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A) ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Charakteristika školy 

Název školy  Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy Ţerotínova 376, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 

Zřizovatel školy Město Valašské Meziříčí, právní forma: obec, IČ: 00 304 387 

Právní forma Příspěvková organizace od 1. 1. 1993 

IČ 45211353 

 Škola je právnickou osobou ve smyslu § 18 zákona č. 509/90 Sb. - 

škola s právní subjektivitou 

Ředitel školy Mgr. Milan Knápek, Juřinka 93, Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 

ZŘŠ Mgr. Zdeněk Stromšík, Poličná 407,  PSČ 757 01, statutární zástupce  

Datum zahájení 

činnosti 

4. 9. 1978 

 

Datum zařazení do 

sítě škol 

1. 1. 2005 se změnou k  29. 3. 2007, 1. 9. 2009, 1. 9. 2016 

 

Kapacita školy 400 ţáků 

Kapacita ŠD 150 ţáků 

Kapacita ŠK NEUVENO 

Kapacita ŠJ 600 strávníků 

 

 

 

 

Základní údaje o součástech : ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní druţina a školní 

jídelna 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA IZO 045211353 kapacita             400                        

ŠKOLNÍ DRUŢINA IZO 120400073          kapacita             150                   

ŠKOLNÍ JÍDELNA ZŠ IZO 103092676         kapacita             600                     

ŠKOLNÍ KLUB IZO 173100473         kapacita neuvádí se 

 

 

 

 

Rada školy tříčlenná, zvolena dne 28. 6. 2021 

 předseda Mgr. Dana Ondřejová, Ing. Pavel Pustějovský, Kateřina 

Sadílková 

Občanské spolky 

působící při škole 

Rada rodičů, Školní sportovní klub AŠSK 
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Organizace vzdělávání a výchovy 

 

Vzdělávací program školy:  

Vyučovalo se podle vzdělávacího programu  ŠVP ZV „ Škola dobrého startu“. 

 

  v ročnících počet ţáků 

ŠVP Škola dobrého startu 1. - 9. 398 

 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Přehled počtu pedagogických a nepedagogických pracovníků, počtu externistů  

 

p. č. Pracovní zařazení úvazek kvalifikace věk započtená praxe 

1. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 59 36 

2. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 52 21 

3. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 57 33 

4. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 48 26 

5. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 47 26 

6. Učitel/ka 1 2. stupeň ZŠ 43 21 

7. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 52 29 

8. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 61 37 

9. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 46 21 

10. Učitel/ka 1 ŘŠ 57 33 

11. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 61 38 

12. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 51 16 

13. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 48 22 

14. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 60 34 

15. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 45 21 

16. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 48 26 

17. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 26 4 

18. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 41 16 

19. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 46 21 

20. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ, VP 62 38 

21. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 45 23 

22. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 61 37 

23. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ, ZŘŠ 58 34 

24. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 28 2 

25. Učitel/ka 1 2.stupeň ZŠ 53 30 

26. Učitel/ka 1 1.stupeň ZŠ 49 21 

27. Učitel/ka 0,5 2.stupeň ZŠ 49 28 

28. Vych. ŠD 0,5 Vych. ŠD 33 2 

29. Vych. ŠD 0,5 Vych. ŠD 48 11 

30. Vych. ŠD 1 Vych. ŠD 44 10 

31. Vych. ŠD 1 Vych. ŠD 44 11 

32. Vych. ŠD 0,5 Vych. ŠD 38 7 

33. Asist. Ped. 1 Asist. Ped. 54 21 

34. Asist. Ped. 0,75 Asist. Ped. 39 7 

35. Asist. Ped 0,75 Asist. Ped 46 7 
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36. Asist. Ped. 0,5 Asist. Ped. 25 6 

37. Asist. Ped. 0,75 Asist. Ped. 45 7 

38. Asist. Ped. 0,5 Asist. Ped. 49 16 

39. Asist. Ped. 0,898 Asist. Ped. 26 4 

40. Asist. Ped. 0,5 Asist. Ped. 39 4 

 

 

 

 

 

Přehled odchozích a příchozích pedagogických pracovníků 

Nastoupili Školní rok 2020/21 Školní rok 2021/22 

2 0 

Odešli na jinou školu mimo školství na jinou školu mimo školství 

1 1 0 0 

 

 

 

Přehled o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků 

 

Výuka je plně aprobovaná. 

