

školy a Mateřské školy Žlutava, částečně žáci ze Základní a Mateřské školy 

Spytihněv a Základní a Mateřské školy Pohořelice.   

V přízemí budovy školy se nachází 3 oddělení školní družiny a DDM Matýsek, 

Napajedla. Škola má vlastní tělocvičnu, dále možnost navštěvovat sportovní 

halu u 2. ZŠ Napajedla a také přilehlý sportovní areál. 

Školní jídelna se nachází v budově 2. ZŠ Napajedla, kam žáci přecházejí na 

oběd v doprovodu pedagogů.  

 

Školská rada  

Na prvním jednání školské rady dne 8. 10. 2019 byla projednána a schválena 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019  uvedený dokument 

předložila ředitelka školy, ředitelka školy také seznámila školskou radu 

s plánem práce na školní rok  2019/2020, se zprávou ČŠI, s projekty Ovoce do 

škol, Mléko do škol, s ukončením projektu Zkvalitnění vzdělávání na 1. ZŠ 

Napajedla – Šablony I., se zahájením nového projektu Zvyšování kvality 

vzdělávání žáků na 1. ZŠ Napajedla – Šablony II a projektem MAP – rodilí 

mailto:info@1zsnapajedla.cz
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mluvčí do škol. Druhé zasedání školské rady se konalo dne 22. 6. 2020. Byly 

hodnoceny akce a projekty školního roku 2019/2020, zvláště kladně byl 

hodnocen projekt Abeceda peněz ve spolupráci s Českou spořitelnou. Dále byla 

hodnocena distanční výuka z pohledu rodičů a přijata některá doporučení. Byl 

projednán nový ŠVP ZV, ve kterém byly provedeny úpravy obsahu učiva a 

výstupů v předmětech český jazyk a hudební výchova na 2. stupni. Nový ŠVP 

ZV bude platný od 1. 9. 2020. Byla projednána příprava voleb do nové školské 

rady. Volby se uskuteční v říjnu 2020.   

 

Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k  30. 6. 2020 

 
 Počet 

tříd, 

oddělení 

ŠD 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu, 

oddělení 

Přepočtený počet 

ped. pracovníků 

 

 

Počet žáků na 1 

úvazek 

 

 

2019/2020 14 279 19,92 21,70 12,85 

1. stupeň  6 119 19,83 7,27 16,66 

2. stupeň  8 160 20 13,43 11,91 

Školní 

družina 

 3 90 30 2,75 32,72  

 

Ve školním roce 2019/2020 činil počet  žáků opět 279. To znamená, že 

kapacita školy byla naplněna na 93%. Ve školním roce 2020/2021 se zvýšil 

počet žáků na 300, to znamená, že v tomto školním roce je kapacita školy 

naplněná na 100%. Kapacita školní družiny je již dlouhodobě naplněna na 

100%. Zájem zákonných zástupců žáků o výuku svých dětí v naší škole 

překračuje v současnosti  kapacitu školy asi o 12 žáků. Jedná se převážně o 

přestupy z okolních malotřídních škol do 6. ročníku, případně o přestupy z 

jiných základních škol. 

Do 1.ročníku nastoupilo ve školním roce 2020/2021  29 žáků, byly vytvořeny 

2 první třídy. Vzhledem k počtu žáků ve vztahu k počtu učeben bude nutné 

stanovit kritéria pro přijetí žáků do 1.ročníku ve školním roce 2021/2022. 

 

Školní rok  Počet žáků Naplněnost kapacity 

školy 

2012/2013 262 87,33% 

2013/2014 270 90% 

2014/2015 290 96,66% 

2015/2016 297 99% 

2016/2017 299 99,66% 

2017/2018 297 99% 

2018/2019 285 95% 

2019/2020 279 93% 
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Část B 

 

Vzdělávací programy školy: 

Na 1. základní škole Napajedla byl ve školním roce 2019/2020 realizován ve 

všech třídách a ročnících od 1.9.2019  Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 1.základní školy Napajedla, Komenského 268,  

č.j:1ZS-390/2017.  

Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky 

Nepovinné předměty: ŘK náboženství.  

Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie, základy včelařství 

Hlavním úkolem pro školní rok 2019/2020 byla tedy realizace aktuálního  

ŠVP ZV ve všech ročnících a zároveň i podpora a plynulé začleňování dalších 

žáků se vzdělávacími a  výchovnými problémy. Do našeho plánu práce 

negativně zasáhla epidemická situace a s ní spojené uzavření škol. Byla to 

pro nás všechny, pedagogické pracovníky i ostatní zaměstnance školy 

nečekaná výzva. Děkuji všem vyučujícím, za operativní přístup k této 

situaci, pracovní nasazení, vstřícnou komunikaci jak s vedením školy, tak 

především se zákonnými zástupci žáků. Děkuji také kol. Šohajkové za 

výraznou pomoc při organizaci administrativního chodu školy.  Nebyly to 

pro nás žádné „prázdniny“, ale velmi náročná, zodpovědná a ve svém 

důsledku nevděčná práce jak po stránce pedagogické, organizační, tak i 

administrativní.  

 
 

Část C 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 

1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 
 

 počet fyzických 

osob - učitelé 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

21 + 3(MD, RD) 

 

20,71 

                               

Požadovaný stupeň vzdělání splňovali všichni pedagogičtí pracovníci.  

V průběhu školního roku 3 pracovnice čerpaly mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. 
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Další pedagogičtí 

pracovníci 

počet 

fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

školní psycholožka 1 0,50 

asistenti pedagoga 5 4,14 

 

 
 počet fyzických 

osob - 

vychovatelky 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

3 

 

2,75 

 

Personální obsazení základní školy ve školním roce 2019/2020 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, 

aprobace 

1. ředitelka školy 8   

1,14       

VŠ, pedagogická 

fakulta 

D - Rj - Nj 

2. zástupkyně 

ředitelky 

11             1,10 VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - F 

3.                         učitelka,  

vých. poradkyně  

19        

1,00 

VŠ,  pedagogická 

fakulta 

Čj - Ov 

4. učitelka 

 

20              

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň  

5. učitelka 

 

22          

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

6. učitelka     

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.ped. 

 

7. 

 

učitelka    

 

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.pedagogika 

8. učitelka, metodik  

a koordinátor  ICT  

19 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 
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9. učitelka 

 

22 

1,00 

Studium – VŠ, 

pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

10. učitel 

 

23 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 1.stupeň 

2. stupeň 

11. učitelka 

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Tv 

12.                         učitelka 

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Čj –Fj - D 

13. učitelka 22      

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Čj - Hv 

14. učitel 23          

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Z – D - Ov 

15. učitelka MD 

 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Př - Vv 

 

16. 

učitelka, 

metodička 

prevence  

 

MD 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Aj - Čj 

17. učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Vv- Č  

 

18. 

učitelka  

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Bi - Ch 

19. učitelka MD VŠ, pedagogická 

fakulta 

Fr - D 

20. učitelka 22 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - D 

 

21. 

učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Aj 

22.  učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 
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Aj 

23. učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Př 

24. učitelka 8 

0,36 

Bc – VŠ, 

pedagogická 

fakulta 

 

Školní družina 

25. ved. vychovatelka 25               

1,00 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

26. 

 

vychovatelka 

 

28 

1,00 

 

VŠ 

vychovatelství, 

Bc. 

27. vychovatelka 

 

 

17               

0,61 

 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

 

28. školní 

psycholožka 

0,50 VŠ, psychologie 

29. asistentka 

pedagoga 

0,75 VŠ, pedagogická 

fakulta, B.c. 

30. asistentka 

pedagoga 

1,00 Úplné střední 

odborné s maturitou, 

kurz asistenta 

pedagoga 

31. asistentka 

pedagoga 

0,89 Úplné střední 

odborné  s 

maturitou, kurz 

asistenta pedagoga 

32. asistentka 

pedagoga 

0,75 VŠ, pedagogická 

fakulta, B.c. 

33. asistent pedagoga 

 

0, 75 VŠ, Mgr. 

 

Ve škole jsou obsazeny prakticky  všechny aprobace. Pro školní rok 2020/2021  

byla nově přijata pracovnice s aprobací anglický jazyk – hudební výchova. 

Považuji za velký úspěch zajištění aprobované výuky anglického jazyka, protože 

tato aprobace na trhu práce prakticky není.  
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Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

 

 Pracovní 

zařazení 

Úvazek Stupeň 

vzdělání 

1. ekonomka 1,00 SŠ ekonom. 

2. školník 0,90 vyuč. 

3. uklízečka 1,00 

 

vyuč. 

4. uklízečka 0,5 vyuč. 

5. uklízečka 0,5 vyuč. 

5. uklízečka 0,40 vyuč. 

 

V průběhu školního roku došlo na žádost jedné pracovnice k rozdělení úvazku 

mezi dvě uklízečky. Problém se zajištěním pracovních sil na pozici uklízečka 

přetrvává. V současné době jsou dvě uklízečky v důchodovém věku a vzhledem 

ke  zvyšujícím se  nárokům na hygienu  tuto náročnou práci zvládají jen 

s velkým vypětím.  

 

 

Část D  

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce  a následném přijetí do školy 

Zápis do prvních tříd byl poznamenán vzniklou epidemickou situací a proběhl 

bez účasti dětí i jejich zákonných zástupců. Zápis korespondenční formou byl 

mimořádně náročný jak z administrativních důvodů, tak z hlediska komunikace 

se zákonnými zástupci žáků. 

Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno do 1. třídy 36 žáků.  

Rodiče 7 dětí podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na doporučení 

školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře byl těmto dětem 

odložen začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok. Do první 

třídy nastoupilo ve školním roce 2020/2021 29 žáků. Z tohoto důvodu budou 

otevřeny 2 první třídy.  
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Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 

 

Třída Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo celkem Neprospělo Plní školní 

docházku 

v zahraničí 

1. 22 21 22 0 1 

 

2. 19 

 

19 19 0 0 

3. 23 22 23 0 1 

 

4.A 18 13 

 

18 0 0 

4. B 11 8 

 

11 0 0 

5. 25  18 25 

 

0 0 

Celkem 

1. 

stupeň 

118 101 118 0 2 

 

6. A 

 

 

22 

   

   

 13 

    

   

22 

 

0 

 

 

0 

6. B 23  11 23 0 

 

0 

7. A 17   6 17 

 

0 2 

7. B 

 

19   6 19 0 0 

8. A 

 

24   9 24 0 0 

8. B 23   8 23 

 

0 0 

9. A 15   9 15 0 0 

 

9. B 18   8 18 0 1 

 

Celkem 161  70 161 0 3 
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2. stupeň 

Škola 

celkem 

279 171 279 0 5 

 

Řešení kázeňských opatření  

Přestupky, jejich řešení, závažnost a případná kázeňská opatření či opatření 

vedoucí k nápravě jsou definovány školním řádem. Ve  školním roce 2019/2020 

bylo uděleno méně pochval 88, a také méně kázeňských opatření celkem 29. 

Chování v tomto školním roce nebylo klasifikováno druhým stupněm u žádného 

žáka. Tato situace byla ovlivněna přerušením prezenční výuky prakticky od 

března do června. Žáci, kteří nastoupili na konzultace a výuku během května a 

června 2020 neměli žádné kázeňské přestupky. Musím pochválit především 

žáky 9. ročníku, kteří byli velmi disciplinovaní a snažili se využít možnosti 

konzultací  ke zkouškám na střední školy v plném rozsahu.   

 

Srovnání počtu udělených kázeňských opatření  

 

 NTU DTU DŘ 2 z chov. Pochvaly 

2016 - 2017 46 17 19 3 127 

2017 - 2018 25 23 24 4 121 

2018 - 2019 34 21 15 6 116 

2019 - 2020 19   7   3 0   88 

 

Poradenská činnost výchovného poradce zahrnovala: 
 

 Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další 

vzdělávací a profesní cestě žáků 

 Vyhledávání žáků školy, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce 

na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky 

s potřebou podpůrného opatření 

 Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích 

potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve 

školských poradenských zařízeních 

 Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Přípravu podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto 

žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci 

vzdělávacích opatření u těchto žáků 
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K dalším činnostem výchovného poradce patřilo: 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 Doplňování nástěnky výchovného poradce 

 Péče o schránku důvěry 

 Spolupráce s jednotlivými učiteli 

 Průběžné vzdělávání, účast na seminářích výchovných poradců 

 Posílání žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny na 

žádost rodičů nebo na žádost školy 

 Posílání na posouzení do PPP končící podpůrná opatření 

 K dispozici knihovna výchovného poradce (pro učitele a rodiče) 

 Celoroční práce ve školním parlamentu 

 Spolupráce a koordinace s učitelkou a školní psycholožkou  při realizaci 

Předmětu speciálně pedagogické péče  

 Spolupráce a koordinace s vyučující při skupinové konzultaci žáků 

s logopedickými vadami  

 Spolupráce a koordinace při realizaci pedagogické intervence 

 

Podle Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných (č. 27/2016 Sb.) poskytujeme podpůrná opatření těmto žákům: 

 

Žáci s podpůrným opatřením 1. stupně: 

 5 žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: 

 38 žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 3. stupně: 

 8 žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 4. stupně: 

 1 žák 

Celkový počet žáků s podpůrnými opatřeními: 52 
 

Počet žáků s podpůrnými opatřeními se  ve školním roce 2019/2020 opět 

zvýšil, a to celkově o 4 žáky. 

 

Celkově 6 vyučujících poskytovalo pedagogickou intervenci, a to   

individuální  nebo skupinovou v časové dotaci 1 -2 hod. týdně. 
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Předmět speciálně pedagogické péče vyučovaly dvě kolegyně s požadovanou 

kvalifikací, a to celkově 6 hodin týdně.  

 

Ve školním roce 2019/2020 probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace 

žáků s řečovými vadami.  
 

Ve školním roce 2019/2020  u nás pracovalo celkem 5 asistentek a asistentů 

pedagoga.  Jejich počet se ve srovnání se školním roce 2019/2020 zvýšil o 2 

pracovníky. 
 

Se žáky  s podpůrnými opatřeními byli jednotliví vyučující seznámeni 

na začátku školního roku výchovnou poradkyní, což stvrzují svým podpisem. 

Vyučující mají možnost v průběhu celého školního roku nahlédnout do IVP i do 

jednotlivých zpráv z vyšetření žáků a mohou konzultovat s výchovnou 

poradkyní podle potřeby. Vyučujícím slouží k nahlédnutí i program Bakaláři, 

kde jsou zaznamenána doporučení školských poradenských zařízení pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
  

Po celý školní rok probíhaly konzultace výchovné poradkyně s jednotlivými 

učiteli, s metodikem prevence rizikového chování  a školní psycholožkou, 

řešily se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i rodiči. 

