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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 2020/2021 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 2020/2021 byla kapacita školy naplněna na 99%, školní 

družiny na 100% dle  aktuálního  stavu v  červnu 2021.        

Vnitřní zdroje školy  

Školu navštěvují převážně žáci z Napajedel na 1.stupni, na 2.stupni pak žáci ze 

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

školy a Mateřské školy Spytihněv a Základní školy  a Mateřské školy 

Pohořelice.   

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

Napajedla. Škola má vlastní tělocvičnu s kapacitou 26 žáků, dále možnost 

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

Školní jídelna se nachází v budově 2. základní školy Napajedla, kam žáci 

přecházejí na oběd v doprovodu pedagogů.  

 

Školská rada  

Na prvním jednání školské rady dne 8. 10. 2020 byla projednána a schválena 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Členové školské rady 

byli také seznámeni s Plánem distanční výuky pro školní rok 2020/2021, byl 

projednán a schválen nový školní řád. Členové školské rady byli také seznámeni 

s kalendářním plánem akcí na školní rok 2020/2021. V další části jednání se 

mailto:info@1zsnapajedla.cz
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zabývali přípravou voleb do nové školské rady. Druhé zasedání školské rady se 

konalo 24. 6. 2021. Byly hodnoceny akce a projekty školního roku 2020/2021.  

Vzhledem k tomu, že po  velkou část školního roku probíhala distanční výuka, a 

také vzhledem k epidemickým opatřením, byla celá řada projektů a akcí zrušena. 

Projekty na podporu zdravého životního stylu “Ovoce do škol“ a „Mléko do 

škol“ byly hodnoceny pozitivně. Doporučena osvěta o třídění odpadů. Byla 

hodnocena také distanční výuka. Velkým přínosem bylo zavedení elektronické 

žákovské knížky, přehlednost úkolů zadávaných v rámci distanční výuky se 

zlepšila, přístup vyučujících rovněž. Školská rada podpoří do budoucna zrušení 

webového portálu „Podpora výuky“ a komunikace rodičů/žáků bude realizována 

pouze prostřednictvím portálu Bakaláři. 

Pozitivně hodnoceno sledování nových trendů ve výuce – školení robotiky, 

implementace tohoto oboru do výuky žáků. 

 

Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k  30. 6. 2021 

 
 Počet 

tříd, 

oddělení 

ŠD 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu, 

oddělení 

Přepočtený počet 

ped. pracovníků 

 

 

Počet žáků na 1 

úvazek 

 

 

2020/2021 14 297 21,21 21,13 14,06 

1. stupeň  6 121 20,17 7,18 16,85 

2. stupeň  8 176 22 13,95 12,62 

Školní 

družina 

 3 90 30 2,75 32,72  

 

Ve školním roce 2020/2021 činil počet  žáků 297. To znamená, že kapacita 

školy byla naplněna na 99,00%, jedná se o zatím jeden z nejvyšších  počtů žáků 

ve sledovaném období.  Pro zápis žáků do 1.ročníku a přestupy žáků do 6. 

ročníku pro školní rok 2021/2022 musela být stanovena kritéria, tak, aby počet 

žáků nepřekročil povolenou kapacitu školy tj. 300 žáků. Všechny děti, které 

byly přihlášeny do prvního ročníku byly nakonec přijaty. Nicméně kapacitu 

školy budeme nuceni pečlivě sledovat, tak, aby nedošlo v průběhu školního roku 

k jejímu překročení např. z důvodu stěhování rodin do Napajedel. Kapacita 

školní družiny je již dlouhodobě naplněna na 100%.  
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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% 

2020/2021 297 99,00% 
 

Část B 

 

Vzdělávací programy školy: 

Na 1. základní škole Napajedla byl ve školním roce 2020/2021 realizován ve 

všech třídách a ročnících od 1.9.2020  Školní vzdělávací program 

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

č.j:1ZS-375/2020.  

Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky 

Nepovinné předměty: ŘK náboženství.  

Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie 

Hlavním úkolem pro školní rok 2020/2021 byla realizace nového ŠVP ZV 

ve všech ročnících a zároveň i podpora a plynulé začleňování dalších žáků se 

vzdělávacími a  výchovnými problémy. Do našeho plánu práce opět negativně 

zasáhla epidemická situace a s ní spojené uzavření škol v několika fázích, 

střídala se prezenční výuka s distanční a rotační výukou. 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 včetně 

zajištění objednávek antigenních testů a vedení statistiky a výkazů 

testovaných žáků. Nebyly to pro nás žádné „prázdniny“, ale velmi náročná, 

zodpovědná a ve svém důsledku nevděčná práce jak po stránce 

pedagogické, organizační, tak i administrativní.  
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Část C 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 

1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 
 

 počet fyzických 

osob - učitelé 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

21 + 4(MD, RD) 

 

21,13 

                               

Požadovaný stupeň vzdělání splňovali všichni pedagogičtí pracovníci.  

V průběhu školního roku 4 pracovnice čerpaly mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. 

 
Další pedagogičtí 

pracovníci 

počet 

fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

školní psycholožka 1 0,50 – září - 

prosinec 2020 

od ledna 2021 - 

0,75 

asistenti pedagoga 6 

 

4,89 

 

 
 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 
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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 

 

9. 

 

učitelka 

 

 

22 

1,00 

 

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 

 

13 

0,59 

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 
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17. učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Vv- Č  

 

18. 

učitelka  

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Bi - Ch 

19. učitelka RD 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 

Aj - Nj 

23. učitelka 22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Př 

24. učitelka 8 

0,36 

Bc – VŠ, 

pedagogická 

fakulta 

25. učitelka  MD VŠ pedagogická 

Aj 

 

Školní družina 

25. ved. vychovatelka 25               

1,00 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

26. 

 

vychovatelka 

 

28 

1,00 

 

VŠ 

vychovatelství, 

Bc. 

27. vychovatelka 

 

 

17               

0,75 

 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

 

28. školní 

psycholožka 

0,75 VŠ, psychologie 
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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, sociální 

pedagogika Mgr. 

34.  asistentka 

pedagoga 

0,75 Střední pedagogická 

škola 

 

Ve škole jsou obsazeny prakticky  všechny aprobace. Během školního roku, po 

nástupu jedné pracovnice na mateřskou dovolenou, byla nově přijata pracovnice 

s aprobací anglický jazyk.  

 

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. 

 

 

Část D  

 

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

Zápis do prvních tříd byl opět poznamenán vzniklou epidemickou situací a 

proběhl bez účasti dětí. Zákonní zástupci měli možnost zvolit jednu z forem 

distančního zápisu – přes datovou schránku, e-mailem s elektronickým 

podpisem, poštou nebo osobně v režimu   jeden rodič - ředitelka školy. Rodiče 
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využili všechny uvedené možnosti. Zápisu předcházela online  beseda ředitelky 

školy s rodiči žáků.  Pro školní rok 2021/2022 bylo zapsáno do 1. třídy 33 žáků.  

Rodiče 3 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 2021/2022 30 žáků, vzhledem k prostorovým 

možnostem školy byla vytvořena jedna první třída. Na výuku českého jazyka, 

anglického jazyka a tělesné výchovy byli žáci rozděleni do dvou skupin – 

celkem 11 hodin z celkového počtu 22 vyučovacích hodin týdně. Výuka českého 

jazyka a anglického jazyka jedné skupiny probíhá vzhledem k prostorovým 

možnostem v dopoledních hodinách ve školní družině. 

 

 

Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2020/2021 

 

Třída Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo celkem Neprospělo Plní školní 

docházku 

v zahraničí 

1.A 14 14 14 0 0 

 

1.B 15 

 

15 15 0 0 

2. 23 21 22 0 1 

 

3. 19 15 

 

19 0 0 

4.  21 20 

 

21 0 1 

5. 29  22 29 

 

0 0 

Celkem 

1. 

stupeň 

121 107 121 0 2 

 

6. A 

 

 

25 

   

   

 10 

    

   

25 

 

0 

 

 

0 

6. B 23  11 22 1 

 

0 

7. A 22   9 21 

 

1 0 

7. B 23   10 23 0 0 
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8. A 

 

19   9 19 0 2 

8. B 18   5 16 

 

2 0 

9. A 23   8 23 0 0 

 

9. B 23   7 23 0 0 

 

Celkem 

2. stupeň 

176  69 172 4 2 

Škola 

celkem 

297 176 293 4 4 

 

Řešení kázeňských opatření  

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

vedoucí k nápravě jsou definovány školním řádem. Ve  školním roce 2020/2021 

bylo uděleno výrazně méně pochval 63, a také méně kázeňských opatření 

celkem 8. Ve školním roce 2020/2021 byli  3 žáci klasifikováni druhým 

stupněm z chování, a to za neomluvené hodiny. Tato situace byla ovlivněna 

rozhodující měrou distanční výukou.  