 

Přehled aprobovanosti výuky  

Předmět 

Celkový 

počet 

hodin 

týdně 

Vyučováno s odbornou a 

pedagogickou způsobilostí 

Vyučováno bez odborné a 

pedagogické způsobilostí 

Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 
Počet 

vyučujících 

Počet 

hodin 

týdně 

tj. % 

Matematika I. st. 46 11 46 100 0 0 0 

Prvouka 10 6 10 100 0 0 0 

Český jazyk I.st. 84 11 84 100 0 0 0 

Přírodověda 5 2 5 100 0 0 0 

Vlastivěda 11 4 44 100 0 0 0 

Matematika II. st. 36 3 36 100 0 0 0 

Český jazyk II. st. 36 3 36 100 0 0 0 

Chemie 8 1 8 100 0 0 0 

Fyzika 12 2 12 100 0 0 0 

Anglický jazyk I. 

stupeň 

22 3 22 100 0 0 0 

Anglický jazyk II. 

stupeň 

30 3 30 100 0 0 0 
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Přehled nepedagogických pracovníků školy: 

 

FUNKCE 

ekonomka školy 

administrativa 

úklid 

úklid 

úklid 

úklid 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Školní jídelna 

Vedoucí školní jídelny 

školník 

 

 

Asistent pedagoga:   

 

ÚVAZEK 

Asistent 1 

Asistent 2                         

Asistent 3 

Asistent 4 

Asistent 5 

Asistent 6 

Asistent 7 

Asistent 8 
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Semináře DVPP 

 

V rámci tohoto vzdělávání byly stanoveny potřeby školy dosáhnout plné odborné kvalifikace 

podle ZPP u tohoto pracovního zařazení: 

- učitel všeobecně vzdělávacích předmětů  

- učitel odborných předmětů   

- učitel praktického vyučování 

 

V uvedených případech škola podporovala studium vedoucí k dosaţení plné kvalifikace podle 

ZPP 

- v bakalářských a magisterských studijních programech, 

- vzdělávání v programu celoţivotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a 

zaměřeném na přípravu učitelů střední školy,  

- studium pedagogiky, 

 

Studium pedagogiky 

V současné době není zapotřebí doplnit toto vzdělání u ţádného z učitelů.  

 

Studium pro asistenty pedagoga 

V současné době škola má pracovníky na tomto pracovním zařazení, studium absolvovali 

všichni. 

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

- ředitel školy je absolventem tohoto studia podle § 5 V317 

 

Studium pro výchovné poradce 

- škola má plně kvalifikovaného výchovného poradce 

 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

- ředitel školy je absolventem tohoto studia podle § 7 V317 

 

Studium k výkonu specializovaných činností 

 

Pracovníci pro výkon specializovaných činností, kteří absolvovali studium podle § 7 V317: 

- koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů  

 

Průběţné vzdělávání bylo zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s 

procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběţného vzdělávání jsou zejména nové 

poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné 

didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence 

sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání 

pedagogických pracovníků, práce s ICT, ŠVP, BOZP. 

 

Novou, významnou oblasti vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů bude distanční vzdělávání 

jako alternativa vzdělávání v době případného dalšího uzavření škol, nebo omezení provozu 

z epidemiologických důvodů. Vzdělávání bude zaměřeno zejména na 

- nácvik ovládání příslušného počítačového software, umoţňující hromadnou 

videokomunikaci učitele s ţáky, také dopomoc jednotlivým ţákům, 

- účast pedagogů na webinářích, 
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- specifika výkladu učiva, zadávání samostatných prací, jejich vyhodnocování, 

poskytování zpětné vazby ţákům, hodnocení výkonu ţáka a výsledků vzdělávání, 

formativní hodnocení, 

- psychická podpora ţákům a jejich zákonným zástupcům, způsoby komunikace, 

sledování jejich potřeb, 

- specifika slovního hodnocení ţáků a moţnosti jeho pouţití,  

- škola preferovala systematické a dlouhodobé vzdělávání pedagogů jako týmu přímo 

na pracovišti s docházkou lektorů na školu,  

- dále byla moţná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích, 
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Výkon státní správy 

 

Druh a počet vydaných správních rozhodnutí, odvolání proti rozhodnutí ředitele 

vykonaná podle §3, odst. 2) zákona č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozhodnutí ředitele     Počet Odvolání 

Odklad školní docházky       10     0 

Zařazení do třídy       40     0 

Jiné       10     0 

 

 