 

Probíhaly konzultace se speciální pedagožkou ze Speciálně 

pedagogického centra Středová ve Zlíně, se speciální pedagožkou ze 

Speciálně pedagogického centra Divadelní ve Zlíně, se speciálními pedagogy 

a psychology z KPPP Zlín a jejich pobočkami v Uherském Hradišti a 

Kroměříži.  
 

Po celý školní rok je žákům k dispozici schránka důvěry u dveří do kabinetu 

výchovné poradkyně. 
 

První úterý v měsíci se scházel školní parlament s vedením školy (ředitelkou 

školy a zástupkyní ředitelky školy), kterého se účastnila i výchovná poradkyně  

a školní metodik prevence rizikového chování. Zástupci jednotlivých tříd (dva 

nominovaní žáci) zde mohli tlumočit postřehy své i svých spolužáků, 

připomínky, přicházet s novými nápady a návrhy, pochlubit se úspěchy své třídy 

a hodnotit akce školy. Školního parlamentu se mohli zúčastnit i další vyučující 

podle aktuální potřeby.  

 

 Žáci nejvyššího ročníku (deváťáci) prováděli žákovský dohled nad žáky 

v prvním patře školy (nad těmi nejmenšími). Dohlíželi na jejich bezpečné 

trávení školních přestávek. Při problémech se obraceli na učitelský dohled, který 

jim pomohl jakoukoliv problémovou situaci vyřešit. Žákovský dohled mohli 



14 

 

naši nejmenší požádat o pomoc, rozeznali jej díky reflexní pásce, kterou měl 

dohled na ruce. 

 

 Naši nejstarší žáci již tradičně pomáhají prvňáčkům seznámit se s novým 

prostředím školy – probíhá u nás mentoring, při kterém žáci devátých ročníků 

již od prvního dne školního roku uvedou žáky první třídy do školy. Mentoring 

pokračuje společným výletem do Vyškova (ZOO a Dinopark), předáváním 

slabikářů prvňáčkům, spoluprací při Dnu Země a závěrečném rozloučení deváté 

třídy. Žáci devátých tříd své svěřence z první třídy navštěvují i o přestávkách, 

pomáhají jim připravit se na další vyučovací hodinu, hrají si s nimi a zároveň na 

ně dohlížejí. Den Země a závěrečné rozloučení devátých tříd se letošní školní 

rok z epidemiologických důvodů neuskutečnily. 
 

V průběhu školního roku proběhly dvě společné třídní schůzky, kde rodiče a 

učitelé projednávali vše potřebné. Prospěch a výchovné problémy byly řešeny u 

jednotlivých učitelů v konzultačních hodinách každý měsíc. 

 

V závěru školního roku probíhá tradiční setkání nejlepších žáků 

napajedelských škol se starostkou města. Ve školním roce 2019/2020 setkání 

z epidemického důvodu neproběhlo.  

 

Zhodnocení: 

 

Práce pedagogů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole 

probíhala bez větších obtíží, pokud se nějaké vyskytly, byly co nejdříve 

řešeny. Osvědčila se práce asistentů pedagoga.  
 

Aktivity zaměřené na kariérové poradenství a volbu povolání 

 

Devátá třída měla volbu povolání jako součást náplně předmětu pracovní 

činnosti. Zde pracovali žáci s internetovými adresami zaměřenými na toto téma. 

Pracovali také s pracovními listy, které jim osvětlovaly tuto tematiku. 

 

S tématem volby povolání se pracuje i v hodinách výchovy k občanství, kde jsou 

žáci seznamováni s internetovými adresami k volbě povolání (např. 

www.infoabsolvent.cz, www.gwo.cz, www.istp.cz, www.burzaskol.cz ) 

 

Průběžně žáci vyšších ročníků sledovali nástěnku výchovného poradce, kde 

měli k dispozici informační letáky k volbě povolání, DVD jednotlivých škol, 

které si mohli zapůjčit a v případě vážného zájmu i ponechat. Našli zde 

informace k průběhu přijímacího řízení, k termínům přihlášek, vzory pro 

vyplnění přihlášek. Měli k dispozici kalendář Dnů otevřených dveří na 

jednotlivých školách. Dnů otevřených dveří se žáci zúčastňovali průběžně.  

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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Ve školním roce 2019 / 2020 jsme již tradičně na naší škole uspořádali školní 

„Burzu středních škol“. O tuto akci bývá mezi žáky vyšších ročníků a jejich 

rodiči velký zájem. Akce proběhla 12. 11. 2019 v prostorách naší školy 

v průběhu konzultačních hodin. O akci projevili velký zájem jak rodiče, tak 

jejich děti, ale také oslovené střední školy. Zástupci jednotlivých středních škol 

představili své školy, odpovídali na dotazy a předávali propagační materiály. Pro 

velký zájem plánujeme tuto akci zopakovat i příští školní rok, pokud to 

epidemiologická situace dovolí. 

 

V tomto školním roce se konala informativní třídní schůzka rodičů žáků 

devátých tříd k přijímacímu řízení (12. 11. 2018), kde rodiče získali všechny 

potřebné informace pro přijímací řízení. Měli možnost dotazovat se i 

individuálně u výchovné poradkyně. 

 

Žáci osmých ročníků již tradičně navštěvují konzultační dopoledne 

v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ve Zlíně pod názvem 

„Hledám povolání, které se pro mě hodí“. Ve školním roce 2019 / 2020 toto 

konzultační dopoledne neproběhlo.  

 

Konzultace u výchovného poradce – žáci i rodiče hojně využívali možnost 

konzultovat problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní 

v konzultačních hodinách i mimo ně. 

 

Pro deváté ročníky byly k dispozici Atlasy školství Zlínského kraje pro školní 

rok 2020/2021. V tomto Atlasu škol mohli najít základní údaje o přijímacím 

řízení, o přihláškách, o jednotlivých školách a oborech, které budou školy 

otevírat příští školní rok. 

 

Jedna žákyně z devátého ročníku se zúčastnila talentových zkoušek na střední 

školu s uměleckým zaměřením. Byla přijata. 

 

V průběhu měsíce února žáci devátých ročníků nosili vyplněné přihlášky 

k potvrzení třídním učitelům. Třídní učitelé vypisovali prospěch žáků za minulé 

dva ročníky. Termín odevzdávání na střední školy byl stanoven na 2. 3. 2020.  

 

Ve školním roce 2019 / 2020 byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd 

v průběhu měsíce května. 
 

Od 11. 5. měli žáci devátých tříd, kteří se chystali k Jednotné přijímací zkoušce, 

možnost navštěvovat konzultace k přijímací zkoušce. Této možnosti využili 

téměř všichni. 
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8. června 2020 se žáci devátých tříd zúčastnili povinné Jednotné přijímací 

zkoušky na střední školy pro maturitní obory: 

 

 Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a 

hodnocení výsledků testů zajišťovalo Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání 

 Jednotné zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů 

z předmětů český jazyk a literatura a matematika 

 Jednotná zkouška se konala pouze v jednom termínu  

 Letos měli žáci navýšený časový limit v českém jazyce o 10 minut, 

v matematice o 15 minut 

 

16. 6. se žáci devátých ročníků dozvěděli, zda jsou či nejsou přijati na střední 

školu. Někteří podávali žádost o nové rozhodnutí, jiní se přihlásili do druhého 

kola. Na konci školního roku 2019 / 2020 byli  všichni žáci přijati.  

 

Hodnocení přijímacího řízení: 
 

Ve třídě 9. A se přihlásilo 14 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 2 na gymnázium, pouze 2 žáci se přihlásili na tříleté učební obory.  

 

Ve třídě 9. B se přihlásilo 12 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 8 na gymnázium, 6 žáků se přihlásilo na tříleté učební obory. U 

většiny žáků výběr oborů odpovídá studijním výsledkům i předpokladům. 

 

Přijímací řízení 2019 - 2020 – vycházející žáci 

Gymnázium Otrokovice: 3 žáci 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín: 1 žákyně  

Střední průmyslová škola Zlín: 4 žáci 

Střední odborná škola Staré Město: 4 žáci 

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – 1žákyně 

Střední průmyslová škola Otrokovice: 4 žáci 

Stojanovo gymnázium Velehrad: 2 žáci 

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště: 1žák 

Střední zdravotnická škola Zlín: 2 žákyně 

Obchodní akademie Uherské Hradiště 1 žák 

Obchodní akademie Kroměříž 1žákyně 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 1 žák 

Střední odborná škola a gymnázium Staré město 2 žákyně 

Střední škola služeb Uherské Hradiště 2 žákyně 

Střední pedagogická škola Kroměříž – 1žákyně 

Střední škola pedagogická a sociální Zlín – 1žákyně 

Střední zdravotnická škola Brno – oční optik 1žákyně 



17 

 

 

 

Výběr budoucího povolání u některých žáků úplně neodpovídá jejich 

studijním předpokladům. Naopak některé žákyně, které velmi dobře  

uspěly  u zkoušek na gymnázium v Uherském Hradišti a ve Zlíně nakonec 

daly přednost méně náročnému studiu – zatím nebývalý jev. Převládá 

orientace na služby – u chlapců opravář motorových vozidel, ojediněle 

truhlář – 1žák, u děvčat kosmetické služby, kadeřnice, hotelové služby. 

Kladně lze hodnotit z hlediska aktuálních potřeb trhu práce  – orientace na 

střední školy zaměřené na informační technologie, zdravotnictví, 

stavebnictví a pro náš region studium aplikované chemie. 
 

Zpráva o činnosti 1. stupně a schůzkách MZ ve školním roce 2019/2020 

 

Hodnocení distanční výuky – do 24. 5. 2020 

 

 Distanční výuka byla pro všechny zúčastněné novou formou výuky. Ze 

začátku byla situace složitější, nejenom pro učitele, ale i pro žáky a rodiče. Pro 

učitele byla složitá volba online komunikace, protože je možností více. Nejprve 

probíhala komunikace přes emaily, následně podcasty a videokonference. Velmi 

se využívala online výuka od nakladatelství Fraus a Nová škola a dále online 

cvičení, kde měli žáci, jejich rodiče i učitelé možnost vidět výsledky testů. 

V nižších ročních (1. a 2. třída) videokonference neprobíhaly.  

 

Klady:  

 proběhl pokrok ve využívání ICT technologií (emaily, podcasty, 

videokonference, nové programy) 

 větší samostatnost a zodpovědnost žáků 

 práce žáků s učebnicí, naučili se vyhledávat informace 

 schopnost naučit se rozvrhnout si čas 

 prohloubení pěkných vztahů mezi rodiči, žáky a učitelem 

 

Zápory: 

 někteří žáci nemají doma počítač 

 ne všichni žáci měli možnost připojení na videokonferenci (špatné 

připojení nebo žádné) 

 chybí kontakt mezi učitelem a žákem 

 neúčast žáků při této formě výuky (nezodpovědnost rodičů), někteří žáci 

vůbec nekomunikovali 

 náročná kontrola a hodnocení žákovských prací 

  velká neobjektivnost při hodnocení – nelze rozhodnout, zda dítě 

pracovalo samo nebo s pomocí rodičů 
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Výstupy ŠVP ZV – plnění, plnění tematických plánů – jejich případné úpravy 
 

 

Ročník Plnění Opatření 

1. ročník 
Výstupy ŠVP ZV splněny řádně 

v termínu. 
Není potřeba úprav. 

2. ročník 
Výstupy ŠVP ZV splněny řádně 

v termínu. 
Není potřeba úprav. 

3. ročník 
Výstupy ŠVP ZV splněny řádně 

v termínu.  
Není potřeba úprav. 

4. ročník 
Výstupy ŠVP ZV splněny řádně 

v termínu. 
Není potřeba úprav 

5. ročník 
Výstupy ŠVP ZV splněny řádně 

v termínu. 
Není potřeba úprav. 

 

 

V letošním školním roce probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka 

podle ŠVP ZV platného od 24. listopadu 2017. Všechny výstupy byly splněny, 

učivo jsme se snažili v průběhu roku probírat v souladu s časově tematickými 

plány. V důsledku distančního vzdělávání se však probírání učiva časově 

protáhlo až do 25. června. Ve všech ročnících se učivo zvládlo dle tematických 

plánů, jen je potřeba učivo, které se žáci učili doma, zopakovat v následujícím 

ročníku důkladněji. V budoucím 5. ročníku bude potřeba upravit plán do 

anglického jazyka.  

Docházelo k metodické pomoci, předávání zkušeností a sdělování 

vlastních názorů mezi vyučujícími. Již několik let hodnotíme žáky dle osnovy 

hodnocení, kterou jsme si vytvořili, aby bylo hodnocení jednotné i při postupu 

do vyššího ročníku a změně vyučujícího. 

Od září letošního školního roku nastoupila asistentka pedagoga k žákovi 

1. ročníku a v listopadu nastoupil  asistent pedagoga k žákovi 2. ročníku. Byla 

jim poskytována pedagogická a metodická pomoc ze strany vyučujících 

v daných ročnících. 
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Inkluze v průběhu distanční výuky 

 

1. ročník  
1 žák s PO 3 – rodiče žáka se velmi zodpovědně věnovali školní práci a 

komunikovali s třídní učitelkou 

1 žák s PO 2 – základní úkoly, které žáka bavily, byly probrány, zbytek učiva 

žák nezvládl, jak by měl (čtení, psaní) 

 

2. ročník  
1 žák s PO 3 - učení a plnění úkolů zvládal bez problémů, plnil i dobrovolné 

úkoly. Probíhala vzájemná spolupráce žák-rodič-třídní učitel-asistent 

prostřednictvím emailů a podpory výuky, posílání videí emailem. Zpětně 

skenovali a zasílali foto hotových prací. 

 

3. ročník-žádný žák 

 

4. A – 1 žák s PO 4 – žák pracoval individuální formou s maminkou doma dle 

vlastních možností a schopností. Vypracované úkoly neposílali, ani na 

opakované výzvy. Od poloviny distanční výuky pracoval žák on-line formou 

dvakrát až třikrát týdně s asistentkou pedagoga. Probíhala vzájemná spolupráce 

a zpětná vazba s vyučující. 

 

4. B – 1 žák s PO 2, 1 žák s PO 2 a IVP, 1 žák PO 3 a IVP -  výuka žáků 

probíhala pomocí vzájemné komunikace emailem. Žáci měli zmírnění či 

zkrácení zadaných úkolů, vysvětlení úkolů, ověření, zda zadání žáci rozumí. 