 

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 

2020 - 2021   8   7   1 3   63 

 

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 
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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 

 

 

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 

 Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou při diagnostice žáků 

s SVP, a to   na žádost rodičů 

 Spolupráce s KPPP Zlín a SPC z důvodu  končících podpůrných opatření 

 K dispozici knihovna výchovného poradce (pro učitele a rodiče) 

 Spolupráce a koordinace při realizaci Předmětu speciálně pedagogické 

péče  

 Spolupráce a koordinace 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 podpůrnými opatřeními 2. stupně: 

 32 žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 3. stupně: 

 10 žáků 

Žáci s podpůrnými opatřeními 4. stupně: 

 1 žák 

Celkový počet žáků s podpůrnými opatřeními: 43 
 

Celkově 5 vyučujících poskytovalo pedagogickou intervenci, a to   

individuální  nebo skupinovou v časové dotaci 1 hod. týdně. 
 

Předmět speciálně pedagogické péče vyučovaly dvě kolegyně s požadovanou 

kvalifikací, a to celkově 6 hodin týdně.  
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Ve školním roce 2020/2021 probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace 

žáků s řečovými vadami.  
 

Ve školním roce 2020/2021 u nás pracovalo celkem 6 asistentek a asistentů 

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

o 1 pracovníka. 
 

Jednotliví vyučující byli seznámeni s diagnostikou žáků s podpůrnými 

opatřeními 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, a to i distančně  probíhaly konzultace výchovné poradkyně 

s jednotlivými učiteli, s metodikem prevence rizikového chování a školní 

psycholožkou, řešily se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i s jejich 

zákonnými zástupci. 
 

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. 
  

V průběhu školního roku se běžně uskutečňují dvě společné třídní schůzky, 

kde rodiče a učitelé projednávají vše potřebné. Prospěch a výchovné problémy 

jsou řešeny u jednotlivých učitelů v konzultačních hodinách každý měsíc. 

V letošním školním roce proběhly třídní schůzky online. Jednotliví učitelé 

konzultovali potřebné záležitosti elektronickou formou, telefonicky, při 

závažných problémech proběhlo setkání se zákonnými zástupci ve školní 

budově za přísných epidemických opatření. 

 

Zhodnocení: 

Práce pedagogů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole 

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

řešeny. Distanční výuka se u některých žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ukázala jako vhodná. Žáci pracovali v bezpečném prostředí, 

mnozí měli velkou podporu ze strany rodiny, měli dostatek času na 

zpracovávání úkolů. Osvědčila se práce asistentů pedagoga.  
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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 sledují nástěnku výchovného poradce, kde mají 

k dispozici informační letáky k volbě povolání, DVD jednotlivých škol, která si 

mohou zapůjčit a v případě vážného zájmu i ponechat. Najdou zde informace 

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

přihlášek. Mají k dispozici kalendář Dnů otevřených dveří na jednotlivých 

školách. Dnů otevřených dveří se žáci letos zúčastňovali online.  

 

Tradičně na naší škole pořádáme školní „Burzu středních škol“. O tuto akci 

bývá mezi žáky vyšších ročníků a jejich rodiči velký zájem. Ve školním roce 

2020/2021 se akce nekonala. O akci projevují velký zájem jak rodiče, tak jejich 

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

představují své školy, odpovídají na dotazy a předávají propagační materiály. 

Pro velký zájem plánujeme tuto akci realizovat příští školní rok pokud to 

epidemická situace dovolí. 

 

Ve školním roce 2020/2021  se nekonala informativní třídní schůzka rodičů 

žáků devátých tříd k přijímacímu řízení, kde rodiče získávají všechny 

potřebné informace pro přijímací řízení. Letos měli veškeré informace na 

webových stránkách školy. 

 

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“. Letos toto konzultační dopoledne 

neproběhlo.  

 

Konzultace u výchovného poradce – žáci i rodiče hojně využívají možnost 

konzultovat problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní 

v konzultačních hodinách i mimo ně. Letos se konzultace uskutečňovaly 

telefonicky nebo elektronickou formou. 

 

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

rok 2021/2022. V tomto Atlasu škol mohli najít základní údaje o přijímacím 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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řízení, o přihláškách, o jednotlivých školách a oborech, které budou školy 

otevírat příští školní rok. 

 

Čtyři žákyně z devátého ročníku se zúčastnily talentových zkoušek na střední 

školu s uměleckým zaměřením. Všechny byly přijaty. 

 

V průběhu měsíce února žáci devátých ročníků za přísných epidemických 

opatření nosili vyplněné přihlášky k potvrzení třídním učitelům. Třídní učitelé 

vypisovali prospěch žáků za minulé dva ročníky. Termín odevzdávání na střední 

školy byl stanoven na 1. 3. 2021.  

 

Ve školním roce 2020/2021 byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd 

v průběhu měsíce dubna. 

Vyzvedávali si je individuálně, opět za přísných epidemických opatření. 
 

3. 5.  a 4. 5. 2021 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 

 Ve školním roce 2020/2021 měli žáci navýšený časový limit (v českém 

jazyce na 70 minut, v matematice na 85 minut) 

 

 V průběhu května (od 19. 5.) 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. V závěru školního roku byli  všichni žáci 

přijati. 

  

Hodnocení přijímacího řízení: 

 

Ve třídě 9. A se přihlásilo 16 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 5 na gymnázium, 7 žáků se přihlásilo na tříleté učební obory. V této 

třídě je výběr optimální a odpovídá studijním výsledkům i předpokladům 

jednotlivých žáků. 
 

Ve třídě 9. B se přihlásilo 17 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 3 na gymnázium, 6 žáků se přihlásilo na tříleté učební obory. U 

většiny žáků výběr oborů odpovídá studijním výsledkům i předpokladům. 

 

Jedna žákyně 5. ročníku nastupuje na osmileté gymnázium. 
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Celkově nastupuje 33 žáků na čtyřleté studijní obory s maturitou (z toho na 

gymnázium osm žáků), 13 žáků bude nastupovat do tříletých oborů. 

 

Zpráva o činnosti MZ 1. stupně ve školním roce 2020/2021 
 

V 1. ročníku byly splněny všechny výstupy ŠVP ZV. Distanční výuka však 

zpomalila tempo probírání nového učiva. Nemohli jsme se dostatečně věnovat 

správným hygienickým návykům při čtení a psaní a následně procvičování 

probraného učiva. Doma však žáci se svými rodiči pracovali pilně a splnili 

všechno, co jim bylo zadáno. 

Všichni žáci měli k dispozici multimediální pracovní učebnice k celé sadě 

výukových materiálů, které využíváme běžně ve výuce, a to jim velmi pomohlo.  

Distanční výuka vedla k velkému rozvoji informační gramotnosti žáků a 

často i jejich rodičů. 

Ve 2. ročníku bylo probráno nové učivo, ale nestihlo se učivo delší dobu 

procvičovat. Na začátku dalšího školního roku se bude toto učivo znovu 

opakovat, a proto není potřeba výstupy upravit. 

Ve 3., 4. a 5. ročníku bylo veškeré nové učivo probráno a zopakováno, není 

proto potřeba úprav do dalších ročníků. 

 

1. Projekt Šablony II. 

 

 V rámci projektu Šablony II. probíhalo ve všech ročnících 1. stupně 

doučování, které je hodnoceno velmi kladně jak vyučujícími, tak rodiči i žáky. 

Je přínosné pro všechny žáky ohrožené školním neúspěchem. Doučování 

pomohlo při prezenční i distanční výuce. Po skončení distanční výuky se při 

doučování zejména v 1. ročníku střídali žáci podle individuální potřeby.  

Také čtenářské kluby a kluby logiky měly u žáků velký úspěch. Čtenářské kluby 

vedou děti k rozvoji čtenářství, k vyvolání zájmu o knihy a o četbu samotnou. 

V klubech logiky a deskových her se rozvíjí myšlení dětí, podporuje se zdravá 

soutěživost a smysl pro fair play. 

Velmi kladně hodnotíme projektové dny ve škole i mimo školu. 

 
2. Evaluace 

 

Distanční, následně rotační a prezenční výuka byla pro všechny zúčastněné 

náročnější. Po zkušenostech ze školního roku 2019/2020 ale vše probíhalo bez 

problémů. Všechny ročníky při distanční výuce využívali aplikaci Teams. 

Převážně se používaly při online výuce interaktivní učebnice z nakladatelství 

Fraus a Nová škola a dále online cvičení, kde měli žáci, jejich rodiče i učitelé 

možnost vidět výsledky testů. Bylo vidět, že i v této oblasti došlo k pokroku, 

žáci neměli žádné větší problémy s připojením se do předem naplánovaných 

hodin, vše zvládali buď sami nebo s pomocí rodičů. Občas byly problémy 
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technického charakteru. Všichni žáci 1. stupně měli technické vybavení pro 

distanční výuku. Ve všech ročních také probíhaly on-line třídní schůzky, 

třídní učitelé komunikovali s rodiči emailem dle potřeby. 

V prvním a druhém ročníku žáci zvládli učivo bez větších problémů. Velkou 

měrou k tomu přispěla kvalitní práce doma a spolupráce vyučujících s rodiči. 

Žáci třetího až pátého ročníku měli distanční výuku déle. I přesto nástup na 

prezenční výuku probíhal bez problémů. V době distanční výuky mohli slabší 

žáci využívat on-line doučování. 

Ve všech ročnících se psaly na konci školního roku závěrečné písemné práce, 

výsledky těchto prací odpovídaly u žáků jejich znalostem za celý školní rok, 

dopadly velmi dobře a dle očekávání. 