Řízení školy 

 

Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok 

Podařilo se splnit hlavní úkoly – zachovat počet tříd pro příští školní rok. Jiţ několik let 

po sobě se nám daří drţet téměř sto procentní naplněnost školy s tím, ţe několik málo 

volných míst do plné kapacity si necháváme pro klienty dětského domova a Azylového 

domu pro matky s dětmi, protoţe obě instituce patří do naší spádové oblasti. Rovněţ 

úspěšně pracujeme s inkluzí. Daří se nám spolupráce s poradenskými pracovišti a 

implementace jejich doporučení pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 

V průběhu distančního vzdělávání při uzavření škol jsme vytvořili jednotnou platformu 

pro on-line vzdělávání, předávání samostatných prací a domácích úkolů. 

Zapojili jsme se do Národního plánu doučování. Podařilo se nám vytipovat ţáky, kteří 

měli problémy při distančním vzdělávání. Bohuţel, i přes veškerou snahu, se nám 

nepodařilo přesvědčit všechny rodiče, aby této nabídky vyuţili. Tato skutečnost se pak 

projevila při závěrečném hodnocení těchto ţáků. 

 

Školská rada 

Tříčlenná rada školy se schází pravidelně, schvaluje příslušné dokumenty školy. Na 

zasedání je pravidelně zván ředitel školy, v případě potřeby i učitelé. Při hodnocení 

hospodářských záleţitostí je zvána ekonomka školy.  

 

Spolupráce s rodiči, školami 

Při spolupráci s rodiči velmi dobře a spolehlivě pracuje Rada rodičů, která je sloţena ze 

zástupců rodičů z kaţdé třídy. Tito zástupci jednak prezentují názory rodičů na 

pravidelných schůzkách a naopak tlumočí rodičům poznatky a informace získané na 

těchto schůzkách. Tímto se značně usnadní komunikace mezi vedením školy a 

jednotlivými rodiči. Schůzkám této rady je vţdy přítomen někdo z vedení školy. 

Spolupracujeme s ISŠ v oblasti chemie, kde navštěvujeme jejich vybavené laboratoře a 

s SPŠS, kde navštěvujeme dílny s ţáky šestých ročníků. 

  

Spolupracujeme s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

KPPP Valašské Meziříčí – v oblasti diagnostiky ţáků (integrace, výchovné poradenství) 

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči ve Valašském Meziříčí 

Speciálně pedagogické centrum pro tělesně postiţené Kroměříţ 

Speciálně pedagogické centrum pro zrakové postiţení Zlín                                                                                                                                                                                              

Úřad práce Vsetín – volba povolání 

Dětské krizové centrum Valašské Meziříčí – pomoc problémovým ţákům 
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TJ Valašské Meziříčí – pronájem tělocvičny, organizace lyţařských kurzů, zapůjčení 

atletické dráhy 

Městská knihovna Valašské Meziříčí – besedy, nabídka kniţních novinek, pasování ţáků 

1. ročníků 

Policie ČR Valašské Meziříčí  - besedy, ukázkové akce pro ţáky 

Městská policie Valašské Meziříčí – zajišťování akcí při MDD, ochrana areálu, pronájem 

tělocvičny 

Městské lesy Valašské Meziříčí – výsadba zeleně, stromky pro Vánoční besídky, exkurze 

Nemocnice Valašské Meziříčí – besedy s lékaři, preventivní prohlídky 

DEZA Valašské Meziříčí  - sponzor školy 

CABOT Valašské Meziříčí – sponzor školy  

PF, SŠ  - praxe budoucích učitelů a vychovatelů 

 

 

Odborová organizace při ZŠ Ţerotínova nebyla zřízena. 

 

Poradenské sluţby 

 

Zpráva výchovné poradkyně za rok 2021 - 2022 

Jako výchovná poradkyně (VP) pracuji na ZŠ Ţerotínova jiţ 16 let.  

Spolupracuji s  KPPP Zlín pracoviště Valašské Meziříčí, Vsetín a Kroměříţ,  s SPC Kroměříţ, 

Olomouc, Zlín a Valašské Meziříčí, se zástupci Dětského domova Valašské Meziříčí, 

Azylového domu pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí, Charity Valašské Meziříčí a také 

s pracovníky Odboru sociálně právní ochrany dětí MěÚ Valašské Meziříčí. 