Zpětně skenovali a zasílali foto hotových prací. Byli chváleni za každou práci, 

pokud chybovali, paní učitelka napsala a vysvětlila správné řešení. Zpětná vazba 

však u dvou žáků byla velmi slabá. Úkoly byly zadávány přes Podporu výuky. 

 

5. ročník – 4 žáci s PO 2, 3 žáci s PO 2 a IVP, 2 žáci s PO 1- tito žáci zpočátku 

nestíhali požadavků třídní učitelky, proto se muselo tempo práce zmírnit. Po 

zavedení každodenní videokonference se výuka žáků zlepšila, sedm jich 

pracovalo výborně, vše zvládali bez problémů. 

 

V běžné výuce ke každému žákovi přistupujeme individuálně, podle doporučení 

školských poradenských zařízení. Snažíme se používat ty metody a formy práce, 

které těmto žákům nejvíce vyhovují. Jedná se nejvíce o využívání názorných a 

didaktických pomůcek, přehledů učiva pro jednotlivé ročníky, pravopisné 

tabulky, interaktivní hry a pracovní listy. Nabízíme žákům delší čas na přečtení 

a vypracování úkolů, mívají zkrácené úkoly, texty s doplňováním, různé 

obměny diktátů a zohledňování specifických chyb. 

Práce s těmito žáky je velmi náročná, každý má své specifické potřeby, 

které bychom měli zohledňovat, příprava na výuku je delší a náročnější. Někdy 
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tímto individuálním přístupem k žákům zdržujeme plynulou výuku ostatních 

žáků dané třídy. Malý kolektiv je velká výhoda.  V početném kolektivu je vítaná 

pomoc asistenta pedagoga. 

Všichni učitelé se žákům s přiznaným podpůrným opatřením věnují 

maximálně, jak mohou. 

 

Hodnocení výuky po skončení distanční výuky – od 25. 5. 2020 

 

Po opětovném nástupu do vyučování byli žáci rozděleni do skupin podle 

platných nařízení, po maximálně 15 žácích. Toto jsme zhodnotili jako 

nevýhodu, protože v některých skupinách byli žáci dvou ročníků a práce tak 

byla náročnější pro všechny zúčastněné. 

Všichni, kteří se po 25. 5. prezenční výuky účastnili, měli především 

potřebu sociálního kontaktu se svými vrstevníky i s vyučujícími. Ve výuce jsme 

se zaměřili na hlavní předměty a procvičovali učivo, které bylo probíráno 

distanční formou. Snažili jsme se o splnění všech výstupů ŠVP ZV, což se nám 

nakonec podařilo. 

Nástup do školy byl zcela jistě přínosem jak pro žáky, tak pro vyučující. 

Velmi náročné však bylo, koordinovat prezenční výuku spolu s distanční 

výukou žáků, kteří do školy nechodili. 

 

Projekty – zapojení žáků a tříd 

 

 Malý čtenář – celoroční projekt pro žáky 1. ročníku, organizovaný ve 

spolupráci s knihovnou B. Benešové Napajedla – nestihl celý proběhnout, 

po domluvě dokončení ve 2. třídě 

 Pravidelné návštěvy v knihovně  - žáci  2.  –   5. ročníku v knihovně  B. 

Benešové Napajedla, spojené s hrami, společným čtením, individuálním 

půjčováním knih - dochází k většímu rozvoji čtenářské gramotnosti 

 Mentoring  – projekt  žáků 1. a  9.ročníku – výlet do ZOO a Dinoparku 

Vyškov, následně předávání Slabikářů - hodnocený velmi kladně, žáci 1. 

třídy si našli nové kamarády, naučili se spolupráce a komunikace mezi 

sebou 

  „Ovoce do škol“ – v rámci tohoto projektu proběhl v 1. pololetí 

projektový den s využitím mezipředmětových vztahů na téma ovoce či 

zelenina – hodnocený kladně, seznámení s ovocem a zeleninou, příděl 

vitaminů, některé ovoce žáci nikdy neviděli a neochutnali 

 Mléko do škol – hodnocený kladně, seznámení s mléčnými výrobky, 

zdroj vitaminů pro žáky 

 Vánoční koledování – žáci 1. – 5. ročníku – tento projekt je hodnocený 

velmi kladně. Je náročné hledat nová témata na koledování, větší 

spolupráce s družinou, výborné bylo nacvičování společné písně před 

zkouškami 
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 Plavání žáků 2. a 3. ročníku (zbývající lekce proběhnou v následujícím 

školním roce) - většina žáků se naučí základy plavání 

 Dopravní výchova s návštěvou dopravního hřiště v Malenovicích – 3. a 

4. ročník 

 Zdobení vánočních perníčků s rodiči – velmi časově náročná akce, 

rozvoj spolupráce mezi rodiči a učiteli 

 Tvoření v keramické dílně v DDM Matýsek Napajedla – celý 1. stupeň 

– výroba dárků na Vánoce a pro maminky, velmi oblíbené 

 Abeceda peněz – projekt k rozvoji finanční gramotnosti žáků 4. ročníku – 

zdařilý projekt, ale velmi časově a organizačně náročný. Žáci získali 

povědomí o hospodaření s penězi, vydělali si finanční obnos na splnění 

cíle, který si stanovili. Projekt vyvrcholil jarmarkem v České spořitelně 

v Napajedlích. 

 

Třídní projekty: 

 

1. třída 

 Prvouka - Můj domácí mazlíček 

 Český jazyk – Čtenářská soutěž 

 

2. třída 

 Prvouka – projektové vyučování (Město Napajedla, Živočichové 

v přírodě) – 2. ročník 

 Čtenářská soutěž, Dílny čtení – 2. ročník 

 V rámci distanční výuky jsme realizovali projekt Tvořivé Velikonoce 

 

3. třída 

 Anglický jazyk – Animals, Healthy and unhealthy – 3. ročník 

 

4. A  

 Vlastivěda – výuka s využitím metod kritického myšlení: pojmové mapy, 

skládankové učení, vím – chci vědět – dozvěděl jsem se a další - Časová 

osa – vývoj lidstva od pravěku, První panovníci českého království,  

Karel IV., 100 let výročí Sametové revoluce, Kraje ČR – hrady, zámky, 

vodstvo, zajímavosti  

 Český jazyk - Dílny čtení – práce s knihami s využitím metod kritického 

myšlení: pětilístek, diamant, T-graf, Venovy diagramy, života báseň a 

další - Knihkupectví (mediální výchova, reklama), 10 nejhorších dětí na 

světě (hraní rolí) 
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 V rámci distanční výuky jsme realizovali individuální projekty na téma: 

Rouška, Den Země, Plánek výletu do přírody, Tvořivé Velikonoce, Den 

matek  

 

4. B  

 Vlastivěda – Pravěk, Pověsti české, Osobnosti minulosti (Karel IV., Jan 

Žižka), Česká republika, Kraje ČR, Můj kraj  

 

5. třída 

 

 Vlastivěda - Pravěk, Pověsti české, Osobnosti minulosti (Karel IV., Jan 

Žižka), Česká republika, Kraje ČR, Můj kraj Vlastivědné projekty – 

Holocaust, Kraje ČR, 17. listopad a Václav Havel  

 Přírodověda -  Vesmír, Podnebné pásy, Lidské tělo. Zdravý životní styl –  

 Mediální výchova – reklamní kampaň – knihkupectví, čokoládovna, 

redakce a redaktoři  

 Český jazyk – Jan Amos Komenský, Božena Němcová  

 

Klady – zábavná a originální výuka, využití netradičních metod a forem práce, 

možnost výuky mimo budovu školy, komplexní rozvoj osobnosti žáků, zajímavé 

a lákavé pro žáky, žáci pracují samostatně, vyhledávají informace, učí se 

navzájem 

 

Zápory – náročná příprava, v početných třídních kolektivech velmi náročné na 

udržení pozornosti žáků, větší hluk ve třídě při skupinové práci 
 

 

Celoškolní projekt 

 

 Naše škola se v tomto roce zapojila do projektu „Síťování základních 

škol v oblasti čtenářské gramotnosti“, který realizuje Základní škola 

Dašice. 

Základní aktivitou projektu je pravidelné setkávání učitelů v centrech kolegiální 

podpory. Naše škola se stala centrem setkávání a hostila jednou měsíčně 10 paní 

učitelek z okolních škol. Centrum vedly paní 2 učitelky prvního stupně,  které 

do tohoto projektu naši školu zapojily. Oslovily paní učitelky ze základních škol 

Otrokovice, Huštěnovice, Uherské Hradiště, Želatovice a Mostkovice. Z každé 

školy se účastnily dvě učitelky 1. a 2. stupně, popřípadě ředitelky školy. 

 Setkání probíhala v neformální atmosféře a měla za cíl především sdílení 

zkušeností dobré praxe z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Ze strany 

projektového týmu jsme dostávaly metodickou i administrativní podporu. 

Zaměřily jsme se však na vlastní prakticky odzkoušené metody a formy práce. 

Předávaly jsme si zkušenosti z odučených hodin čtení – dílny čtení s využitím 
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metod kritického myšlení. Účastnice setkání měly možnost prakticky si všechny 

metody zažít a vyzkoušet.  
 

 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

V letošním školním roce probíhala po celý rok aktivně interaktivní výuka 

ve všech ročnících. Byly používány multimediální interaktivní učebnice 

nakladatelství Nová škola, Taktik a Alter. Dále jsme využívali výukové 

programy nakladatelství Silcom, vlastní materiály vytvořené v rámci projektu 

DUM a další zdroje v rámci internetu. 

Ve všech třídách 1. stupně využíváme interaktivní tabuli či dataprojektor 

denně. Počítače využívali žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Informatika.  

Největší využití ICT techniky probíhalo během distanční výuky. 

Využívali jsme PC, interaktivní učebnice, on line cvičení, testy, DUMy, 

výuková videa. Nakladatelství Fraus a Nová škola poskytly všem žákům přístup 

do interaktivních učebnic online.  

Ve výuce používáme učebnice, které má škola k dispozici – 

z nakladatelství Alter, Nová škola, SPN, Taktik. Postupně obnovujeme v rámci 

možností některé učebnice. Je nutné však kupovat učebnice vždy pro celou 

třídu, aby měli všichni žáci stejné vydání učebnice. Pracovní sešity si 

každoročně vybírají individuálně vyučující dle ročníku, ve kterém vyučují.  

 

Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

 

Vyučující, jako každoročně i letos, spolupracovali se školní družinou, 

Knihovnou B. Benešové, DDM Matýsek, s kabelovou televizí, redakcí časopisu 

Napajedelských novin, Muzeem Napajedla, dopravním hřištěm Malenovice,  

s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, se Speciálně 

pedagogickým centrem Zlín a se sociálním odborem Otrokovice. 

Po celý školní rok probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní, 

metodikem prevence rizikového chování a se školní psycholožkou. Jedna 

vyučující se věnovala aktivně práci s dětmi se specifickými poruchami učení - 

vedla skupinové konzultace s dětmi s SPU  a další  se věnovala dětem 

s poruchami řeči - vedla skupinové konzultace s dětmi s logopedickými vadami. 

Dále probíhala v rámci školy také spolupráce s koordinátorkou  environmentální 

výchovy 

Během celého školního roku probíhala velmi aktivně spolupráce 

se  zákonnými zástupci  žáků nejenom na třídních schůzkách, ale také při 

konzultačních hodinách. 
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Předmětová komise přírodovědných předmětů 

Hodnocení distanční výuky – klady, zápory 

 

klady: vlastní tempo žáků, vlastní rozvržení učiva během dne a týdne, větší 

samostatnost a zodpovědnost 

Samotní žáci vidí jako jeden z mála kladů to, že si mohou práci rozvrhnout sami 

podle času a podle nálady. 

 

zápory: neochota některých žáků spolupracovat, plnit úkoly, výmluvy na 

nedostupnost potřebné techniky, nemožnost ověření autorství u vypracovaných 

úkolů, špatné sociální zázemí, většině žáků chybí vysvětlení probíraného učiva 

od učitele, chybí kontakt ve třídě, kdy vyučující má okamžitou zpětnou vazbu o 

pochopení učiva 

Samotní žáci hodnotí distanční výuku spíše negativně, jako hlavní důvod 

udávají, že jim chybí kontakt s kamarády a vysvětlování učiva od učitelů. 

 

Výběr několika otázek a odpovědí z anketního dotazníku žáků 8. A (vytvořeno 

v Microsoft Forms): 
 

1. Jak Ti vyhovuje systém domácí výuky? 

 

 velmi mi vyhovuje, už bych se nechtěl/a učit jinak 

 celkově je to dobré, ale už bych se vrátil/a do školy 

 někdy mi to vyhovuje a někdy vůbec 

 moc mi to nevyhovuje, radši už bych byl/a ve škole 

 vůbec mi to nevyhovuje, už abych byl/a zase ve škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Co ti nevyhovuje na domácím vzdělávání? (Můžeš vybrat více možností) 

 nechápu nové učivo ze všech předmětů 

 nechápu nové učivo z některých předmětů 

 chybí mi kontakt s kamarády 

 potřebuji učivo vysvětlit od učitele 

 je toho učiva na doma hodně 
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 je toho učiva na doma málo 

 všechno mi vyhovuje 

 jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Jaký vidíš klad na domácí výuce? (Můžeš vybrat více možností) 

 můžu se učit vlastním tempem 

 můžu pracovat s internetem a vyhledávat informace 

 můžu si hledat online úkoly navíc 

 nemusím dělat vlastně vůbec nic 

 jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení distanční výuky matematiky v jednotlivých ročnících 

 

6. ročník 

- většina žáků pracovala při distanční výuce výborně a včas plnila zadané 

úkoly  

- pouze někteří žáci neplnili včas zadané úkoly – někdy nepomohla ani 

domluva s rodiči, kteří slíbili, že dohlédnou, aby žáci úkoly poslali, ale 

přesto žák splněné úkoly neposlal 

- pro žáky byla distanční výuka náročnější – chyběla jim možnost, kterou 

mají při výuce ve škole, kdy se mohou kdykoliv v průběhu hodiny zeptat 
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učitele, když něčemu z učiva nerozumí, a učitel jim může nejasnosti hned 

vysvětlit 

- učitel nemá tak dobrou zpětnou vazbu a přehled, jak žáci učivo pochopili 

- žáci se učili víc samostatně a zodpovědně plnit úkoly   

 

7. ročník 

7. A -  úkoly byly zadávané stejně jako u 6. tříd, ale hodně žáků ze 7. A 

neplnilo včas zadané úkoly – dokonce neposlali zadané úkoly, ani když 

jsem je několikrát upomínala, že mají úkoly poslat.  