V následujícím školním roce doporučují třídní učitelé delší procvičování učiva, 

probraného v letošním školním roce, větší důraz klást na školní hygienu a 

prohlubovat sociální vztahy mezi vrstevníky. 

 

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: 

 náročná kontrola a hodnocení žákovských prací 

 dlouhá doba bez „školního režimu“, pokles ve školních návycích 

 velká neobjektivnost při hodnocení – nelze rozhodnout, zda dítě pracovalo 

samo nebo s pomocí rodičů 

 žákům chyběl sociální kontakt 

 u některých žáků se rozvinula závislost na mobilních telefonech  

 

3. Projekty – zapojení žáků a tříd 

 

 „Ovoce do škol“ – hodnocený kladně, seznámení s ovocem, zdroj 

vitaminů pro žáky 

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

zdroj vitaminů pro žáky 

 

 

1. třída 

 ZOO Lešná Zlín – projektový den mimo školu v rámci projektu  

Šablony II. 
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 Včely – projektový den ve škole v rámci projektu Šablony II. 

 Logické hrátky - projektový den ve škole v rámci projektu Šablony II. 

 Prvouka - Město a vesnice 

2. třída 

 Prvouka – projektové vyučování (Město Napajedla) 

 Čtenářské dílny 

3. třída 

 Anglický jazyk – Animals, Healthy and unhealthy 

4. třída 

 Abeceda peněz – projekt ve spolupráci s Českou spořitelnou zaměřený na 

finanční gramotnost – velmi náročné časově i organizačně. Žákům se však 

projekt líbil.  

5. třída 

 Anglický jazyk – Animals, Healthy and unhealthy  

 Český jazyk, přírodověda – Den Země 

 Vlastivěda – Praha, Kraje ČR, Dějiny českých zemí, Holocaust a 2. 

světová válka 

 Mediální výchova - reklamní kampaň knihkupectví, redakce a redaktoři 

 ZOO Lešná Zlín – projektový den mimo školu v rámci projektu  

Šablony II. 

 Pevnost poznání Olomouc – projektový den mimo školu v rámci projektu 

Šablony II. 

 Včely – projektový den ve škole v rámci projektu Šablony II. 

 Logické hrátky - projektový den ve škole v rámci projektu Šablony II. 
 

Celoškolní projekt 

Naše škola se i v letošním školním 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 

pedagogů  z okolních škol. Centrum vedly 2 učitelky 1. stupně, které do tohoto 

projektu naši školu zapojily. Oslovily kolegyně ze základních škol Otrokovice, 

Huštěnovice, Uherské Hradiště, Želatovice a Mostkovice. Z každé školy se 

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

probíhala formou on-line schůzek, pokud to situace dovolovala, proběhlo 

setkání prezenčně. 

Setkání probíhala v neformální atmosféře a měla za cíl především sdílení 

zkušeností dobré praxe z oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Ze strany 

projektového týmu jsme dostávali metodickou i administrativní podporu. 

Společná setkání byla zaměřena na vlastní prakticky odzkoušené metody a 

formy práce. Předávání zkušenosti z odučených hodin čtení – dílny čtení 
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s využitím metod kritického myšlení. Účastnice setkání měly možnost prakticky 

si všechny metody zažít a vyzkoušet.  
 

4. 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 poskytla všem žákům přístup do 

interaktivních učebnic online zdarma.  

Ve výuce používáme učebnice, které má škola k dispozici – z nakladatelství 

Alter, Nová škola, SPN, Taktik. Postupně obnovujeme v rámci možností některé 

učebnice.  

 

Předmětová komise přírodovědných předmětů 

1. Výstupy ŠVP ZV – stav plnění – vyhodnocení 

 

Všechny ročníky 2. stupně pracovaly  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 epidemické situaci bylo učivo velkou část školního roku 

probíráno distanční formou (od 14. října 2020 do 10. května 2021).  

Na začátku školního roku 2021/2022 došlo ke kontrole a úpravě tematických 

plánů. Více hodin bude věnováno opakování a procvičování učiva předešlého 

ročníku.  
 

2. Inkluze 

Při práci s žáky s podpůrnými opatřeními jsou využívány vypracované 

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 



20 

 

jako motivačního prvku a to i za menší pokroky ve studiu. Při práci s těmito 

žáky se osvědčuje spolupráce s asistenty pedagoga.  

 

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. Měli možnost využívat osobní online konzultace s vyučujícími 

(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 letošním školním roce už nebyl problém nedostatek techniky jako v loňském 

roce při distanční výuce, protože všichni potřební žáci měli možnost zapůjčit si 

techniku (notebooky, webkamery….) ve škole. Někteří žáci ani přes maximální 

snahu učitelů neprojevili zájem o učivo a o distanční výuku a navázat s nimi 

kontakt bylo velmi obtížné. 

Při distanční výuce se však také ukázalo, že některým žákům tento způsob 

vyhovuje, mohou si práci rozvrhnout sami, pracují svým tempem. 

 

3. Hodnocení Šablony II. 

V rámci projektu Šablony II probíhalo doučování matematiky v jednotlivých 

ročnících a badatelský klub pro žáky 9. ročníku.  

Doučování matematiky mělo velký význam a pozitivní efekt pro žáky ohrožené 

školním neúspěchem. Probíhalo nejdříve prezenční formou a poté i distanční 

formou. Žáci měli možnost více si procvičit učivo probírané v online hodinách, 

zaměřit se na problémové kapitoly a využít individuálních konzultací 

s vyučujícími. Doučování hodnotíme pro žáky jako velmi přínosné. 

Badatelský klub byl zaměřen na chemii a přírodopis. Deset schůzek se 

uskutečnilo prezenčně a dalších šest pak distančně. V prezenční podobě žáci 

pracovali s laboratorními pomůckami při různých pokusech a procvičovali si tak 

manuální zručnost, samostatnost a práci s pracovním postupem (pod vedením a 

dohledem učitelky). Při distanční výuce byl klub zaměřen na různé online hry, 

soutěže, poznávání rostlin a na jednoduché domácí pokusy z materiálu, který je 

doma k dispozici. Během schůzky dostali žáci návod, viděli pokus provedený 

učitelkou a následně si pokus zkoušeli doma sami. Při tom pořizovali foto a 

videodokumentaci. Práce se žákům velmi dařila a také jejich výstupy (videa) 

byly na vysoké úrovni. Klub hodnotíme jako velmi přínosný pro žáky se 

zájmem o přírodovědné předměty. 

4. Evaluace 

V letošním školním roce se neuskutečnily závěrečné evaluační testy.  

Ukázalo se, že některým žákům distanční výuka vyhovuje, pracují si svým 

tempem, plní úkoly postupně, rozvrhnou si svůj čas tak, aby všechno stihli. Tito 
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žáci neměli problém ani při návratu do školy, učivo probrané distančně jim 

nedělalo problémy, bez obtíží pokračovali v prezenční výuce. 

Někteří žáci se ale do distanční výuky zapojovali málo, úkoly posílali až po 

upozornění a opakovaných výzvách od učitelů. Na výsledku jim příliš 

nezáleželo. Pokud by totiž byl nějaký problém (např. s pochopením učiva, 

problém s odevzdáním úkolů z technických důvodů atd.) mohli se bez obav 

obrátit na učitele daných předmětů a domluvit si další postup. Toto využívali 

pouze někteří žáci a někteří nekomunikovali vůbec, ani na vyzvání. Tito žáci 

měli pak velký problém při návratu do prezenční výuky. Většinou probírané 

učivo nezvládali, důvod slabé účasti na distanční výuce nedokázali vysvětlit.  

On-line  výuka – hodnocení  

Při online výuce byli žáci, kteří se pravidelně připojovali na hodiny, byli aktivní, 

pak byli žáci, kteří se sice připojili, ale aktivita byla nulová (jako by ani nebyli u 

počítače) a někteří žáci se připojovali spíše výjimečně. Převažovala nechuť žáků 

zapínat si kamery, vymlouvali se, že nemají nebo mají nefunkční kamery nebo 

mikrofon, neustále se řešily pozdní příchody v první vyučovací hodině z důvodu 

zaspání, nemožnosti připojit se apod. 

Jako výborné se osvědčilo zavedení dobrovolné online hodiny Cvičení z 

matematiky pro žáky, kteří se připravovali na přijímací zkoušky. V těchto 

hodinách se probíraly náročnější části algebry i geometrie a počítaly se příklady 

přímo z CERMATU nebo konkrétní testy z matematiky. Také zde vznikl prostor 

pro nadané žáky k uplatnění a rozvíjení jejich schopností. Účastníci Cvičení z 

matematiky se více zabývali slovními příklady a tak zde byli testováni písemnou 

formou s těžšími příklady než v ostatních hodinách matematiky. Žáci 

navštěvující tyto hodiny byli skvěle namotivováni ke studiu na střední škole, 

plnili svědomitě zadané úkoly, byla zde výborná atmosféra snahy získávat nové 

vědomosti, dovednosti a poznatky z matematiky. I slabší žáci zde získali prostor 

posunout se dále ve svém osobním růstu. Přátelský charakter těchto hodin byl 

naprosto výjimečný a ojedinělý.  