 

7. B – pětina žáků z celé třídy zvládala učivo distančně, celkem dobrá 

zpětná vazba, zbytek jen příležitostně a pětina žáků bez jakékoliv 

komunikace. Nezvládali výuku, pravděpodobně i díky slabému sociálnímu 

zázemí. 

 

8. ročník - zájem žáků a jejich pracovní nasazení postupně upadalo, projevilo se 

to v plnění zadaných úkolů. I přes možnost odevzdávání úkolů osobně až 

po nástupu do školy zůstali mnozí žáci pasivní. Tato laxnost v přístupu 

k výuce zůstala nezměněná i v konzultačních hodinách ve škole. Žáci měli 

možnost pracovat denně přes aplikaci ZOOM, účast byla průměrně 6 žáků 

z celého ročníku. Byly jim také nabídnuty soukromé hodiny přes aplikaci 

ZOOM (pro slabší žáky, pro žáky s podpůrnými opatřeními) – nevyužil 

nikdo.  

 

9. ročník 

 1) žáci připravující se na přijímací zkoušky na SŠ – zájem o studium, a 

pochopení i nového učiva, dobrá zpětná vazba a komunikace 

  

     2) žáci, kteří budou pokračovat na SOU a SOŠ – bez zájmu jakkoliv se 

připravovat a učit se doma, jen pár jedinců se výjimečně účastnilo 

distančního studia 

 

Výstupy ŠVP ZV – stav plnění – vyhodnocení 

 

Všechny ročníky 2. stupně pracují podle aktuálně platného ŠVP ZV pro 1. ZŠ 

Napajedla. Učivo v jednotlivých předmětech a jednotlivých ročnících bylo 

probráno podle časových a tematických plánů v souladu s výstupy ŠVP, ale 

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci bylo učivo od 11. 3. 2020 

probíráno distanční formou.  

Není potřeba žádná úprava výstupů stávajícího ŠVP ZV, pouze na začátku 

školního roku 2020/2021 dojde k úpravě tematických plánů, zejména bude více 
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času ze začátku školního roku věnováno opakování a procvičení stěžejního 

učiva z distančního období výuky.  

Ve fyzice bude převedeno učivo Optika ze sedmého ročníku do osmého (bude 

zařazeno před Akustiku, budou probrány základy tohoto učiva) a z osmého 

ročníku na začátek 9. třídy bude převedeno učivo následující v tematickém 

plánu po Ohmovu zákonu v kapitole Elektrický proud - v rámci opakování učiva 

na začátku roku. 
 

Inkluze 

Při práci s žáky s podpůrnými opatřeními jsou využívány vypravované 

individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory. Nejvíce se 

osvědčily následující opatření: delší časová dotace na vypracování písemných 

úkolů, praktické názorné pomůcky a modely, individuální přístup a přizpůsobení 

se schopnostem žáků, kontrola pochopení zadání úkolů, využívání připravených 

pracovních listů a doplňovaček. Velmi se osvědčilo také využívání ústní 

pochvaly i za menší pokroky ve studiu. Při hodnocení jsou tolerovány specifické 

chyby a případné nepřesnosti. Velmi se osvědčilo také využívání ústní pochvaly 

jako motivačního prvku a to i za menší pokroky ve studiu. 

Práce s těmito žáky je v početných třídách velmi náročná. Je to dáno také 

zvýšeným počtem žáků s IVP a podpůrnými opatřeními. Na učitele klade 

zvýšené časové nároky na administrativu a vlastní přípravu na výuku pro tyto 

žáky. Velmi se osvědčila spolupráce s asistenty pedagoga.  

Někteří žáci s podpůrnými opatřeními mají častou absenci, nestíhají učivo a 

jejich vzdělávací problémy se prohlubují. 

 

Během distanční výuky byly žákům s podpůrnými opatřeními zadávány stejné 

úkoly, mohli si ale vybrat jen některé z nich a měli také delší čas na vypracování 

a odevzdání. Mohli využívat osobní online konzultace s vyučujícím (M), nebo 

přes e-mailovou komunikaci s vyučujícím daného předmětu se domluvit na 

dalším postupu. Většina těchto žáků využívala jen minimum nabízených 

možností. Ve velké míře zde zřejmě záleželo na přístupu rodičů a jejich pomoci. 

V některých případech byl problémem i nedostatek potřebné techniky. 

 

Žákyně 9. ročníku pracovala podle upravených učebních plánů a výstupů ŠVP, 

používala učebnice a pomůcky pro speciální školu a pro individuální výuku. 

Probíhá spolupráce s rodiči i speciálním centrem. 
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Projekty  

 

Projekt spojený na 2. stupni s doučováním matematiky je hodnocen pozitivně. 

Pro žáky je velmi přínosný. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

pomohlo k pochopení učiva  

 

Projekty s environmentální tematikou:  

 Sběr pomerančové a citronové kůry,  

 Sběr starého papíru 

 Sběr hliníku 

 Třídění odpadů ve škole do různě barevných odpadkových košů 

 

Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky: 

 Den otevřených laboratoří - listopad 2020 – vybraní žáci 9. ročníku 

– zajímavá exkurze na SPŠ Otrokovice, žáci mají možnost vyzkoušet si 

asi 30 pokusů ve třech laboratořích. Exkurze je spojená s prohlídkou 

Experimentária. 

 

Tělesná výchova 

 Lyžařský výcvikový kurz – 24. 2. – 28. 2. 2020, pro žáky 7. ročníku, 

letos ve skiareálu Annaberg Andělská Hora (Jeseníky). 

 Polonéza – 22. 2. 2020 (9. ročník) – předtančení žáků 9. ročníku 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

Využití učebnic a učebních pomůcek 

Všechny učebny přírodovědných předmětů jsou vybaveny didaktickou 

technikou a počítačem s připojením na internet. Tato technika je v hodinách 

velmi často využívána. Dále jsou využívány pracovní sešity, tabulky, sbírky 

příkladů, modely částí lidského těla, vycpaniny, nástěnné obrazy, atlasy a 

mapy a různé vlastní vytvořené pomůcky (např. laminované obrázky k výuce 

přírodopisu). 

Při výuce jsou využívány učebnice nakladatelství Fraus a SPN. Využíváme 

také interaktivní učebnice Př, Ch a F nakladatelství Fraus, ve kterých jsou 

různé odkazy na internet a vložena také výuková videa.  

V matematice jsou využívány učebnice SPN, které by bylo vhodné nahradit 

jiným typem učebnic (nakladatelství Prometheus – Matematika Odvárko – 
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Kadleček). Je také velmi často využíván pracovní sešit Hravá matematika 

z nakladatelství Taktik, kde mohou rychlejší žáci počítat i různé 

nadstandardní úkoly. V 9. ročníku ve cvičení z matematiky jsou využívány 

pracovní sešity „Přijímačky – matematika“, které se velmi osvědčily. Žáci 

mohou využít i novinky – elektronické kurzy „Přijímačky“ od Taktiku. 

Při výuce informatiky má každý žák k dispozici vlastní počítač se 

soukromým profilem, s připojením do školní sítě a k internetu. Žáci se tak učí 

využívat a kriticky hodnotit informace nalezené ve virtuálním prostoru. Učí se 

také ukládat zpracované úkoly tak, aby byly dostupné buď pouze soukromě, 

nebo sdílené s ostatními spolužáky. 

Výuka přírodopisu probíhá v odborné učebně, vybavené vitrínami 

s vystavenými přírodninami. Žáci tak mají možnost i během přestávek 

opakovat učivo nejen teoreticky, ale také s využitím praktických ukázek 

modelů nebo obrázků. V kabinetu přírodopisu jsou postupně obnovovány 

mikroskopy a dokupují se pouze drobné pomůcky podle aktuální nabídky. 

Výuka chemie probíhá v odborné učebně vybavené kromě interaktivní 

techniky také digestoří, která umožňuje provádění některých pokusů. Další 

pokusy jsou prováděny na demonstračním stole. Dále je pravidelně využíván 

dataprojektor, připravené výukové prezentace a občas také interaktivní 

učebnice. Klasické učebnice využíváme spíše výjimečně. Kabinet chemie je 

dobře vybaven a stačí dokupovat pouze spotřební materiál, zejména 

chemikálie. 

V kabinetu fyziky došlo k obnově zastaralých pomůcek a v současné době je 

již kabinet dostatečně zásobený. Dokupuje se pouze spotřební materiál.  

Kabinet tělesné výchovy také dobře vybaven, obnovují se pouze použité a 

nevyhovující pomůcky (míče atd.) 

    Využití ICT 

Při běžné výuce je pravidelně využívána dostupná technika v učebnách (např. 

dataprojektor a vizualizér). Postupně je obnovováno vybavení počítači a 

upgradovány instalované programy. 

V době distanční výuky byla velmi využívána Podpora výuky, na kterou byly 

vyučujícími zadávány výukové prezentace, pracovní listy, videa, odkazy na 

testy a procvičování. 

Komunikace s žáky probíhala převážně e-mailem s jednotlivými vyučujícími, 

na který posílali vypracované úkoly. Pomocí e-mailů byly řešeny také různé 

technické potíže, které se při distanční výuce vyskytly. Přes e-mail dostávali 

žáci také zpětnou vazbu na vypracované úkoly. 

Někteří vyučující měli se žáky také online vyučovací hodiny (M – 8. roč.), při 

kterých vysvětlovali probírané učivo. O tento způsob výuky byl mezi žáky 
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bohužel malý zájem. Pravidelně se připojovalo 6 žáků ze 47. Přitom příprava 

na takovou online hodinu je časově velmi náročná. Žákům s podpůrnými 

opatřeními byly nabízeny také osobní online konzultace na probírané učivo, 

ale ty nevyužívali. 

V době distanční výuky byly využívány různé odkazy na online procvičování 

pro jednotlivé předměty. Bylo by vhodné zakoupit školní licenci programu na 

vytváření online testů (např. Alf) 

Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

Instituce: 

 Leros Strážnice – sběr pomerančové a citronové kůry 

 Český svaz včelařů 

 Muzeum Napajedla 

 Kino Napajedla 

 Autodoprava Kašpárek, Karel a Karel 

 Papírny Otrokovice 

 DDM Matýsek 

 Sběrný dvůr Napajedla 

 AŠSK -  asociace školních sportovních klubů 

 kabelová televize Napajedla 

 

Mimotřídní činnost pedagogů 

 vzájemné konzultace o žácích, sdílení používaných a osvědčených metod 

výuky, spolupráce při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 

 konzultace a vzájemné sdílení poznatků, metod a způsobů výuky v době 

distanční výuky 

 spolupráce aprobovaných a neaprobovaných vyučujících stejného 

předmětu, sjednocení hodnocení písemných prací 

 mimotřídní prací učitelů je vzájemná spolupráce při organizování různých 

soutěží. Přípravy soutěží pro žáky se pravidla účastní všichni vyučující 

daného předmětu. Školní kola těchto soutěží probíhají v odpoledních 

hodinách. Soutěže i do budoucna budeme vybírat podle schopností a 

zájmu žáků 

 vyučující se pravidelně účastní třídních schůzek a konzultačních hodin se 

zákonnými zástupci žáků 
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Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise humanitních předmětů   

školní rok 2019 - 2020 

 

Hodnocení distanční výuky  

Klady  

- žáci, si mohli dle vlastní potřeby výuku časově rozvrhnout, mohli si 

zvolit vlastní pracovní tempo  

- u některých se projevila zodpovědnost a samostatnost při práci 

- bližší kontakt vyučujících se zákonnými zástupci některých žáků díky 

častější emailové komunikaci 

- zdokonalení se v ovládání IT jak žáků, tak vyučujících 

 

Zápory 

- problémy u žáků se sociálně slabých rodin (nedostatečné, popř. žádné 

technické vybavení) 

- chybějící podpora ze strany zákonných zástupců- čím vyšší ročník, tím 

je pomoc s výukou pro rodiče komplikovanější 

- hlavní zodpovědnost a soustředění je na žákovi, ne každý je schopen 

samostudia 

- u méně zodpovědných se projevil nezájem o práci (z každé třídy 6. – 8. 

roč. nepracovalo několik žáků) 

- slabá zpětná vazba, nemožnost prokázat autorství řešení úkolu 

 

 

Výstupy ŠVP ZV – plnění, plnění tematických plánů – jejich případné 

úpravy pro školní rok 2020/2021 

 

Ve všech ročnících probíhala výuka v souladu s ŠVP ZV. Na začátku 

škol. roku byly upraveny a aktualizovány tematické plány. V druhém 

pololetí, díky přechodu na distanční způsob výuky se tempo probírání 

zpomalilo.  

Učivo bylo sice z velké většiny probráno, ale bude nutné se zvláště 

v jazycích k stěžejním věcem na začátku škol. roku opět vrátit a věnovat 

opakování více času. Tematické plány Aj již byly aktualizovány.  

Výuka 2. cizího jazyka (Fj, Rj) byla pozastavena, a proto nebylo učivo ve 

stanoveném rozsahu probráno. Vyučující přesunou stěžejní neprobrané 

učivo do vyššího ročníku. 

Stejně tak byla v době koronavirové nákazy pozastavena i výuka výchov, 

proto i zde dojde k úpravě tematických plánů. 

V posledním červnovém týdnu byl upraven ŠVP ZV – učivo a výstupy 

v předmětech Český jazyk  a Hudební výchova. Následně budou 
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vytvořeny v obou předmětech nové tematické plány pro 6.- 9. ročník, 

v následujícím školním roce roce s přihlédnutím k nutnosti rozšířit na 

začátku škol. roku prostor pro upevnění učiva probíraného v době 

distanční výuky. 

 

1. Inkluze – stručný popis práce se žáky, hodnocení – i v průběhu 

distanční výuky 

Vyučující pracovali se všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

dle doporučení PPP. Individuálně k nim přistupovali nejen v době 

klasického vyučování. Vyučující respektovali individuální tempo a 

schopnosti jednotlivých žáků. Při ověřování znalostí a při hodnoceních je 

zohledňovali. Používáme zkrácené práce, častěji doplňovací cvičení, žáci 

mají na zadané úkoly více času. V cizím jazyce je kladen důraz hlavně na 

zvládnutí komunikačních dovedností. 

V době distanční výuky byli žáci zohledňováni při zápisech (možnost 

tisku), byl pro ně redukován rozsah zadávaných úkolů, častěji byly 

zařazovány kvízy, testy a doplňovací online cvičení, při nichž měli žáci 

okamžitou zpětnou vazbu. Při online výuce měli možnost prokonzultovat 

s vyučujícím případné nejasnosti v učivu.  

Návrh pro výuku cizího jazyka: Vytvořit speciální skupinu pro žáky 

s podpůrnými opatřeními (napříč ročníky), která by pracovala pomalejším 

tempem a kde by byl kladen důraz na individuální potřeby žáků. 

 

Hodnocení projektu Šablony pro ZŠ a MŠ  

       V rámci českého jazyka – probíhala podpora žáků ohrožených školním   

       neúspěchem: 

- 1 hodina týdně společně v 6.A a 6.B  -  původní počet 5 žáků se po 

čtvrtletním hodnocení navýšil na 15 - 17 žáků (na žádost rodičů 

docházeli i žáci s průměrnými výsledky, práce již byla méně efektivní) 

- 1 hod v 7.A – stabilně účast 9 žáků (účast se odrazila u dvou žáků na 

lepších výsledcích) 

- 1 hod. v 7.B – přihlášeno 5 žáků (někteří docházeli velmi sporadicky - 

tudíž bez většího efektu) 

 

V rámci anglického jazyka –podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem: 

- 1 hod týdně pro žáky 9. roč. 

               Zájem ale projevili i žáci nižších ročníků 

- Jazyková klub pro žáky 9. roč. - žáky velmi kladně hodnocen 
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Projekty – třídní, celoškolní zapojení, hodnocení 

 

 „Adaptační pobyt žáků 6. ročníku“ – velmi vhodná akce pro stmelení 

nového třídního kolektivu, práce lektorů byla na velmi vysoké úrovni. 

Usnadnili TU  odhalení charakterů nových žáků, pomohli s vytvořením 

třídní samosprávy a třídních pravidel.  

 „30 LET OD SAMETOVÉ“ – 11/ 2020 - společný projekt vyučujících 

Čj, D, Ov, VV a Hv a vybraných žáků VI. a IX. tříd, kteří seznámili žáky 

4.- 9. roč. s historií vzniku republiky. Žáci  2. st. se  podíleli na tvorbě 

plakátů, které pak byly dominantou velkoformátových nástěnek 

umístěných v prostorách školy. Celkově velmi zdařilý projekt s vynikající 

výtvarnou, obsahovou, naučnou, vzdělávací i výchovnou částí. Rovněž 

vhodná forma spolupráce žáků nižších a vyšších ročníků 

 Vesmír-projekt žáků 6. ročníku, výtvarné zpracování uvedeného tématu s 

využitím rozličných i méně obvyklých výtvarných technik. Vznikla velmi 

zdařilá samostatná i kolektivní díla umístěná v prostorách školy.  

 „Vánoční koledování“ – doplnění programu I. stupně hudebním a 

recitačním vystoupením vybraných žáků 6.- 9.r. - velmi zdařilá akce, která 

se těší oblibě rodičovské veřejnosti. 

 V letošním roce se  začalo ve VV pracovat s technikou enkaustiky-malba 

žehličkou. Tato technika měla velmi příznivý ohlas u žáků, neboť i ti 

nejméně šikovní dokázali vytvořit velmi zdařilá díla. 

 V rámci hudební výchovy se díky koronavirové epidemii nepodařilo 

absolvovat všechny naplánované výchovné koncerty. Pouze žáci 6. 

ročníků navštívili v únoru výchovný koncert v KC Zlín  „Arenbíčko“. 

 „Rodilí mluvčí do škol“- realizováno v rámci projektu MAP II. 

v rozsahu 7 hodin týdně v 7.-9. ročníku. Přínosem je budování 

sebevědomí žáků při komunikaci s rodilým mluvčím. Velkou nevýhodou 

je fakt, že rodilým mluvčím bohužel chybí alespoň základní pedagogické 

vzdělání. Do budoucna bude nutné klást větší důraz na detailní plánování 

hodin. Zaškolení lektorů by mělo být v kompetenci jazykové školy, která 

projekt zaštiťuje. Ve šk. r.2020/2021 se projekt RM bude týkat pouze 

žáků 6. a 9.  ročníku. 

 Dějepisné exkurze – vzhledem k epidemii se letos žádná z tradičních 

exkurzí neuskutečnila. Stejně tak v následujícím školním roce se nebudou 

obdobné akce realizovat jednak z důvodu zvýšených hygienických 

požadavků na vycestování žáků do zahraničí, jednak z důvodu nutnosti 
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doplnění a dobrání neprobraného učiva – vybrané finanční částky se 

žákům postupně vrací. 

 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce a ve vztahu 

k distanční výuce  

 

V českém jazyce a výchově k občanství se ve všech ročnících využívají 

učebnice nakladatelství Fraus. 

 Nově se budou v souvislosti s úpravami obsahu a rozsahu učiva v ŠVP ve všech 

ročnících druhého stupně využívat již zakoupené učebnice Hravé literatury 

z nakladatelství Taktik, kde je učivo logicky a chronologicky uspořádáno.  

V hodinách jsou využívány pracovní sešity do mluvnice i literatury 

z nakladatelství Taktik, a to z důvodu jejich modernějšího zpracování a 

obsahové pestrosti 

V dějepisu mají žáci k dispozici učebnice z nakladatelství Fraus, ale vyučující 

je příliš nevyužívají. Raději si témata daná ŠVP ZV zpracovávají dle vlastních 

materiálů 

V rámci angličtiny se pracuje s učebnicemi  Project 1, 2, 3 z nakladatelství 

Oxford 

Učebnice AJ mají platnou doložku MŠMT, jsou nové (2. rok), jejich výměna 

proběhne pravděpodobně až za několik let. Na trhu jsou však k dostání 

modernější a lépe zpracované učebnice, možná bychom mohli uvažovat o 

změně.  

V AJ lze využívat velké množství internetových zdrojů (YouTube, Netflix,…) 

zejména k procvičování poslechu. Internet je pro nás natolik dostačujícím 

zdrojem, že další výuková CD/DVD apod. nejsou nutná  

Pro výuku němčiny se ve škole používají učebnice a pracovní sešity 

nakladatelství Fraus, včetně interaktivní učebnice 

Ve francouzštině se využívají učebnice nakladatelství Fraus – Le francais eutre 

nous. 

V hudební výchově  byly všem žákům (s výjimkou 8.r. – již se nedají dokoupit) 

rozdány učebnice nakladatelství SPN, jsou však využívány v omezeném 

rozsahu. 

Využití ICT 

Při výuce se používají PC, dataprojektory, případně interaktivní tabule, které 

jsou nainstalovány v jednotlivých učebnách 
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Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

 

Spolupracujeme s městskou knihovnou - využíváme jejich pozvání na 

jimi pořádané besedy – v 1. pol. navštívily knihovnu 6. a 7. třídy. 

Pracovnice knihovny jsou žákům nápomocny při plnění úkolů, které 

vychází z mimočítankové četby 

• Spolupráce probíhá i s městským muzeem – žáci se zúčastnili 

interaktivní výstavy FASHION DESIGN ZLÍN, kde se prezentovali mladí 

módní tvůrci-návštěva všech žáků 5.-9.r. Velmi zdařilá akce-žáky 

ovlivnila při volbě jejich budoucího povolání. 

Spolupráce s ZUŠ R. Firkušného - tisk grafických prací, vypalování 

keramiky. 

Spolupráce s DDM Matýsek – zapojení do jimi pořádaných soutěží 

• Vyučující AJ by chtěly více konzultovat návaznost výuky AJ na 1. a 2. 

stupni.  Naši žáci mají skvělé základy (zejména v poslechových 

aktivitách) z 1. stupně. Na 2. stupni bychom měli klást větší důraz na další 

rozvíjení poslechových dovedností a zejména dovedností komunikačních. 

Našim cílem by mělo být především naučit žáky anglicky mluvit (menší 

důraz na gramatiku a překladová cvičení, více mluvení).   

 

 Zhodnocení prezenční výuky po návratu do školy v červnu 2020 

Žáci, kteří nastoupili do školy v průběhu tří týdnů absolvovali ve dvou 

dnech v týdnu celkem 6 hodin českého jazyka, 6 hodin AJ. Vyučující se 

zaměřili na prohloubení stěžejního učiva, které bylo probíráno distanční 

formou. Ve znalostech jednotlivých žáků byly jisté rozdíly. Nejvíce 

znalostí měli žáci, kteří se pravidelně účastnili online výuky. Návrat do 

školy, byť s minimálním počtem výukových hodin, byl svým způsobem 

přínosný jednak pro jednotlivce, kteří se chtěli ujistit, že distančně 

zadávané učivo dobře pochopili, jednak pro ty, kteří chtěli obnovit sociální 

vazby, a to jak se spolužáky, tak s vyučujícími. Určitě návrat do škol 

kladně hodnotili  i rodiče. 

Domníváme se však, že větší efekt a smysl by tato práce měla tehdy, kdyby 

nastoupili 8.6. 2020 do školy všichni žáci z každé třídy. 
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Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019 / 2020  bylo zapsáno do školní družiny 90 žáků. Tito žáci 

byli rozděleni do třech oddělení.  

 

Hlavní cíle práce ve školní družině : 

 

a/vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času 

b/vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času 

c/umožnit odpočinkovou činnost/aktivní i klidovou/ 

d/umožnit přípravu na vyučování 

e/zajistit žákům prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí, ovšem s jasně 

   stanovenými pravidly 

 

Všechny tyto cíle byly ve školní družině naplňovány do 11. března 2020, kdy 

byly nařízením vlády školy uzavřeny.  

Program vycházel z oblasti Rámcového vzdělávacího programu zájmového 

vzdělávání zvaného „Člověk a jeho svět“ a tudíž od toho se odvíjely jednotlivé 

volby témat a organizace práce a to v jednotlivých odděleních, ale i při 

společných akcích. Při všech činnostech byly upevňovány klíčové kompetence 

/k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, 

kompetence občanská a k trávení volného času/. 

 

Akce ve spolupráci s: 

a/ Domem dětí Matýsek  

1. promítání filmů na velké plátno – každý pátek 

2. taneční odpoledne – 11. 9. 2019 

3. zpívání s Hankou – 23.2019 

4. deskové hry – 25. 9. 2019 

5. halloween na zámku Napajedla – 1. 11. 2019 

6. účast na vánočním jarmarku – prosinec 2019 

 

b/ družinou 2. základní školy Napajedla 

1. netradiční olympiáda na školním hřišti – 12. 9. 2019 

 

c/ kinem Napajedla 

1. filmová animační dílna – 24. 10. 2019 

2. prezentace filmu – 6. 12. 2019 

Spolupráce se velmi osvědčila, děti se naučily vytvářet v animační dílně film a 

ten byl následně po zpracování v kině Napajedla promítán a zhodnocen. 
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d/školou, se třídami  

1. vánoční koledování (vystoupení pro veřejnost na školním dvoře) – 17. 12. 

2019 

2. ples školy (sokolovna) – 22. 2. 2020 

3. valentýnský jarmark tříd 4. A 4. B (spořitelna Napajedla) – 12. 2. 2020 

 

Společné akce školní družiny: 

1. malá pardubická (překážkové závody v tělocvičně) – 14. 10. 2019 

2. kreslení křídami na chodníku (barvy podzimu) – 23. 10. 2019 

3. pod čepicí (vědomostní soutěž) – 13. 11. 2019 

4. zamykání lesa a uspávání broučků (v lese na Kalvárii) – 20. 11. 2019 

5. návštěva zábavného centra „Smajlíkov“ Uherské Hradiště – 26. 11. 2019 

6. čertovské odpoledne (hry, soutěže, diskotéka v tělocvičně) – 3. 12. 2019 

7. výroba dekorací a zdobení vánočního stromu (školní dvůr) – 16. 12. 2019 

8. zdobení vánočního stromečku pro zvířátka (v lese na Kalvárii) – 19. 12. 2019 

9. vánoční besídky (jednotlivá oddělení) – 20. 12. 2019 

10. umělecká díla k nakousnuti – Malý Picasso – 23. 1. 2020 

11. tančí a zpívá celá školní družina (vystoupení dětí se svým programem) –  

      28. 1. 2020 

12. pexesománie (soutěž) – 5. 2. 2020 

13. masopustní průvod městem v maskách – 27. 2. 2020 

V měsíci prosinci jsme zorganizovali „vánoční sbírku pro zvířecí útulek.“ 

Všechno vybrané jídlo pro zvířata, granule, hračky, ručníky a deky bylo 

odvezeno do útulku ve Zlíně – Vršavě. Bylo nám poděkováno osobně a 

prostřednictvím webových stránek této organizace. 

Kromě těchto společných akcí všechna oddělení pracovala podle týdenních 

plánů školní družiny. 

Jelikož dne 11. března 2020 byly nařízením vlády uzavřeny školy z důvodu 

pandemie, další akce, které byly naplánovány do konce školního roku se již 

neuskutečnily. 

Personální podmínky: 
Školní družina má tři oddělení, které měly na starosti tři kvalifikované 

vychovatelky. Od 1. září 2019 nastoupila do I. oddělení asistentka pedagoga a 

od 1. listopadu 2019 do II. oddělení asistent pedagoga. Spolupráce s asistenty 

byla velmi dobrá. 

Materiální podmínky: 

Do školní družiny byly zakoupeny: 

-drobný kancelářský materiál 

-relaxační molitanové prvky a větší hračky (dřevěné domečky a hrací sety) 

-drobné hračky a stolní hry 

-sportovní náčiní na školní dvůr (míče, švihadla) a barevné křídy 

Během prázdnin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a vymalována 

chodba školní družiny.  
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Celkové hodnocení: 

Všechny akce vycházely z ročního plánu práce školní družiny. Po celou dobu 

provozu vychovatelky školní družiny  společnou prací usilovaly o to nejlepší – 

tvorbu pěkné atmosféry, důvěrného prostředí, hezkých vzájemných vztahů na 

základě individuálního přístupu k žáku. 
                      

Část F 

 

Údaje o prevenci 

Část 1: Škola a její preventivní program 

1) Škola má vytvořený vlastní preventivní program. 

2) Preventivní program školy vypracovává školní metodik rizikového 

chování žáků na základě 

 Analýzy aktuální situace školy 

 Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém 

školním roce 

 Evaluací jednotlivých realizovaných aktivit v uplynulém školním 

roce 

 Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

 Profesního citu (intuice) 

3) Identifikace specifických  rizikových  faktorů naší školy  

              U některých žáků podezření na skryté záškoláctví. 