Of-line výuka – hodnocení 

Plnění zadaných úkolů je také velmi individuální. Žáci, kteří aktivně 

spolupracují při online hodinách, plní také zadané úkoly včas, v termínu. Část 

žáků plní úkoly až po upozornění a někteří ani tak ne. Nepomáhá ani 

komunikace s rodiči a upozorňování na případné problémy s nedostatkem 

podkladů pro hodnocení (odložená klasifikace, přezkoušení atd.) 

Někteří žáci mají zájem si vylepšit na poslední chvíli svůj prospěch, je však 

nutno vyvíjet na ně velký tlak, aby své úkoly dotáhli do konce. Většinou je 

zapotřebí ještě prodloužit čas pro odevzdávání a neustále připomínat 

požadavky ke klasifikaci. Je to velmi náročné i pro vyučující dávat další a 

další šance a stále se vracet k úkolům několik týdnů už zadaných. 
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5. Projekty  

Projekty s environmentální tematikou:  

 Sběr pomerančové a citronové kůry,  

 Sběr starého papíru 

 Sběr hliníku 

 Třídění odpadů ve škole do různě barevných odpadkových košů 

Tyto projekty probíhaly pouze po krátkou dobu prezenční výuky. 

 

Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky: 

Z důvodu distanční výuky a přísných protiepidemických opatření se 

neuskutečnily projekty, akce a exkurze, které jsme organizovali v minulých 

letech. 

6. 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. 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.  

Pro příští školní rok budou obnoveny pro všechny ročníky 2. stupně učebnice 

přírodopisu, opět z nakladatelství Fraus. Pro přírodopis jsou velmi vhodné, 

protože obsahují řadu obrázků a velmi dobře popsané učivo. Zkušebně jsou 

objednány po jednom výtisku pro každý ročník hybridní pracovní sešity, které 

kromě tradičních úkolů obsahují nově také kódy, pod kterými jsou uloženy 

procvičovací online úkoly na portálu Škola s nadhledem (je to součást Frause) 

Do matematiky budou nově objednány učebnice z nakladatelství Prometheus 

– Matematika Odvárko – 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 
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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 při online i offline výuce žáci i učitelé komunikovali 

přes Microsoft Teams. Probíhaly zde online hodiny a také zde žáci dostávali 

zadané práce na domácí vypracování. Výhodou bylo, že mohli tyto pracovní 

listy vypracovat, ty se automaticky ukládaly, vyučující je zkontroloval, 

ohodnotil známkou nebo slovně a vrátil žákovi zpět. Vše v rámci Teams. Dále 

se zde se žáky mohlo komunikovat přes chat, vysvětlit případné nejasnosti 

nebo domluvit náhradní úkoly nebo termíny. Odpadlo zde stahování úkolů a 

zpětné odesílání mailem. 

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

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

na testy a procvičování. 

Komunikace s žáky probíhala také e-mailem s jednotlivými vyučujícími. 

Pomocí e-mailů byly řešeny také různé technické potíže, které se při distanční 

výuce vyskytly 

V době distanční výuky byly využívány různé odkazy na online procvičování 

pro jednotlivé předměty.  
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7. Mimotřídní činnost pedagogů 

 

Mimotřídní činnost pedagogů 

 

 V době distanční výuky probíhaly osobní konzultace vyučujících mezi 

sebou. Sdělovali si vzájemně zkušenosti z online výuky, předávali si 

poznatky, řešili problémy s některými žáky 

 Uskutečnila se také online schůzka členů předmětové komise 

přírodovědných předmětů za účelem sjednocení hodnocení a váhy 

známek pro elektronickou žákovskou knížku 

 Během distanční výuky se uskutečnily také online třídní schůzky a 

individuální konzultace s rodiči i žáky 

 

Tematické plány jsou vyhovující, pouze na začátku školního roku dojde 

k menším úpravám spojeným s letošní distanční výukou (i když bylo učivo 

víceméně probráno, bude v tematickém plánu věnován delší čas na opakování a 

procvičení letošního učiva). 

 

Podle situace v příštím školním roce bychom obnovili některé aktivity – 

celoškolní projekt Den Země, sportovní den, vědomostní soutěže pro žáky, 

exkurze. 

 

Závěrečná zpráva o činnosti předmětové komise humanitních předmětů   

školní rok 2020 - 2021 

 

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

úpravy pro školní rok 2021/2022 

 

Ve všech ročnících probíhala výuka v souladu s ŠVP ZV. Začátek školního roku 

byl poznamenán doháněním nesplněného učiva z předešlého školního roku, ale 

velmi záhy se opět přešlo do režimu distanční výuky a rotační výuky. Ve 

stejném duchu, ovšem v časově delším rozsahu probíhalo i druhé pololetí.  

 

2. Inkluze – i v průběhu distanční výuky 

Vyučující pracovali se všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dle 

doporučení PPP. Individuální přístup byl více možný v době prezenční výuky. 

Po celý školní rok probíhalo v českém jazyce doučování  

-  individuálně u dvou žáků 7. ročníku 

- skupinově prezenčně i distančně v rámci Šablon II rovněž v 7. ročníku, 

skupinově u žáků 8. roč. na základě dobrovolnosti V průběhu distanční 

výuky bylo těžké se přizpůsobit individuálním potřebám  jednotlivých žáků. 

V rámci písemného ověřování znalostí pracovali v prodlouženém čase či se 

zkrácenými verzemi testů. Rovněž měli více času na plnění zadávaných 
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úkolů. Uvedení  žáci byli zohledňováni při zápisech (možnost tisku), tvorba 

zredukovaných zápisů. Častěji byly zařazovány kvízy, testy a doplňovací 

online cvičení, při nichž měli žáci okamžitou zpětnou vazbu.  

3. Hodnocení projektu Šablony II 
Ve školním roce 2020-2021 probíhala podpora žáků ohrožených školním 

neúspěchem pouze v rámci českého jazyka 1 hodina týdně v 7. ročníku, a to 

jak prezenčně, tak v době distanční výuky online – velmi efektivní a pro žáky 

přínosné. 

 

4. Evaluace 

Český jazyk – výuka probíhala sice online formou 3 hodiny týdně, žáci však 

nereagovali stejným způsobem jako při prezenční výuce - z jejich strany 

absentovaly dotazy na případné vysvětlení nejasností vyplývajících z aktuálně 

probíraného učiva. V každém ročníku byli žáci, kteří plnili úkoly 

v požadovaných termínech, ale rovněž skupina žáků, která pracovala velmi 

sporadicky. Získávání objektivních podkladů pro hodnocení bylo problematické. 

Osvědčilo se ověřování znalostí přímo v online hodinách formou testů v aplikaci 

Forms. Při návratu k prezenční výuce vyšlo najevo, že určité procento žáků 

nemělo žádné zápisy probíraného učiva, ani vypracovaná cvičení v pracovních 

sešitech. Následně nebyli schopni pracovat samostatně a v požadovaném tempu 

(doma měli na práci několik dnů, podpůrný materiál a mnohdy i pomoc rodičů či 

dalších členů rodiny).  

V novém školním roce bude nutné mnohá jazyková učiva znovu průběžně 

opakovat a upevňovat v návaznosti na jejich aplikaci v dalších ročnících. 

 

Cizí jazyky –některým žákům distanční výuka prospěla a některým nepřinesla 

požadovaný efekt vzhledem k pracovní morálce, odpovědnosti za výsledky 

vlastní práce. Bylo těžké distanční výuku přizpůsobit individuálním potřebám 

jednotlivých žáků, ale v určité míře se to podařilo. Při psaní testu měli někteří 

žáci více času, nebo při odevzdání samostatné práce byly zohledňovány  

individuální termíny pro některé žáky. Hodnocení bylo mírnější, než obvykle, 

protože žáci neměli možnost se kdykoliv na cokoliv zeptat, pomoc byla možná 

pouze v omezené míře. Někteří žáci měli problémy s přechodem na prezenční 

výuku – těžko si zvykali na rychlejší pracovní tempo a pracovní návyky včetně 

motivace byly oslabené. 

 

5. Projekty 

Český jazyk  

„Čtení pomáhá“ – projekt zvyšující čtenářskou gramotnost. (Na základě 

splnění testu z přečtené knihy je možné obdarovat nabízenou nadaci či charitu 
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získanou částkou 50,-). Do tohoto projektu se zapojili žáci 7. roč. Pokračovat se 

bude i v následujícím školním roce. 

 

Anglický jazyk 

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

Nicolle Raczová – tandemová výuka v 6. a 9. ročníku. Zájem ze strany rodilé 

mluvčí, žáků i učitelů pro šk. rok 2021/2022 trvá. 

„Reading Books to Enhance Reading Literacy“- eTwinningový projekt (Čtení 

knih za účelem zlepšení čtenářské gramotnosti). Zapojila se do něj partnerská 

škola z Itálie (ICS „V. Alfieri“ di Laurenzana, Laurenzana (PZ), Italy), která 

byla velmi aktivní. Naši žáci měli možnost každý týden s partnerskou školou 

chatovat o pokroku a výsledcích své práce, nebo pouze sdílet informace z oblasti 

běžného života. S partnerskou školou jsme se dohodli na pokračování projektu 

ve školním roce 2021/2022. Zapojeni žáci 7. roč. 