4) Ve škole pravidelně probíhají třídnické hodiny, zpravidla 1 x za měsíc, 

podle potřeby častěji 

5 ) Témata, která  převažují při třídnických hodinách  

 Řešení provozních záležitostí (kontrola omluvenek, sdělování informací 

ze strany školy)  

 Práce se vztahy ve třídě (otevřená diskuse o vztazích, řešení problémů 

mezi žáky) 

 Práce s pravidly a řešení problémů třídy (otevírání témat důležitých pro 

třídu,   

           vyjasňování pravidel chování, péče o individuální spokojenost žáků) 
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 Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, 

spolupráce,  

          seberegulace apod.) 

 Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení třídy, 

plánování společných činností mimoškoluapod.) 

Část 2: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních 

aktivitách a programech 

Program 1 - Adaptační kurz 

1) Název programu: Adaptační kurz 

2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: ESCALA, z. s. 

4) Typ poskytovatele programu: Nestátní organizace (např. nezisková 

organizace,  

5) Hlavní formy práce: 

 Zážitkový program 

 Nácvik a trénink dovedností 

 Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

 

Tento program byl realizován pro 6. ročník – 2třídy (dvoudenní program)   

 

6) Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

 Prevence šikany a projevů agrese 

 Prevence kyberšikany 

 Prevence rizikových sportů 

 Prevence rasismu a xenofobie 

 Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

 

 

 

 

Program 2 - Motivační kurz 

1) Název programu: Motivační kurz 
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2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: ESCALA, z. s.  

4) Typ poskytovatele programu: Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

 Interaktivní skupinová diskuse 

 Zážitkový program 

 Nácvik a trénink dovedností 

 Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

 

Dvoudenní program pro 9. Ročník 

 

6) Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

 Prevence šikany a projevů agrese 

 Prevence kyberšikany 

 Prevence rizikových sportů 

 Prevence rasismu a xenofobie 

 Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, 

počítačové hry apod. 

 

Program 3 - Mentoring 

1) Název programu: Mentoring 

2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: program si realizujeme v rámci školy 

4) Typ poskytovatele programu: Škola sama 

5) Hlavní formy práce: 

 Návštěva výstavy či představení, exkurze 

 Zážitkový program 

 Nácvik a trénink dovedností 

 Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

 

Program je určen pro 1. a 9. ročník, celkem 3 třídy 
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6) Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

 Prevence šikany a projevů agrese 

 Prevence kyberšikany 

 Prevence rizikového chování v dopravě 

 

Program 4 - Dopravní znalosti 

1) Název programu: Dopravní znalosti 

2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: Dětské dopravní hřiště Zlín – Malenovi 

4) Jaké jsou v tomto programu hlavní formy práce: 

 Přednáška, prezentace informací 

 Interaktivní skupinová diskuse 

 Zážitkový program 

 Nácvik a trénink dovedností 

5) Program byl hrazen převážně z Klubu rodičů 

6) Program byl realizován pro 3. a 4. ročník, celkově 3 třídy 

7) Typy rizikového chování, na které je tento program zaměřen. 

 Prevence rizikového chování v dopravě 

 

Program 5 – Mezi námi děvčaty 

1) Název programu: Mezi námi děvčaty 

2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: MP Education 

6) Hlavní formy práce: 

Přednáška, prezentace informací 

          Interaktivní skupinová diskuse 

7) Program byl hrazen převážně z Klubu rodičů 
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8) Program byl realizován pro dívky 7. ročníku, celkem 2 třídy 

9) Tento program je  zaměřen na změny ženského organismu v době 

dospívání. 

Část 3: Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 – konzultace s metodikem prevence 

Možnost pedagogů konzultovat aktuální dění ve třídě s metodikem prevence, 

případně si ho pozvat k řešení problémů 

Část 4: Výskyt rizikového chování 

 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 8.  9. 

Špatné vztahy mezi žáky 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 1 1 0 1 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu, ostrakizace 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Případy opakovaného záměrného psychického i 
fyzického ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků (např. 
mobilní telefon, sociální sítě) k opakovanému 
záměrnému psychickému ubližování 
(počet případů, nikoliv počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 
(počet případů, nikoliv počet žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Podezření na skryté záškoláctví (záškoláctví s 
vědomím rodičů) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Rizikové chování ve sportu, rizikové pohybové 
aktivity, extrémní sporty atd. 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování v dopravě 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 
sexuality 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 8.  9. 

Sebepoškozování a autoagrese 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Kriminální chování - přestupky, provinění, trestné 
činy 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* tabáku 
(výskyt u počtu žáků) 
*Pod termín „užívání“ zahrnujeme užití opakované i 
jednorázové, experimentování s látkou atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek (např. marihuana, hašiš) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších návykových látek (např. extáze, 
pervitin atd.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti (hazard, 
počítačové hry apod.) 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Část 6: Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

Všechny stanovené cíle se z důvodu opatření  souvisejícimi s covid -19 

nepodařilo naplnit. Především nebyl realizován týden bezpečnosti a tím i většina 

programů specifické prevence. 

Celkem se  dařila spolupráce a komunikace s rodiči, ve chvílích, kdy bylo 

potřeba projednat rizikové chování jejich dětí.  

Výborně se mi letos spolupracovalo s kolegy, kteří si už zvykli na vedení 

záznamů o pohovoru z jednání se žáky a s rodiči, zapojení třídnických hodin do 

své pedagogické činnosti i monitorování tříd v souvislosti s výskytem 

rizikového chování žáků. Za dlouhodobě vynikající považuji spolupráci se 

školní psycholožkou a rozdělení kompetencí v rámci školního poradenského 

pracoviště. 

Příští školní rok by mohlo dojít k zapojení MAP Otrokovice, co se týká 

sponzoringu programů. Uspořádat návšěvu kina na film V síti a provést 

následnou reflexi na film se žáky. 

 

Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 

 

 

1.  

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9.  

ročník 

Prevence šikany a 

projevů agrese 
1 1 2 2 3 3 2 1 1 

Prevence 

kyberšikany 
1 1 1 1 2 1 2 2 2 

Prevence 

záškoláctví 
0 0 0 1 1 1 1 2 2 

Prevence rizikových 

sportů 
0 0 0 1 2 1 2 0 0 

Prevence rizikového 

chování v dopravě 
2 2 3 3 2 1 1 1 0 

Prevence rasismu a 

xenofobie 
0 0 0 1 0 2 2 1 1 

Prevence působení 0 0  0 0 0 0 0 1 1 
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Vyhodnocení  MPP provedl Mgr.et Mgr. Jakub Trávníček, metodik prevence 

rizikového chování žáků 

  

sekt a 

extrémistických 

náboženských 

směrů 

Prevence rizikového 

sexuálního chování 
0 0 0 0 0 0 2 3 2 

Prevence užívání 

tabáku 
0 0 1 2 1 1 2 1 1 

Prevence užívání 

alkoholu 
0 0 0 1 1 1 2 1 2 

Prevence užívání 

dalších návykových 

látek 

0 0 0 0 1 1 2 1 2 

Prevence 

závislostního 

chování pro 

nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové 

hry apod.) 

0 0 0 0 2 3 2 1 1 

Prevence poruch 

příjmu potravy 
0 0 0 0 0 1 2 1 0 

Prevence 

kriminálního 

chování 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 



46 

 

Činnost školní psycholožky ve školním roce 2019 - 2020 
 

Uplynulý školní rok 2019 – 2020 potvrdil nastavené fungující procesy 

v mé práci školní psycholožky a současně přinesl mnoho nového. Završil šest let 

existence této pozice na naší škole. Obě pololetí pro mě znamenala, stejně jak 

pro pedagogy, zcela odlišnou práci a podobu fungování. Zatímco v I. pololetí 

jsem intenzivně spolupracovala s dětmi, učiteli i zákonnými zástupci, druhá 

polovina školního roku mou aktivitu úplně změnila. Mimořádná opatření 

spojená s výskytem covid-19 bohužel zasáhla do rozběhnutých aktivit a plánů, 

které jsem chystala pro třídní kolektivy i individuální konzultace. Naprostá 

většina mých aktivit ve škole proběhla od září 2019 do února 2020.  

V prvním pololetí jsem navázala na svou dosavadní práci ve škole. Třikrát 

týdně jsem byla k dispozici pro konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci 

v osvědčených hodinách. Objevili se noví klienti, kteří k nám nastoupili z jiných 

škol, současně jsem pokračovala v práci s dětmi z dřívějších let. Potěšilo mě, že 

se ozývali žáci a rodiče, kteří po minulých zkušenostech opětovně vyhledávali 

pomoc či radu u školní psycholožky. I v tomto školním roce byly nejčastější 

individuální konzultace jak s dětmi, tak s učiteli a rodiči. Za toto zkrácené 

období jsem na I. stupni individuálně pracovala s 15 dětmi, na II. stupni se 

jednalo o 16 docházejících žáků. Potvrdilo se vyrovnání počtu žáků mezi oběma 

věkovými kategoriemi z loňského školního roku. U mladších žáků se jako 

nejčastější objevovaly problémy spojené s osobními specifiky z oblasti poruch 

chování či poruch učení. Starším žákům jsem pomáhala s potížemi plynoucími 

z jejich neadekvátního chování ve školním prostředí, ze špatné rodinné situace, 

řešila jsem projevy kyberšikany a vyčleňování z kolektivu. S některými klienty 

jsme hledali cesty jak se efektivněji učit a kde hledat motivaci k učení.  

Velká část mé práce byla věnována fenoménu nazývanému fobie ze školy, 

který se v současné době mezi žáky objevuje. Je třeba s ním bojovat již 

v zárodku, aby se předešlo nežádoucím komplikovaným stavům jak u dotyčného 

dítěte, tak v celém třídním dění. Do budoucna bych se proto chtěla zaměřit na 

preventivní práci podporující motivaci žáků k učení, zkvalitnění vztahů v 

kolektivu a posilování pozitivní atmosféry ve třídě. Během prvního pololetí jsem 

v některých třídách realizovala skupinové programy na žádost třídních učitelek. 

Zaměřila jsem se na stmelování kolektivů, týmovou spolupráci a prevenci 

šikany. Dále jsem pracovala se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kde 

se mi osvědčila dobrá spolupráce s učiteli a asistenty pedagoga. Se skupinou pěti 

asistentů pedagoga naší školy jsme se scházeli na konzultacích zaměřených na 
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metodické pokyny, specifické potřeby vybraných žáků a vzájemnou výměnu 

zkušeností. Někteří pedagogové se na mě obraceli se žádostí o metodickou 

spolupráci na přípravě třídnických hodin. Za důležitou pokládám účast na 

dvoudenním motivačním kurzu pro žáky devátých ročníků, který se uskutečnil 

na začátku školního roku. Spolu s metodikem prevence a tradičně výbornými 

externími lektory jsme pracovali na osobním růstu budoucích absolventů, jejich 

motivaci dosahovat cílů a posílení vzájemných vztahů pro závěrečný rok školní 

docházky.  

Celostátní karanténní opatření z důvodu výskytu koronaviru v ČR dočasně 

zastavila, jako všude jinde, i mou dosavadní činnost. Od března 2020 jsem byla 

k dispozici na emailové adrese pro případ podpory či pomoci žákům s problémy 

alespoň na dálku. Touto cestou proběhly spíše výjimečné konzultace, jelikož 

prioritní zájem školství byl pochopitelně zaměřen na distanční formy výuky. 

Během tohoto období jsem měla prostor na sebevzdělávání a přípravu programů 

na příští období. V tom mi velmi pomohl fakt, že jsem od vedení školy dostala 

možnost zapojit se do 100 hodinového Tréninku školních psychologů 

pořádaného společností Madio. Zde jsem načerpala mnoho nových poznatků, 

metodik a inspirací pro práci se třídou, které jsem připravena aplikovat ve své 

práci v dalším školním roce.  

Smysluplnost práce školního psychologa závisí na postoji vedení školy a 

celkovém klimatu školy. Velmi proto děkuji paní ředitelce a zástupkyni 

ředitelky školy za velkou podporu v mé práci, za zájem o žáky a kvalitní 

fungování vzdělávacího procesu i mezilidských vztahů v prostředí školy. 

Pravidelně se s vedením školy setkáváme u porad a konzultací se snahou řešit 

problémy školního života a také jim předcházet. Velmi dobře se mi 

spolupracovalo v rámci našeho školního poradenského pracoviště s výchovnou 

poradkyní a metodikem prevence rizikového chování. V tomto specifickém 

školním roce chci poděkovat za spolupráci všem učitelům a asistentům 

pedagoga. Velmi si vážím také zapojení drtivé většiny zákonných zástupců, 

s nimiž jsem se setkávala nad problémy jejich dětí, které jsme ve vzájemné 

důvěře po krůčcích odbourávali. 

 

 Mgr. Gabriela Králová, školní psycholožka 1. ZŠ Napajedla 
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Jak vyplývá ze zprávy školní psycholožky její činnost se rozrůstá, a to  také 

v souvislosti se stále se zvyšujícím počtem žáků s podpůrnými opatřeními, se 

zvýšeným počtem asistentů pedagoga jejichž práci monitoruje a odborně 

konzultuje. Ve školním roce 2014/2015, když u nás školní psycholožka začínala, 

měla naše škola 10 integrovaných  žáků.  Ve školním roce  2019/2020 těchto 

žáků bylo 52. To je v procentech enormní nárůst. V rámci pouhého půl úvazku 

se tato práce v plném rozsahu dá zvládat pouze dalšími hodinami práce nad 

stanovený rozsah spojených s  nadšením pro své povolání. Ideální stav by nastal 

v případě rozšíření na plný úvazek, kdy by se školní psycholožka mohla věnovat 

v dopoledních hodinách žákům a programům pro třídní kolektivy a 

v odpoledních hodinách konzultacím se zákonnými zástupci žáků. 
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Přehled školních úrazů za školní rok 2019/2020 (k 25. 6. 2020) 

 
 

 Počet úrazů 

Úrazy evidované v knize 14 

Vyhotovených záznamů 5 

Odškodněné úrazy 4 

 
 
Odškodněné úrazy: 

p.č. den vzniku  

úrazu 

k úrazu došlo  

v hodině, 

o přestávce 

druh poranění výše 

odškodnění 

(Kč) 

1. 30. 9. 2019 ŠD školní dvůr  Zakopl při chůzi  7 600,- 

2. 22. 10. 2019 přestávka  
Přehlédla poslední schod, 

upadla 
7 600,- 

3. 31. 10. 2019 přestávka 
Zakopla na schodech, 

upadla 
7 800,- 

4. 22. 11. 2019 hodina Tv 
Při florbalu špatně 

došlápl  
7 600,- 

     

     

     

     

 Odškodnění celkem 30 600,- 

 
 

Činnosti, při kterých k odškodněným 

úrazům došlo Počet úrazů Z toho dívky 

TV 1 0 

ŠD 1 0 

přestávka 2 2 

Úrazy celkem 4 2 
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Část G 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Specializační studium  
Školní metodik prevence  1 pracovník 

 

Další vzdělávací akce:  

Cizí jazyky  

 Motivační setkání vyučujících anglického jazyka – 1 pedagogický 

pracovník 

 Motivační setkání vyučujících francouzského jazyka – 1 pedagogický 

pracovník 

 

Inkluze 

Seminář celé sborovny v rámci projektu Šablony II 

 Klima třídy na základní škole 

 Poruchy učení a chování žáků na ZŠ s možností řešení konkrétních 

případů MAP II – 2 pracovnice 

Čtenářská gramotnost: 

 Konference ke čtenářské gramotnosti v rámci projektu KAP 

 Semináře kritického myšlení z projektu Šablony II – 40 hodin 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení – pokračovací kurz 

1 pracovnice 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení – základní kurz – 1 

pracovnice 

 Jak na projekty a projektové vyučování – 1 pracovnice 
 

Prevence 

 Školení pro třídní učitele – 1 pedagogický pracovník 

Matematická gramotnost 

 Badatelská hodina fyziky – 1 pracovnice 

 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb matematika v praxi -1 

pracovnice 
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Další vzdělávání 

Základní školní lyžování, doškolovací kurz – 1 pracovnice 

Setkání pedagogického kabinetu ICT kompetence – 1 pracovnice 

Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních a střeních škol – 2 

pracovnice 

 

Výchovná poradkyně  

 

16.10.2019 - regionální porada výchovných poradců základních škol se zástupci 

Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně.  