„BBC Live Classes“- pro žáky 8. ročníku. Interaktivní hodiny vedl zkušený 

lektor z VB ve spolupráci s BBC. Hodiny byly vedeny pouze v angličtině a byly 

na velmi vysoké úrovni. Hodiny byly přiměřené jazykové úrovni žáků a celkově 

byly ozvláštněním distanční výuky. Žáci dostali certifikáty, které budou moci 

použít při svém dalším studiu nebo jazykovém působení v zahraničí. 

„Clever Owl“ - školní anglický časopis v digitální podobě, obsahuje různá 

multikulturní, naučná, gramatická témata. 

V rámci Čj i jednotlivých cizích jazyků probíhaly v době distanční výuky 

ročníkové tematické miniprojekty související s probíraným učivem 

(vypracováno pouze na PC) 

Výtvarná výchova 

Projekt „Kamínky“- žáci malovali na kameny, někteří z nich je potom zpětně 

umístili do přírody. Část projektu je zdokumentovaná na fotografiích 

vystavených na schodišti ve škole. Žáky práce bavila, již nějaký čas probíhá i na 

různých sociálních sítích, což je pro ně dost přitažlivé téma. 

 

6. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce  

Český jazyk  
-  ve všech ročnících se využívají k probírání mluvnického učiva učebnice   

   nakladatelství Fraus, v literatuře  učebnice nakladatelství Taktik, všechny  

    pracovní sešity jsou pouze z Taktiku 
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- v rámci distanční výuky byly využívány jednotlivými vyučujícími internetové 

stránky s možnostmi procvičování i testování (www.skolasnadhledem.cz,) 

www.umimecesky.cz,www.onlinecviceni,www.icestina.cz, apod.) 

- v nezanedbatelné míře využívali vyučující PowerPoint prezentace a výuková 

videa 

- pro tvorbu procvičovacích a ověřovacích prací se osvědčilo používání 

aplikace Forms 

- dobrou pomůckou využívanou v 7. a 9. roč. při online hodinách, ale i 

pomůckou usnadňující opravu žákovských prací je grafický tablet 

Anglický jazyk 

- během distanční výuky se používaly klasické učebnice a interaktivní 

učebnice. ICT ve výuce byla nutnost. Hodiny byly zpestřovány doplňkovými 

online materiály. V některých ročnících se používaly také pracovní sešity, 

které byly ale většinou nahrazeny online aplikací WocaBee. Jedná se o 

interaktivní průlomovou aplikaci na učení slovíček. V aplikaci se dají hrát 

hry a psát písemky. Aplikace byla používána v Aj a Nj. 

Dějepis 

- Využití vlastních PPT prezentací, výukových videí atd. Při distanční výuce 

využití MS Teams k online hodinám i k testování, zadávání samostatných 

prací. 

Hudební výchova 

- škola zakoupila pro všechny žáky a učitele aplikaci Charanga Česko. Jedná 

se o aplikaci na výuku Hv, kterou jsme během hodin v rámci distanční výuky 

hodně využívali. Žáky práce s touto aplikací bavila. Je také možné hravou 

formou naplnit většinu výstupů ŠVP ZV právě prostřednictvím této aplikace. 

Dále byla využívána online platformu www.makingmusicfun.net  

 

Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2020/2021 

 

Ve  školním roce 2020/2021bylo zapsáno do školní družiny 90 žáků prvního až 

čtvrtého ročníku. 

 

Hlavní cíle: 

 

 vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času 

 vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času 

 umožnit odpočinkovou činnost/aktivní i klidovou/ 

http://www.umimecesky.cz,www.onlinecviceni,www.icestina.cz/
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 umožnit přípravu na vyučování 

 zajistit žákům prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí, ovšem 

s jasně    stanovenými pravidly 

Všechny tyto cíle byly ve školní družině naplňovány, ale jen když byla povolena 

osobní účast žáků ve školní družině. Celý školní rok nás provázela 

protiepidemická nařízení a často byl provoz školní družiny jen omezený pro 

určité ročníky a při dodržování homogenity skupin:  

 od 14. října 2020 byla zakázána přítomnost žáků ve škole a školní družině 

– žáci přechází na distanční výuku 

 od 18. listopadu 2020 nastoupili na prezenční výuku žáci 1. A, 1. B a 2. 

třídy, provoz družiny byl stanoven od 6,00 do 16,00 při zachování 

homogenity tříd a vedením všech tří vychovatelek 

 od 30. listopadu 2020 nastoupili žáci 3.,4. a 5. ročníku a družina pro ně 

probíhala v kmenových třídách s třídními učiteli a asistenty pedagoga 

 od 4. ledna 2021 žáci 3.,4. a 5. ročníku opět na distanční výuce a do školy 

nastoupili žáci 1. A, 1. B a 2. třídy a opět při zachování homogenity tříd 

probíhala školní družina v čase od 6,00 do 16,00 hodin. 

 od 1. března 2021 opět distanční výuka  

 od 12. dubna 2021 se vrátili žáci 1. A, 1. B a 5. třídy, provoz družiny 

obnoven v čase 6,00 až 17,00, žáci testováni antigenními testy ve školní 

družině každé pondělí a čtvrtek 

 od 19. dubna 2021 opět ve škole a školní družině žáci 3.,4. a 5. ročníku a 

testování antigenními testy v pondělí a čtvrtek, žáci 1. A, 1. B a 5. třídy na 

distanční výuce, střídání po týdnu – rotační výuka 

 

 od 17. května 2021 nástup všech tříd na prezenční výuku, provoz školní 

družiny se rozběhl v normálním režimu, testování žáků antigenními testy 

jen v pondělí  

Po celý školní rok byla práce ve školní družině velmi náročná. Společné akce 

školní družiny se neuskutečnily (jen 3, na začátku a na konci školního roku), 

ostatní činnosti probíhaly v rámci jednotlivých oddělení, aby se žáci nesetkávali 

a také za přísných hygienických podmínek (žáci roušky, vychovatelky 

respirátory, dezinfekce apod.) Všechny akce probíhaly jen ve třídách školní 

družiny, popřípadě venku v přírodě a na hřišti. 
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Společné akce: 

1. Zpívání s Hankou na školním dvoře – 14. září 2020 

2. Netradiční sportování v tělocvičně – 22. září 2020 

3. Kino Napajedla – film „V oblacích“ – 23. června 2021 

 

Akce v jednotlivých odděleních: 

1. oddělení  

 pekelná družina (soutěže, hry) – prosinec 

 vánoční besídka – prosinec 

 na návštěvě u šašků a klaunů (kreslení obřích postav) – leden 

 z pohádky do pohádky (pohádkové postavy z krabic) – únor 

 karneval – únor 

 Den Země (kreslení na chodníku) – duben 

 mňamky naší družiny (kreslení zmrzlin, pohárů a dortů) – květen 

2. oddělení  

 projekt Podzim (modelování ovoce a zeleniny, práce na zahradě a poli, 

kvízy) – září 

 zvířata na farmě a v Zoo (práce s encyklopedií, kresba temperou) – říjen 

 Halloween (vyrábíme strašidla a dýně) – říjen 

 dopis Ježíškovi (kresba) – listopad 

 vánoční besídka – prosinec 

 pohádkové odpoledne (dramatizace pohádky, pohádkový kvíz) – leden 

 valentýnská přáníčka – únor 

 Den Země (kreslení na chodníku) – duben 

 návrháři (výroba náramků z korálků) – květen 

 práce s mikroskopem – květen 

3. oddělení  
 

 mladí architekti (skupinová práce  - soutěž o nejlepší stavbu z lega, 

merkuru a kostek) – listopad 

 vánoční besídka – prosinec 

 soutěž o nejlepšího sněhuláka – leden 

 karneval – únor 

 Den Země (kreslení na chodníku) – duben 

 život na hradě (stavba hradů z kartonu, dramatizace pohádky) - květen 

Personální podmínky: 
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Školní družina má tři oddělení, která vedou  tři kvalifikované vychovatelky.  

V odděleních také pracovali 3 asistenti pedagoga. Spolupráci s nimi hodnotím 

kladně, pomáhali také pří testování žáků antigenními testy  ve školní družině. 

 

Celkové hodnocení: 

 

Všechny akce vycházely z ročního plánu práce školní družiny nebo z týdenních 

plánů jednotlivých oddělení. Po celou dobu náročného provozu vychovatelky 

usilovaly o to nejlepší – tvorbu pěkné atmosféry, důvěrného prostředí, hezkých 

vzájemných vztahů na základě individuálního přístupu k žákům. V práci 

využívaly i dle možnosti moderní trendy, formy výchovy a vzdělávání. Snažily 

se, aby naše školní družina byla pro žáky zajímavá a přitažlivá, aby se žáci 

v kolektivu cítili dobře a chodili do školní družiny rádi. 
                      

Část F 

 

Údaje o prevenci 

Část 1: Škola a její preventivní program 

Škola má vytvořený vlastní preventivní program školy. 