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl částečně splněn. 
Jeho prioritou bylo vzdělávání zaměřené na inkluzi a metodiku výuky.  

Většina programu DVPP byla financována z projektu Šablony II pro ZŠ a MŠ , 

MAP Otrokovice, KAP Zlín. Vzhledem k epidemické situaci se nepodařilo 

uskutečnit plánované doplňující školení první pomoci pro pedagogické 

pracovníky. Toto školení bude prioritně zařazeno do plánu DVPP na školní rok 

2020/2021. 

 

Část H 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přehled soutěží a dalších aktivit pro veřejnost:  

 

1. stupeň 

 Recitační soutěže – třídní a školní kola  

 Pěvecká soutěž – třídní a školní kola 

 Pythagoriáda  

 

2.stupeň 

 Biologická olympiáda – 55. ročník, na téma „Těžký život ve vodě“ 

Školní kolo olympiády se uskutečnilo 5. 2. 2020. 

Biologická olympiáda se skládá ze tří částí – teoretická část, poznávání 

organismů a laboratorní práce. Aby se žáci mohli soutěžně zúčastnit 

okresního kola, musí vypracovat vstupní úkoly, které také ukáží jejich 

znalosti i schopnost pracovat s textem. Úspěšní žáci z kategorie C a D měli 

postoupit do okresního kola, to se neuskutečnilo z důvodu uzavření škol. 

 

Matematická olympiáda – proběhla v 8. a 9. ročníku, přestože byla velmi 

náročná, byly výborné výsledky účastníků 
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Zeměpisná olympiáda – dva žáci postoupili do okresního kola, okresní 

kolo se nekonalo 

 

Pythagoriáda – školní kolo – 10. 2. 2020 – okresní kolo se nekonalo 

 

Minikopaná – chlapci kategorie III (6. a 7. ročník), 7. 10. 2019, místo 

konání 2. ZŠ Napajedla 

 

Florbal – chlapci kategorie III (6. a 7. ročník), 22. 11. 2019, místo konání 

2. ZŠ Napajedla 

 

Florbal – chlapci kategorie IV (8. a 9. ročník), 22. 11. 2019, místo konání 

2. ZŠ Napajedla 

 

V letošním školním roce se uskutečnila většinou pouze školní kola 

vědomostních soutěží, okresní kola byla zrušena z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace a uzavření škol.  

 

HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2019/2020 

 

Září 

10. 9. Výstava obrazů s názvem Maluji srdcem, maluji duší – DDM Matýsek 

Napajedla  

 1. a 2. stupeň 

 Autorkou všech obrazů byla p. Lhotská, která v DDM před dvěma lety 

již jednou výstavu měla. Velmi pěkné obrazy malované opravdu srdcem 

a duší. Výstava byla spojena i s výtvarnou soutěží, do které se zapojila 

většina tříd. 

19. 9. Mentoring – ZOO a Dinopark Vyškov 

 1. a 9. ročník 

 Velmi oblíbená akce žáků prvních a devátých tříd, kterou pořádáme na 

začátku školního roku. Je zpříjemněním pro nejstarší a velkým zážitkem 

pro nejmenší žáky. I letos žákům vyšlo krásné počasí. Obě devítky se 

vzorně staraly o malé kamarády. V dalších letech budeme v této tradici 

pokračovat. 

 

26. 9. Koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla (tělocvična 2.ZŠ) 

 1. – 9. ročník 
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            Zelená mise - tak zněl název letošního táborového orchestru. Hudební 

repertoár byl opět žánrově pestrý. Zazněly populární písně, skladby i 

filmové melodie s vojenskou tematikou (M.A.S.H., San Francisco, 

Batalion …).  

 

Říjen  

11. 10. Plánovaný koncert pro žáky 6. a 7. ročníků „Arenbíčko“ byl přesunut 

z kapacitních důvodů FBM na únor  

25. 10. Koncert Prague Cello Quartet – FBM Zlín 

 1. stupeň 

 Čtveřice mladých violoncellistů si vytyčila za svůj cíl přivést k hudbě 

posluchače každého věku. Dětem ukázali, že i klasická hudba „se dá 

poslouchat“. Zahráli nám nejslavnější klasické skladby, ale také filmové 

melodie (Forrest Gump, Piráti z Karibiku, James Bond…). Koncert si i 

sami moderovali, byli velmi spontánní a svým vystoupením inspirovali a 

pobavili všechny posluchače. 

 

Listopad 

 Návštěva Městské knihovny B. Benešové, Napajedla 

 2. – 4. ročník 

Beseda nad knihou – předčítání, kvízy, soutěže po skupinách, vypůjčení 

nových knih. Letos proběhla pouze podzimní návštěva knihovny. První 

třída začíná s besedami až v jarních měsících, které se už bohužel 

neuskutečnily.  

7. 11. ČEPS Cup - pohár základních škol ve florbalu – ZŠ Mánesova, 

Otrokovice  

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Pohádková skládanka – Kino Napajedla – divadelní festival pro děti se 

letos neuskutečnil.  

14. 11. Ziggy Horváth – Třicet let svobody – hudebně diskuzní pořad 

(tělocvična 1. ZŠ napajedla) 

 2. stupeň 

 Tahle akce nebyla příliš zdařilá, více diskuzí a politických ambicí 

interpreta než samotné hudby. 

 „30 let svobody v Napajedlích“ – Muzeum Napajedla 

 1. a 2. stupeň 

 Shrnutí událostí listopadu a prosince 1989, které vedly k pádu totalitní 

komunistické vlády v Československu. 
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Prosinec 

 

12. 12. Vánoční turnaj ve florbalu – ZŠ Spytihněv  

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

17. 12. Vánoční koledování na školním dvoře 

 Již tradiční akce 1. stupně a vybraných žáků 2. stupně, na kterou se děti i 

rodiče velmi těší. Děti si s pomocí paní učitelek připraví tanečky, koledy, 

písničky, předvedou se jako čertíci nebo sněhuláci. Pátá třída zahraje 

příběh o narození Ježíška. Společné zpívání koled u rozsvíceného 

stromečku nám přiblíží vánoční čas a všechny příjemně naladí na 

nejkrásnější svátky v roce. 

20. 12. Ziggy Horváth – vánoční koncert Od koledy po muzikál (tělocvična 1. 

ZŠ) 

 1. stupeň  

 Na vánoční atmosféru se děti opět naladily poslední školní den před 

vánočními prázdninami. Koledy s kytarou se dětem líbily, bylo jich ale 

málo, očekávali jsme během hodinového koncertu písniček více. 

 Dokument Putování se sobíkem - Kino Napajedla 

 2. stupeň 

 Film vypráví o prvním roku života divokého soba, křehkého a 

zranitelného, který se musel potýkat s nesčetnými výzvami a 

nebezpečím. Jeho velké dobrodružství se odehrává ve Finsku, 

v nádherné laponské přírodě. Kladně hodnoceno učiteli i žáky. Film sice 

nebyl vánočně laděný, ale všechny účastníky obohatil a prohloubil vztah 

k přírodě a zvířatům. Před samotným filmem si pracovníci kina 

přichystali pár zajímavostí o Finsku, aby žákům tuto krásnou zemi 

přiblížili. 

Únor 

3. 2. Výstava Fashion design Zlín – Muzeum Napajedla 

 1. – 3. ročník, 4.B 

 Ateliér Design oděvu UTB ve Zlíně představila aktuální tvorbu 

studentských prací mladé generace návrhářů. Důraz byl kladen 

především na kreativitu a schopnost inovativních řešení oděvu, vysokou 

kvalitu jeho vypracování a znalost technologie. Vystavené práce získaly 

mezinárodní uznání či ocenění s mezinárodním ohlasem. Pojetí instalace 

výstavy přenesly návštěvníka do atmosféry stage módní přehlídky, ale 

taktéž do pracovní „laboratoře“ designera a poodhalila tak proces 

samotné tvorby. Nejvíce se dětem líbil kostým pro kosmonautky. 

Výstava určitě zaujala a inspirovala. 

17. 2. Leonardo da Vinci – 500 let – interaktivní výstava (tělocvična 1. ZŠ) 

 1. a 2. stupeň 

 Jednalo se o vzdělávací pořad s interaktivní výstavou, která vznikla u 

příležitosti uplynutí 500 let od smrti tohoto génia. Výstava kombinovala 
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dvě části – hrané scénky o Leonardově životě a díle a interaktivní 

výstavu. Žáci si mohli prohlédnout některé modely jeho vynálezů a 

vyzkoušet si jejich funkčnost. Na závěr jsme dostali pro děti pracovní 

listy, se kterými jsme mohli dále pracovat. Výstava se všem líbila, obě 

části byly velmi zajímavé. 

21. 2. „Arenbíčko“ aneb Co to znamená R´n B´- koncert FBM Zlín 

 6. a 7. ročník 

 Koncert o tom, jak tento žánr vznikl, co jej ovlivnilo, co se pod tímto 

názvem skrývalo dříve a co zahrnuje dnes. F-dur Jazzband je 13členná 

formace špičkových hudebníků ze Zlína. Žánrová pestrost jejich 

repertoáru zahrnuje jazzrock a funky ve vlastním aranžmá, úpravy 

jazzových standardů i soulových hitů. Kapela staví na výjimečném 

projevu zpěváků, precizní rytmice a sólistech v dechové sekci. Je 

důležité, aby se děti setkávaly s hudbou, jejími různými žánry. FBM je 

pro setkávání krásným místem. Koncert hodnocen kladně.  

  

24. –  

28. 2. Lyžařský výcvikový kurz – Andělská Hora, Jeseníky 

7. ročník 

Pro všechny sedmáky, kteří se kurzu účastní, je tento týden 

nezapomenutelný. A tak jako každý rok se i letos naučili všichni dobře 

lyžovat a užili si spoustu zábavy. Sněhové podmínky byly uspokojující. 

 

Celkové hodnocení kulturních akcí 

Ostatní akce, které byly naplánovány do konce školního roku, už nemohly 

z důvodu zhoršené  epidemické situace proběhnout. Přesto to byl rok na 

uskutečněné kulturní akce bohatý a žáky i učiteli kladně hodnocený.  
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Část I 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2019/2020  2. dubna 2020 proběhlo šetření ČŠI k distanční 

výuce. Šetření mělo pouze informativní podobu.   

 

Část J  
 

Základní údaje o hospodaření školy 
    

 Rekapitulace nákladů a výnosů 

celkem za organizaci (dotace státní 

+ dotace od zřizovatele) 

 

   

 Hospodářský rok 2018 2019 

Dotace z KÚ 14 658 514,00                 17 440 979,00 

Dotace z úřadu práce     

Výnosy z příspěvku od zřizovatele 2 336 000,00                   2 478 000,00 

Výnosy z příspěvku od zřizovatele - 
projekty 

    

Vlastní činnost - nájem TV 64 340,00                       73 260,00 

Vlastní činnost - nájem bufet, prodej DDHM     

Vlastní činnost - pobyt v ŠD 87 900,00      94 000,00 

Použití RF ze zisku 211 961,00    293 555,00 

Použití RF z darů          4 967,00 

Použití Fondu odměn 55 000,00   

 
Projekty  EU-OP-VVV - Šablony I, II 

 
605 945,00 

    
 245 668,00 

Ostatní výnosy 669,00         1 066,00 

Úrok od banky 1 080,00         1 368,00 

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 18 021 409,00           20 632 863,00 

Náklady  - státní dotace 14 658 514,00 17 440 979,00 

Náklady - EU-OP-VVV - Šablony I, II 605 945,00      245 668,00 

Náklady - příspěvek od zřizovatele + vlastní 
činnost 

2 493 433,00  2 586 129,00 

Kurzové ztráty     

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 17 757 892,00 20 272 776,00 

      

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 263 517,00       360 087,00 

Investiční příspěvek     
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Rekapitulace čerpání dotace z KÚ 

   

Hospodářský rok 2018 2019 

Státní dotace celkem 15 264 459,00 17 686 647,00 

      

Platy 10 861 779,00 12 822 918,00 

z toho: hrubé mzdy pedagogických zaměst. 9 522 802,00 11 511 264,00 

            hrubé mzdy nepedagogických 
zaměst. 

973 554,00   1 055 034,00 

            náhrady nemoci 44 023,00         68 099,00 

            projekty  EU-OP-VVV - Šablony I, II 261 400,00        158 521,00 

OON 60 000,00          30 000,00 

      

ONIV CELKEM 4 402 680,00      4 863 729,00 

z toho:     

zdravotní a sociální pojištění 3 578 212,00       4 257 990,00 

zdravotní a sociální pojištění - EU-OP-VVV 58 422,00              3 833,00 

tvorba FKSP 210 807,00           252 685,00 

tvorba FKSP - EU-OP-VVV 1 340,00                  225,00 

učebnice, učební pomůcky 167 074,00             66 872,00 

učební pomůcky - podpůrná opatření 19 783,00                8 075,00 

UP pro 1. ročníky 4 119,00               23 938,00 

učebnice, učební pomůcky, služby - EU-
OP-VVV 

137 815,00               47 349,00 

DVPP včetně EU-OP-VVV 164 608,00                 55 900,00 

plavecký výcvik 60 500,00                74 990,00 

zákonné pojištění zaměstnanců - 
Kooperativa 

--                71 872,00 

      

NÁKLADY CELKEM 15 264 459,00          17 686 647,00 
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Část K 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
Název 

projektu 

Cíl dotace Vyhlašovatel 

 

Celkové 

náklady 

Spolu 

-účast  

města 

Napajedla 

Poznámky 

Zkvalitnění 

vzdělávání na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Projekt je 

zaměřen na 

osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů, 

společné 

vzdělávání žáků, 

na podporu 

extrakurikulá - 

rních aktivit, 

spolupráci 

s rodiči žáků 

MŠMT, 

sekce řízení 

OP VVV  

Šablony pro 

MŠ a ZŠ I  

832,213Kč 0 Projekt byl 

ukončen dne 

31. 8. 2019 

Čekáme na 

schválení 

závěrečné 

monitorovací 

zprávy 

 

 

 

 

 

Modernizace 

odborných 

učeben a 

vestavba 

výtahu na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Cíl projektu: 

Zabezpečení 

bezbariérovosti 

školy – včetně 

vestavby výtahu 

Modernizace a 

pořízení 

vybavení do 

odborné učebny 

matematiky a 

robotiky 

Modernizace a 

pořízení 

vybavení do 

odborné učebny 

cizích jazyků 

Posílení 

konektivity 

školy 

 

MMR 

IROP  

Asi 

10 400 000

Kč 

2 760 000 Realizace 

projektu do 

 3. 2. 2021  

Zvyšování 

kvality 

vzdělávání 

žáků na 1. ZŠ 

Napajedla 

Projekt je 

zaměřen na 

osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů, 

společné 

vzdělávání žáků, 

na podporu 

extrakurikulá - 

rních aktivit, 

    MŠMT, 

sekce řízení 

OP VVV  

Šablony II 

880 167 Kč 0 Zahájení 

projektu  1. 9. 

2019 

Předpoklad 

ukončení 31. 

8. 2021  
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spolupráci 

s rodiči žáků, 

spolupráce s 

veřejností 

 

 

 

 

Místní akční 

plánování na 

Otrokovicku 

MAP II 

MAP II 

Cílem projektu 

je sběr 

individuálních 

záměrů– 

investičních i 

neinvestičních 

podpora při 

přípravě, 

dohoda a 

příprava 

společných 

projektů  

Projekt byl 

zahájen 

1.9.2018 bude 

trvat 48 měsíců.  

MŠMT 

OPVVV na 

rozvoj 

systému 

strategického 

řízení a 

hodnocení 

kvality ve 

vzdělávání 

Zdroje 

financování 

Rozpočet 

subjektu 

Rozpočet 

zřizovatele 

MAS, 

IPRÚ 

IMAS  

Dotace 

Zlínský 

kraj, IKAP 

OP VVV 

 Nositelem 

projektu je 

město 

Otrokovice, 

které realizuje 

projekt MAP 

II na celém 

území ORP 

Otrokovice 

 

 

Část L 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Přehled vzdělávacích aktivit viz část G 

 

Část M 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů   

Viz část K. 

 

Část N 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Zaměstnanci školy nevytvořili odborovou  organizaci.  

Ředitelka školy na začátku svého funkčního období  ustavila  poradní orgán 

zaměstnanců „Širší vedení školy“, který tvoří zástupkyně ředitelky školy, 

vedoucí předmětových komisí 2. stupně a metodického sdružení 1. stupně, 

výchovná poradkyně, metodik prevence  rizikového chování žáků, školní 

psycholožka, metodička  ICT a vedoucí školní družiny.  

Pravidelnými hosty jsou pan školník, koordinátoři celoškolních projektů. 

Širší vedení školy se schází dle aktuální potřeby, většinou 1x za 2 – 3 měsíce a 

vyjadřuje se k výchovně vzdělávací činnosti školy i k provozním záležitostem. 

Společně je tvořen roční plán práce i jeho závěrečná evaluace. 
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Společně je koordinována i projektová činnost, čerpání provozního rozpočtu, 

nákup pomůcek, další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

Zřizovatel Město Napajedla 

Ředitelka školy průběžně, po celý školní rok, aktivně spolupracuje s místní 

samosprávou. V návaznosti na zasedání rady města se scházeli po celý rok 

vedoucí všech organizací zřizovaných městem s představiteli samosprávy na 

pracovní poradě. Ředitelka školy se zúčastnila  všech  jednání zastupitelstva 

města. V souvislosti s tvorbou strategického plánu města Napajedla připravila 

podklady týkající se analýzy činnosti 1. ZŠ Napajedla a výhledu na další období. 

Představitelé obecní samosprávy se již tradičně zúčastnili významných akcí 

školy – zahájení školního roku, vánoční koledování, školního plesu. Vzhledem 

k epidemické situaci a následnému uzavření škol se nekonalo slavnostní přijetí 

nejlepších žáků u starostky města, ani tradiční akce na závěr školního roku – 

rozloučení se žáky 9. ročníku.   

Ředitelka školy děkuje vedení města za velmi dobrou a konstruktivní spolupráci.  

 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

 

Základní a Mateřská škola Žlutava – spádová škola  

 

Pokračovala  spolupráce s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Žlutava Mgr. Hanou 

Zvoníčkovou. Vzhledem k situaci se nemohly uskutečnit plánované akce turnaj 

ve vybíjené a sportovní den. 

Ve složité situaci probíhalo i správní řízení při přestupu žáků 5. ročníku do naší 

školy. V této souvislosti bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci panu 

starostovi obce Žlutava ing. Stanislavu Kolářovi a paní ředitelce Zvoníčkové.  

 

2. základní škola Napajedla 

Spolupráce s vedením 2. základní školy Napajedla probíhala především na bázi 

koordinace rozvrhů hodin obou škol a využití tělocvičny 2. základní školy 

Napajedla pro hodiny tělesné výchovy. Společné akce většího rozsahu – Den 

otevřených dveří a beseda v mateřské školce se neuskutečnily. Ve spolupráci 

s družinou 2. základní školy Napajedla se uskutečnila na začátku školního roku 

netradiční olympiáda v prostorách sportovního areálu. 

 

DDM Matýsek 

Spolupráci s DDM Matýsek probíhala v obvyklém  režimu. Ve školním  

roce 2019/2020  to byly tyto projekty : tvoření v keramické dílně – výroba dárků  

na Vánoce pro maminky. Návštěva výstavy obrazů Maluji srdcem, maluji duší 

spojená s výtvarnou soutěží, do které se zapojila většina tříd.  

Ve spolupráci se školní družinou akce Taneční odpoledne, Zpívání s Hankou, 

Halloween na zámku Napajedla    
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Klub rodičů při 1.ZŠ Komenského – Napajedla z. s. 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala  práce klubu rodičů.  

Zatím se nepodařilo zcela zajistit organizační pomoc škole při přípravách 

školních akcí především školního plesu. Klub rodičů finančně přispěl žákům na 

některé akce převážně preventivního charakteru. 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla a Městským muzeem 

Spolupráce školy  s městskou knihovnou je již tradičně na velmi dobré úrovni.  

Ve školním roce 2019/2020 proběhly v  prostorách knihovny návštěvy žáků 2. 

až 5. ročníku formou Besed nad knihou - předčítání, kvízy, soutěže ve 

skupinách. Dále  projekt „ Knížka pro prvňáčka“- celoroční projekt pro žáky  

1. ročníku. Tento projekt jsme nestihli dokončit – bude pokračovat ve 2.ročníku. 

Dále proběhly besedy 6. a 7.ročníku   

 

Spolupráce s Městským kinem Napajedla a Klubem kultury Napajedla 

Vánoční filmové představení pro 2. stupeň spojené s besedou o Finsku. 

Projekt animační dílna ve spolupráci se školní družinou. 

Další plánované akce ve spolupráci s městským kinem se bohužel nemohly 

uskutečnit. 

 

Spolupráce se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 

Spolupráce probíhala opět především na bázi využití prostor pro výtvarné 

techniky, pro které nemá škola ideální podmínky: tisk grafických prací, 

vypalování keramiky. Všichni žáci školy se pravidelně zúčastní představení 

prázdninového orchestru – ve školním roce 2019/2020 pod názvem „Zelená 

mise“ 

 

Spolupráce s Městským muzeem Napajedla 

 

Žáci 2. stupně se zúčastnili interaktivní výstavy Fashion desing Zlín, velmi 

pěkná akce ovlivnila žáky i při volbě budoucího povolání.  

 

Spolupráce s ČSV 

I ve školním roce 2019/2020 působil na naší škole včelařský kroužek opět pod 

vedením pana Žaludka. Během školního roku proběhlo pod záštitou 

napajedelských včelařů opět několik tradičních akcí pro naše žáky - pečení 

medových perníčků a příprava výrobků z včelího vosku. Tyto výrobky byly 

představeny na miniworkshopech v rámci celoškolního projektu Vánoční 

koledování. V červnu se bohužel neuskutečnil  celoškolní projekt „Den včel“.  
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Závěr výroční zprávy 

Stav realizace dlouhodobé koncepce školy  

Výchovně vzdělávací oblast 

a) ve vztahu k pedagogickému sboru :  

dlouhodobou snahou vedení školy je vytvoření a stabilizace plně 

kvalifikovaného, kvalitního pedagogického sboru. Ke koci školního roku  

2019/2020 zůstává stávající učitelský sbor beze změny. Vzhledem 

k nárůstu vyučovacích hodin anglického jazyka – možnost dělit hodiny na 

menší skupiny vzniklo pracovní místo pro dalšího pedagogického 

pracovníka.  Úspěchem bylo získání aprobované vyučující pro výuku 

anglického jazyka. Trend nedostatku  pedagogů na trhu práce, a to 

především s aprobací pro anglický jazyk, matematiku a fyziku pokračuje i 

přes celkem výrazný růst platů. Oceňuji také nový systém financování 

regionálního školství, který zohledňuje podíl skutečně odučených hodin, 

ke kterým je přidána adekvátní částka na nenárokové složky platu. Tento 

systém umožňuje konečně výrazněji ocenit jak kvalitní práci pedagogů, 

tak i jejich mimotřídní aktivity. Konečně jsme se také dočkali narovnání 

normativů, které byly dlouhé roky, z neznámých důvodů, nejnižší právě 

ve Zlínském kraji.  

V současnosti jsou všichni   vyučující plně kvalifikovaní.  

Během školního roku probíhala kontrolní a hospitační činnost vedení 

školy dle ročního plánu práce. Nebyly shledány závažnější nedostatky. Ne 

všechna kontrolní šetření mohla být realizována. Výstupy učiva i časově 

tematické plány byly splněny především na 1. stupni, kde je poměrně 

velká časová rezerva. Na druhém stupni bude část učiva podle 

vyhodnocení jednotlivých předmětových komisí přesunuta do dalšího 

ročníku. Na obou stupních základní školy bude v následujícím školním 

roce věnován větší časový úsek opakování učiva.  

Šetření ČŠI se týkalo úrovně a způsobu distanční výuky – nebyly 

shledány nedostatky 

 

b) ve vztahu k rodičovské veřejnosti: 

Úroveň spolupráce s rodiči žáků se plně projevila v době distanční výuky. 

Domnívám se, že byla, až na drobné výjimky, na velmi dobré úrovni. 

Mnozí rodiče si teprve v tomto období uvědomili roli školy a 

nezastupitelnou úlohu učitele. Velkým přínosem byla především výborná  

spolupráce třídních učitelů 1. stupně s rodiči žáků. Rodiče rovněž velmi 

ocenili přípravu žáků na střední školy po otevření školy v květnu 2020. 

Prioritním úkolem pro školní rok 2020/2021 bude vytvoření Plánu 

distanční výuky, která byla zakotvena v platné legislativě a snaha o 

vytvoření zápůjčního fondu mobilních počítačů pro děti ze sociálně 

slabšího prostředí. 
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c) ve vztahu k žákům: ve   školním roce 2019/2020 pokračoval v práci  

žákovský parlament, a to až do března 2020. Zástupci žáků jednotlivých 

ročníků (2. – 9., většinou dva žáci) se pravidelně, opět vždy první úterý 

v měsíci, scházeli s vedením školy výchovnou poradkyní, metodičkou  

rizikového chování žáků i dalšími pracovníky školy (koordinátoři projektů 

z řad vyučujících, školník) na společném jednání. Ředitelka školy 

v předstihu informovala zástupce jednotlivých tříd o připravovaných 

akcích, celoškolních projektech i o návrzích na materiální zabezpečení 

výuky. Interaktivní skupinovou diskusí se žáci učí řešit problémy, nést 

odpovědnost za klima školy. Domnívám se, že klima ve škole je velmi 

dobré. Důvěra a odpovědnost žáků mě osobně velmi těší. Jsem ráda, že 

řada našich žáků aktivně usiluje o dobré jméno školy, o vytvoření 

skutečně bezpečného rodinného prostředí na což kladně reaguje i 

veřejnost. O výuku v naší škole je velký zájem, který v současnosti 

nestačíme pokrýt.   

           

Materiální zabezpečení výchovně vzdělávacích cílů. 

 

Stav prací – školní rok 2019/2020 

 rekonstrukce podlah – učebna č. 18 a 29 

 rekonstrukce osvětlení v učebně č. 15 

 částečná obměna počítačového vybavení  

 částečná obnova fondu učebnic a pomůcek 

 

Bohužel se o letních prázdninách neuskutečnila realizace projektu Modernizace 

učeben a vestavba výtahu. Projekt bude pravděpodobně realizován na podzim a 

v zimě 2020-2021 za plného provozu, což při nedostatku učeben vyvolá značné 

organizační problémy.  

 

Je třeba také investovat do mobilního počítačového vybavení jednak pro žáky – 

zápůjční fond školy, a také pro učitele vzhledem k zákonné povinnosti distanční 

výuky. Dotace MŠMT pravděpodobně ve výši 407 000Kč je sice vítaným 

přínosem do rozpočtu školy, ale bohužel nepokryje ani potřeby žáků ze sociálně 

slabších rodin, natož potřeby pedagogů.  

 

Závěrem děkuji vedení města Napajedla za operativní přístup k řešení 

problémů spojených s provozem školy a těším se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

          Podpis a razítko školy: Mgr. Dana Pospíšilová 
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