Preventivní program je vypracován  na základě  

 Analýzy aktuální situace školy 

 Sledování výskytu rizikového chování na škole v uplynulém 

školním roce 

 Diskuzí s vedením školy a učitelským sborem 

 Profesního citu (intuice) 

Identifikace specifických  rizikových  faktorů naší školy  

 Záškoláctví 

 Nedostatečná práce některých žáků při distanční výuce 

 Zhoršení sociálních vazeb v důsledku distanční výuky 

 Závislost na mobilních telefonech 

Ve škole působí vedle školního metodika prevence další specialisté 

 Školní psycholožka 

 Výchovná poradkyně 
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 Asistenti pedagogů 

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

podle potřeby častěji. 

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) 

 Cílený rozvoj dovedností žáků (techniky na trénink komunikace, 

spolupráce, seberegulace apod. 

  Společná tvorba projektů mimo výuku (příprava různých vystoupení     

třídy, plánování společných činností mimoškolu apod.) 

 

Školní metodik prevence se věnuje především těmto činnostem: 

  

 Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace 
 

 Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na 

přímé práci se žáky při preventivních aktivitách) 
 

 Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování.  

 Koordinace tvorby preventivního programu školy a jeho evaluace  

 Osobní participace na realizaci preventivních aktivit školy (podílení se na 

přímé práci se žáky při preventivních aktivitách)  

 Metodické vedení pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 

rizikového chování. 
 

 Komunikace se zákonnými zástupci   

 Účast na pracovních seminářích kraje, PPP atd., setkávání se za účelem 

metodického vedení ze strany pedagogicko-psychologické poradny 
 

 Vzdělávání a rozvoj v oblasti primární prevence rizikového chování  
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Část 2: Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních 

aktivitách a programech 

 

Program 1 – Adaptační vycházka 

1) Název programu: Adaptační vycházka 

2) Úroveň programu: Selektivní prevence 

3) Hlavní formy práce: 

 Zážitkový program 

 Nácvik a trénink dovedností 

 

4) Počet vyučovacích hodin, které tímto programem třídy celkově strávily. 

 

 
                     Počet tříd          Počet hodin 

6. ročník             2 
6 

 

Část 3: 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 0 0 2 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

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 0 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 2 1 

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 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 3 0 

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

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

(výskyt u počtu žáků) 

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 

Sebepoškozování a autoagrese 
(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 

Část 4: Evaluace preventivních aktivit školy 

Stanovené cíle se z důvodu opatření  souvisejícimi s covid -19 nepodařilo 

naplnit.  

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

potřeba projednat rizikové chování jejich dětí.  

Na výborné úrovni byla spolupráce metodika prevence  s kolegy, kteří si již 

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. 

Mgr. et Mgr. Jakub Trávníček, metodik prevence rizikového chování   

 

 



34 

 

Činnost školní psycholožky ve školním roce 2020 – 2021 

 

Školní rok 2020 – 2021 se ukázal ve všech směrech jako zcela mimořádný 

a náročný jak pro pedagogy, tak hlavně pro žáky a jejich rodiče. Pro většinu 

tohoto období byla zavedena distanční výuka, což se projevilo v mé práci ve 

škole. Mimořádná proticovidová opatření zasáhla do standardního školního 

režimu a učila nás všechny reagovat na měnící se podmínky a fungovat pod 

tlakem. Po zkušenostech z minulých let se ukázalo jako žádoucí rozšířit můj 

pracovní úvazek z polovičního na tříčtvrtinový, tudíž původní tři dny mého 

působení ve škole se od ledna 2021 rozšířily na dny čtyři.  

Nejvíce aktivit jsem mohla realizovat počátkem školního roku a potom v jeho 

koncových měsících, kdy postupně došlo k obnovení prezenční výuky a 

opětovné přítomnosti dětí ve škole. V září jsme spolu s výchovnou poradkyní a 

metodikem prevence rizikového chování připravili a realizovali adaptační 

vycházky pro žáky šestých tříd jako přípustnou náhradu za dosavadní adaptační 

kurzy. 

Na žádost třídní učitelky jsem v páté třídě uskutečnila program podporující 

sloučení dvou dřívějších kolektivů do jednoho celku. Hlavní část mých aktivit 

tradičně představovaly individuální konzultace, na podzim především se žáky II. 

stupně, na jaře napříč celou školou. Zavedením distanční výuky jsem přišla o 

osobní kontakt s dětmi, nicméně nabídla jsem žákům i jejich rodičům možnost 

konzultací telefonickou či emailovou formou, dokonce i při vycházce ve 

venkovním prostředí, aby nedošlo k porušení bezpečnostních protiepidemických 

opatření. Tuto nabídku využili klienti jen sporadicky, bylo znát soustředění na 

výukové požadavky a probírání učiva. O to více se potom ukázaly problémy 

s příchodem dětí do školy. Věnovala jsem se na dálku i některým pedagogům, 

zatíženým velmi náročnou distanční výukou.  Nejdříve se do lavic vrátili žáci 

prvního stupně. I když se na sebe většinou všichni těšili, projevily se následky 

jejich sociální izolace během lockdownu. Najednou pro ně bylo obtížné spolu 

dobře vycházet, spolupracovat, respektovat se, prostě spolu obyčejně kamarádit. 

Narostla také vulgarita mezi spolužáky už v nižších ročnících. Proto jsem 

uskutečnila program na podporu spolupráce a sounáležitosti ve druhé třídě a 

intenzivně se zabývala vztahy mezi žáky v ostatních třídách I. stupně. 

S návratem žáků II. stupně do školy se má klientela ihned rozrostla o žáky 

vyšších ročníků. Přicházeli s osobními problémy, vygradovanými vlivem 

covidové pandemie (rozvrat rodin, těžká ekonomická a sociální situace), 

s potížemi s učením, komunikací mezi sebou či s neschopností spolu slušně 

vycházet. V učebním procesu sehrála negativní roli velmi častá ztráta motivace 

učit se,  samostatně pracovat a jít za svým cílem. V chování žáků došlo bohužel 

i k nárůstu agresivity. Kromě těchto témat jsem spolupracovala s třídními učiteli 

a asistenty pedagoga v rámci péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, především při jejich začleňování do třídních kolektivů. Byla jsem 
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v kontaktu s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou při péči o některé 

žáky naší školy.  

Období distanční výuky jsem se snažila využít také k samostudiu a 

zúčastnila jsem se několika odborných webinářů na téma psychického zdraví, 

závislostí u dětí či kyberšikany. V průběhu školního roku jsem dokončila 

dlouhodobý vzdělávací kurz Trénink pro školní psychology, pořádaný 

společností Madio ve Zlíně. Kurz hodnotím jako velmi cenný a inspirativní, 

získala jsem mnoho nových informací a metod ke své práci a nové kontakty 

s kolegy z jiných škol v regionu.  

Tradičně chci velmi poděkovat a ocenit podporu vedení naší školy, které 

se mi dostává při mé práci. Vážím si toho, jaké zázemí mi poskytuje paní 

ředitelka Mgr. Dana Pospíšilová a jak významnou roli v mé práci a fungování ve 

škole sehrála paní zástupkyně Mgr. Radka Táborová, která s ukončením 

školního roku odešla do důchodu. Během roku jsem s vedením školy byla 

v intenzívním kontaktu a pravidelně jsme se radily o aktuálních i strategických 

otázkách spojených s mou prací. Byla jsem začleněna do širšího vedení školy a 

účastnila se pravidelných porad. Pokračovala úzká spolupráce v rámci našeho 

školního poradenského pracoviště s výchovnou poradkyní Mgr. Evou 

Svobodovou a metodikem prevence rizikového chování Mgr. et Mgr. Jakubem 

Trávníčkem. Děkuji za spolupráci učitelům a asistentům pedagoga, které chci 

také vyzvednout za jejich mimořádně náročné výkony v uplynulém roce. I přes 

velké osobní zatížení měli snahu mi vždy vyjít vstříc a hlavně neztráceli svůj 

zájem o žáky. Děkuji také rodičům žáků, s nimiž jsme společně řešili problémy 

jejich dětí a kteří se v těžké době stali oporou dětem v domácím učení.  

 

     Mgr. Gabriela Králová, školní psycholožka  

 

Vzhledem k vysokému objemu práce školní psycholožky jsem ráda, že její 

úvazek byl zvýšen alespoň z hodnoty 0,5 na 0,75. Vzhledem k pokračující 

inkluzi a dalšímu předpokládanému zvýšení počtu žáků s podpůrnými 

opatřeními, a tím i předpokládanému zvýšení počtu asistentů pedagoga, které 

školní psycholožka metodicky vede (často mají tito pracovníci pouze střední 

vzdělání a kurz asistenta pedagoga) by bylo vhodné konečně centrálně zavedené 

tabulkové místo pro tohoto odborníka. 

 

Přehled školních úrazů za školní rok 2020/2021 (k 30. 6. 2021) 
 

 Počet úrazů 

Úrazy evidované v knize 5 

Vyhotovených záznamů 4 

Odškodněné úrazy 2 
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Odškodněné úrazy: 

p.č. den vzniku  

úrazu 

k úrazu došlo  

v hodině, 

o přestávce 

druh poranění výše 

odškodnění 

(Kč) 

1. 17. 2. 2020 hodina Tv  
Při hře Vybíjená špatně 

uchopila míč  
4 100,- 

2. 7. 12. 2020 přestávka  

Při chůzi do schodů 

přehlédl poslední schod, 

upadl 
2 850,- 

     

     

     

     

     

     

 Odškodnění celkem 6 950,- 

 
 
 
 
 

Činnosti, při kterých k odškodněným 

úrazům došlo Počet úrazů Z toho dívky 

TV 1 1 

přestávka 1 0 

   

Úrazy celkem 2 1 
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Část G 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Specializační studium  

Školní metodik prevence ukončil specializační studium k výkonu své funkce   

26. 6. 2021. 

Inkluze 

Seminář celé sborovny v rámci projektu Šablony II 

 Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření -  webinář, dvě části 

 Interaktivní tabule a robotika 

Trénink třídních učitelů – 2 pedagogičtí pracovníci – školení pro třídní učitele 

zaměřené na práci s třídním kolektivem. Probíhalo distanční i prezenční formou, 

bude pokračovat i ve školním roce 2020/2021. Celkem  80 hodin. Přínosem je 

získání praktických zkušeností při vytváření aktivit pro žáky a probírání různých 

kazuistik. 

 

V rámci projektu Šablony II.  

 Dílna čtení (jak začít v 1. a 2. třídě) – 8 hod. – 2 pedagogičtí pracovníci 

 Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – 8 hod. – 2 pedagogičtí 

pracovníci 

Výuková podpora žáků se zaměřením na čtenářskou gramotnost 

(čtení, psaní, počáteční psaní) s možností využití online aplikace 

Včelka – 8 hod. – 2 pedagogičtí pracovníci 

 Čtenářské dílny – 8 hod.  – 2 pedagogičtí pracovníci 

 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi – 

8hod.  – 1 pedagogický pracovník 

 Počítač, tablet a telefon – využití ICT ve výuce ZŠ - 8 hod.  

1 pedagogický pracovník   

 Jak na projekty a projektové vyučování - 8 hod. – 2 pedagogičtí 

pracovníci  

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení - minimální kurz, 24 hod. 

– 1 pedagogický pracovník  

 Dílna čtení (program Čtením a psaním ke kritickému myšlení), 8 hod.  

– 1 pedagogický pracovník   

 Tvořivé psaní a čtení – 8 hod. -  1 pedagogický pracovník 

 Hravá hudební výchova – 1 pedagogický pracovník 
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 Využití audiovizuálních materiálů s rodilým mluvčím při výuce 

anglického jazyka na 1.stupni ZŠ – 1 pedagogický pracovník 

 Čtenářská a informační gramotnost – 1 pedagogický pracovník 

 Čtenářské dílny pro II. stupeň – 2 pedagogičtí pracovníci 

 MEL and PEP training for teachers – 1 pedagogický pracovník 

 Výuka cizích jazyků ve třídě a v online prostoru – 1 pedagogický 

pracovník 

 Pronunciation: the Cinderella of ELT- 1 pedagogický pracovník 

 Using Authentic Materials with Teens- 1 pedagogický pracovník 

 Getting started with Mentimeter- 1 pedagogický pracovník 

 Pearson and BBC Live Classes- 1 pedagogický pracovník 

 The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of 

English- 1 pedagogický pracovník 

 Práce s interaktivní tabulí a programem Consett – 1 pedagogický 

pracovník 

Většina vzdělávacích akcí probíhala formou webinářů. Oceňuji snahu 

pedagogických pracovníků dále se vzdělávat, a to zvláště na prvním stupni a 

v oblasti jazykového vzdělávání. Velkým přínosem je, že řada vzdělávacích 

programů byla zaměřena na zkvalitnění online výuky. 

 

Část H 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přehled soutěží a dalších aktivit pro veřejnost:  

 

2.stupeň 

Český jazyk 

 Školní kolo Olympiády z českého jazyka - proběhlo ještě prezenční 

formou, účast 10 žáků 9. ročníku 

 Okresní kolo Olympiády z českého jazyka - postoupil 1 žák, byl 

zaregistrován,  bohužel v daném termínu se na online probíhající kolo již 

nepřihlásil. 

Anglický jazyk 

 Školní kolo konverzační olympiády v anglickém jazyce – realizace online 

únor 2021 

Do okresního kola postoupili dva žáci, z každé kategorie jeden. Soutěž 

proběhla v březnu 2021 online. Žáci se umístili do 10 místa. 

Další soutěže vzhledem k epidemické situaci neproběhly. 



39 

 

Část I 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2020/2021  ve dnech 24.3. – 25. 3. 2021 proběhla inspekční 

činnost ČŠI. Předmětem tematické inspekční činnosti bylo zjišťování dopadů 

distanční  výuky spolu s hospitační činností u tříd majících online výuku 

prostřednictvím dálkového přístupu ČŠI k distanční výuce. Šetření mělo 

informativní podobu, nebyla vyhotovena závěrečná hodnotící zpráva. 

 

Část J 

Základní údaje o hospodaření školy 

   
  Rekapitulace nákladů a výnosů celkem za 

organizaci (dotace státní + dotace od 

zřizovatele) 
   

  Hospodářský rok 2019 2020 

Dotace z KÚ 17 440 979,00 21 951 534,00 

Dotace z úřadu práce     

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

Výnosy z příspěvku od zřizovatele - projekty     

Vlastní činnost - nájem TV 73 260,00 21 260,00 

Vlastní činnost - nájem bufet, prodej DDHM     

Vlastní činnost - pobyt v ŠD 94 000,00 43 900,00 

Použití RF ze zisku 293 555,00   

Použití RF z darů 4 967,00 1 049,00 

Použití Fondu odměn     

Projekty  EU-OP-VVV - Šablony I, II 245 668,00 279 647,00 

Ostatní výnosy 1 066,00 155,00 

Úrok od banky 1 368,00 1 213,00 

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 20 632 863,00 24 776 758,00 

Náklady  - státní dotace 17 440 979,00 21 951 534,00 

Náklady - EU-OP-VVV - Šablony I, II 245 668,00 279 647,00 

Náklady - příspěvek od zřizovatele + vlastní činnost 2 586 129,00 2 190 151,00 

Kurzové ztráty     

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 20 272 776,00 24 421 332,00 

      

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 360 087,00 355 426,00 

Investiční příspěvek     
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Rekapitulace čerpání dotace z KÚ 

   

Hospodářský rok 2019 2020 

Státní dotace celkem 17 686 647,00 22 231 181,00 

      

Platy 12 822 918,00 15 924 795,00 

z toho: hrubé mzdy pedagogických zaměst. 11 511 264,00 14 165 465,00 

            hrubé mzdy nepedagogických zaměst. 1 055 034,00 1 379 027,00 

            náhrady nemoci 68 099,00 121 303,00 

            projekty  EU-OP-VVV - Šablony I, II 158 521,00 249 000,00 

OON 30 000,00 10 000,00 

      

ONIV CELKEM 4 863 729,00 6 306 386,00 

z toho:     

zdravotní a sociální pojištění 4 257 990,00 5 248 661,00 

zdravotní a sociální pojištění - EU-OP-VVV 3 833,00 12 675,00 

tvorba FKSP 252 685,00 313 314,00 

tvorba FKSP - EU-OP-VVV 225,00 750,00 

učebnice, učební pomůcky 66 872,00 115 011,00 

učební pomůcky - podpůrná opatření 8 075,00 20 078,00 

UP pro 1. ročníky 23 938,00 8 428,00 

technické vybavení - dotace Covid 19   407 272,00 

učebnice, učební pomůcky, služby - EU-OP-VVV 47 349,00 6 677,00 

DVPP včetně EU-OP-VVV 55 900,00 16 294,00 

plavecký výcvik 74 990,00 68 654,00 

zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa 71 872,00 88 572,00 

      

NÁKLADY CELKEM 17 686 647,00 22 231 181,00 
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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 

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 000Kč 

2 760 000Kč Projekt byl 

realizován 

v plném 

rozsahu  

 
 

   

   

   

   
   

 
Zvyšování 

kvality 

vzdělávání 

žáků na 1. ZŠ 

Napajedla 

Projekt je zaměřen 

na osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů, společné 

vzdělávání žáků, na 

podporu 

extrakurikulá - 

rních aktivit, 

spolupráci s rodiči 

žáků, spolupráce s 

veřejností 

    MŠMT, sekce 

řízení OP VVV  

Šablony II 

880 167 Kč 0 Zahájení 

projektu  1. 9. 

2019 

Předpoklad 

ukončení 31. 8. 

2021  

Projekt byl 

ukončen. 
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Podpora 

rozvoje 

vzdělávání 

žáků na 1. ZŠ 

Napajedla 

Projekt je zaměřen 

na sociální integraci 

žáků, doučování 

žáků ohrožených 

školním 

neúspěchem, 

projektové dny ve 

výuce, sdílení 

zkušeností pedagogů 

z různých škol  

MŠMT                                        

OP VVV 

Šablony III 

 

 

 

631 310 Kč                                                    

0           

Zahájení 

projektu 

1. 9. 2021 

Předpokládaná 

doba trvání 22 

měsíců 

Předpokládané 

datum 

ukončení 30. 6. 

2023 

 

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  

 

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 

Projekt byl 

zahájen 

1.9.2018 bude 

trvat 48 

měsíců. 

Letní kempy 

2021 Zlínsko a 

Otrokovicko 

Letní kemp 

s Názvem Letem 

světem byl 

zaměřený na 

opakování učiva – 

propojení 

formálního a 

neformálního 

vzdělávání  - český 

jazyk, matematika, 

angličtina, 

vlastivěda, 

přírodověda 

Realizace 

Letních kempů 

byla podpořena 

MŠMT 

MŠMT 

36 706Kč 

0 Termín konání 

kempu: 12. 7. – 

16. 7. 2021, 

17 žáků 

5.ročníku 

 

Část L 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.  

 
Část M 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů   

Viz část K. 
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Část N 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Zaměstnanci školy nemají zájem vytvořit 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 a  koordinátoři celoškolních projektů. 

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

V minulém školním roce probíhaly porady také online.  

 

Zřizovatel Město Napajedla 

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

samosprávou. V uplynulém školním roce nemohly, vzhledem k epidemiologické 

situaci, probíhat pravidelné porady v návaznosti na zasedání rady města. 

Ředitelka školy se zúčastnila  všech  jednání zastupitelstva města. Představitelé 

obecní samosprávy se již tradičně zúčastnili významných akcí školy –  

v uplynulém školním roce opět vhledem k epidemické situaci proběhly pouze 

některé aktivity - zahájení školního roku za přísných hygienických pravidel 

v kmenových učebnách školním rozhlasem. Vzhledem k epidemické situaci a 

následnému uzavření škol se nekonalo slavnostní přijetí nejlepších žáků u 

starostky města, nahradilo  jej přijetí žáků 9. ročníku v obřadní síni městské 

radnice pod záštitou starostky města. Akce měla slavnostní, důstojný charakter a 

určitě by bylo velkým přínosem pokud by se tato akce stala novou tradicí.  

 

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 – sdílení zkušeností z řízení školy, výuky jednotlivých předmětů, 

především anglického jazyka – návaznost na učivo 6. ročníku. Vzhledem 

k situaci se opět nemohly uskutečnit plánované akce turnaj ve vybíjené a 

sportovní den. 

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

naší školy. V této souvislosti bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci paní 

ředitelce Zvoníčkové.  
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2. základní škola Napajedla 

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

koordinace rozvrhů hodin obou škol – časové úpravy a to  tak, aby provoz ve 

školní jídelně splňoval všechny hygienické normy v souvislosti s epidemickou 

situací.   Naše škola dále využívala tělocvičnu  2. základní školy Napajedla pro 

hodiny tělesné výchovy. Společné akce většího rozsahu – Den otevřených dveří 

a beseda v mateřské školce se neuskutečnily.  

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

 Naše škola i v letošním školním roce spolupracovala s řadou institucí, ale 

v důsledku opatření Covid 19 byla spolupráce velmi omezená. 

Spolupracovali jsme s Knihovnou B. Benešové - příprava knih přes 

„výdejové dveře“ pro realizaci projektu v 7. roč. Čtení pomáhá 

 Muzeem Napajedla - výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ 

Napajedla, účast žáků 8. a 9. ročníku na úkolech z Muzejní hádanky. Téma 

muzejních tajenek – regionální předměty z období všedního života od 

začátku 20. století, Vyučující přizpůsobili pravidla soutěže pro distanční 

výuku a podařilo se tak vytvořit zajímavý projekt pro třídy 8. a 9. roč. Účast 

všech žáků z obou ročníků byla celkově na různých úrovních, plnění úkolů 

více než 70%. Je to velký úspěch a tato forma přispěla ke zpestření a 

obohacení distanční výuky dějepisu. Muzeum věnovalo nejsnaživějším 

účastníkům drobné dárky. 

  Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, se Speciálně 

pedagogickým centrem Zlín a se sociálním odborem Otrokovice.  

 Spolupráce se ZOO Lešná Zlín  

 Včelařským spolkem Napajedla  

 Inspirace Zlín z. s.  

 Leros Strážnice – sběr pomerančové a citronové kůry   

Klub rodičů při 1. ZŠ Napajedla z. s. 

Ve školním roce 2020/2021 byla také  činnost Klubu rodičů poznamenána 

epidemickou situací a prakticky žádná předpokládaná akce nemohla proběhnout.   
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Závěr výroční zprávy 

Stav realizace dlouhodobé koncepce školy  

Výchovně vzdělávací oblast 

a) ve vztahu k pedagogickému sboru :  

kvalitní  a plně kvalifikovaný pedagogický sbor je prioritou vedení školy. 

Ke koci školního roku  2020/2021 dochází k významné změně,  

zástupkyně ředitelky školy Mgr. Radmila Táborová odchází do důchodu.  

Děkuji kol. Radmile Táborové za její dlouholetou kvalitní práci a 

především za velký přínos při vzdělávání a výchově žáků. Na její místo je 

jmenována Mgr. Zuzana Šinclová.  

Jedna kolegyně odchází na jinou školu  a jedné kolegyni končí pracovní 

smlouva na dobu určitou. Ve školním roce 2021/2022 nastupují dvě nové 

kolegyně na výuku na první stupeň a jedna kolegyně se vrací do 

zaměstnání po mateřské dovolené.  

V současnosti jsou všichni   vyučující plně kvalifikovaní 
Vzhledem k distanční výuce byli všichni pedagogové vybaveni novými 

mobilními počítačovými zařízeními.  

Jsem ráda, že  nový systém financování regionálního školství, který 

zohledňuje podíl skutečně odučených hodin, ke kterým je přidána 

adekvátní částka na nenárokové složky platu umožňuje výrazněji ocenit 

jak kvalitní práci pedagogů, tak i jejich mimotřídní aktivity.  

Během školního roku probíhala hospitační činnost vedení školy ve velmi 

omezeném režimu neboť značnou část školního roku pokrývala distanční 

výuka. Kontrolní činnost směřovala na plnění výstupů učiva, časových a 

tematických plánů tak, aby podle konkrétní situace mohly být upraveny 

plány pro příští školní rok. Především na druhém stupni bude nutné část 

učiva podle vyhodnocení jednotlivých předmětových komisí přesunou do 

dalšího ročníku. Na obou stupních základní školy bude v následujícím 

školním roce věnován větší časový úsek opakování učiva, a také 

doučování žáků u kterých se projevily nedostatky ve zvládnutí učiva 

v důsledku distanční výuky. 

 

b) ve vztahu k rodičovské veřejnosti: 

Pokračovalo zkvalitnění  spolupráce s rodiči žáků v době distanční výuky. 

Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči byl vypracován Plán 

distanční výuky. Finanční prostředky ze státní dotace směřovaly 

k vytvoření zápůjčního fondu mobilních počítačů a webkamer. 

Třídní schůzky probíhaly online formou, v případě potřeby byli rodiče 

kontaktováni individuálně třídními učiteli nebo školní psycholožkou. 

Uskutečnilo se také několik schůzek rodičů s ředitelkou školy, na kterých 

byly řešeny nedostatky v přístupu žáků k distanční výuce – absence, 

technické vybavení žáků apod. Dále se uskutečnila online  schůzka 

ředitelky školy s rodiči předškolních dětí, na které byli rodiče informování  
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o způsobu zápisu dětí do první třídy, mohli také klást dotazy k provozu školy a 

učebním plánům. Schůzku považuji za velmi přínosnou.  

Pro lepší informovanost rodičů byla zavedena elektronická žákovská knížka.   

Domnívám se, že spolupráce s rodiči žáků byla na velmi dobré úrovni. 

Všichni pedagogičtí pracovníci včetně školní psycholožky a asistentů pedagogů 

byli rodičům prakticky neustále k dispozici a operativně řešili všechny vzniklé 

problémy.   Rodiče rovněž opět velmi ocenili přípravu žáků na střední školy 

včetně možnosti využití online hodin matematiky a českého jazyka speciálně 

určených pro tyto žáky. 

 

Materiální zabezpečení výchovně vzdělávacích cílů. 

 

Stav prací – školní rok 2020/2021 

 rekonstrukce podlah – učebna č. 14 a 15 

 rekonstrukce šaten ve 2. nadzemním podlaží 

 výrazná  obměna počítačového vybavení 

 výměna žákovského nábytku v učebně č. 16 – 1. ročník   

 částečná obnova fondu učebnic a pomůcek 

 

V průběhu školního roku se uskutečnila  realizace projektu Modernizace učeben 

a vestavba výtahu. Škola je nyní bezbariérová. Výtah byl využit již začátkem 

nového školního roku – úrazy žáků po prázdninách. Byly vybudovány dvě nové 

odborné učebny – jazyková učebna a učebna matematiky a robotiky. Součástí 

projektu byla také rekonstrukce počítačové sítě a zvýšení konektivity v celé 

budově školy.  

Distanční výuka kromě zřejmých negativ přinesla i pozitiva – jedním z nich je 

bezesporu digitalizace celého vzdělávacího procesu i administrativy školy. 

Výrazně se zvýšilo využití komunikačních technologií, a tím, bohužel i finanční 

nároky na jejich správu a postupnou obnovu včetně licencí. 

 

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, ředitelka školy 
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