 

Péče o ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

K 1. 6. 2022 je ve škole 58 ţáků se SVP (7 s 1. stupněm podpůrných opatření, 42 s 2. 

stupněm, 8 se 3. stupněm a 1 se 4. stupněm PO). 7 ţáků pracuje podle IVP. Ve škole pracuje 

také 8 asistentek pedagoga. Konzultace s TU i asistentkami probíhaly dle potřeby. 

 

Ve škole je i 7 ţáků zdravotně znevýhodněných (3 s diabetes, 2 s epilepsií a 2 s astmatem). 

V tomto školním roce navštěvuje školu i 7 ţáků s odlišným mateřským jazykem (ukrajinština, 

mongolština). Při jejich vzdělávání jsme se řídili pokyny MŠMT, probíhaly časté konzultace 

se speciální pedagoţkou, AP i TU. 

Ve škole pracuje koordinátorka inkluze Mgr. Renata Ţáková, speciální pedagoţka, která se 

stará o ţáky se SVP a konzultuje vše potřebné se ŠPZ. S Mgr. Ţákovou jsme problematiku 

ţáků se SVP pravidelně konzultovaly. 

 

Ve škole probíhá také doučování ţáků ohroţených školním neúspěchem. 

 Pomoc ţákům s výukovými a výchovnými problémy, kázeňské přestupky 

Jde převáţně o jednání se zákonnými zástupci ţáka při řešení nevhodného chování či 

prospěchových problémů ţáka (v tomto školním roce to bylo 16 případů). Proběhly jak osobní 

konzultace, tak jednání prostřednictvím e-mailů. 
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Konzultovali jsme i se zástupci Dětského domova ve Val. Meziříčí – řešení prospěchu a 

chování některých ţáků. Zástupce DD se pravidelně účastní pedagogických rad. Spolupráce 

s vedením i pracovníky DD je velmi dobrá. 

Ve spolupráci s preventistou sociálně-patologických jevů jsme řešili hlavně záškoláctví a 

velký počet zameškaných (omluvených) hodin, šikanu v internetovém prostředí i ve škole a 

jiné nevhodné chování. Byla to zejména neomluvená absence, docházka do školy a 

problémové chování některých ţáků. Řešili jsme i problémy ţáků se sociálním 

znevýhodněním, jednali jsme i se zástupci OSPODu a zástupci Charity VM – SAS (sociálně 

aktivizační sluţby). 

Spolupráce s TU, ostatními vyučujícími i vedením školy je při řešení problémů velmi dobrá. 

 

Volba povolání 

 

V tomto školním roce ze školy odchází 29 ţáků z 9. ročníku a 1 ţák z 8. ročníku.  

Díky informacím získaným na úvodní schůzce VP v KPPP VM 21. 10. 2021, informacím 

z jednotlivých SŠ, e-mailové komunikaci s výchovnými poradci některých SŠ, exkurzí do 

některých SŠ ve městě a informacím získaným o této problematice na internetu si myslím, ţe 

je profesní poradenství na naší škole dobré. 

Je realizováno v několika krocích 

- ţáci 8. ročníku mají „Volbu povolání“ v rámci předmětu Pracovní činnosti.  

- ţáci 9. ročníku mají moţnost v listopadu aţ únoru navštívit dny otevřených dveří na 

jednotlivých SŠ 

- 14. 9. 2021 proběhla beseda pro ţáky 9. ročníku s pracovnicemi IS ÚP Vsetín – volba 

povolání a přijímací řízení na SŠ 

- 22. 10. 2021 se ţáci 9. ročníku zúčastnili „Technického jarmarku“ – navštívili 2 místní 

firmy – Block a CBG a zúčastnili se prezentace SPŠS VM a ISŠ COOP VM 

- Poradenská činnost je poskytována i rodičům. 

- 16. 11. 2021 se uskutečnila informativní schůzka pro rodiče ţáků 9. ročníku. Rodiče byli 

informováni o přijímacím řízení pro školní rok 2022 – 23. 

- 11. 1. 2022 byl na třídních schůzkách rodičům ţáků 9. ročníku předán informativní 

„letáček“ o přijímacím řízení v tomto školním roce. Informace byly předány i zájemcům o 

studium víceletého gymnázia v 5. a 7. ročníku. 

-  

Rozmisťovací řízení 

 

V letošním roce končí povinnou školní docházku 29 ţáků 9. ročníku a 1 ţák 8. ročníku.  

K dnešnímu dni jsou všichni vycházející ţáci umístěni na SŠ (viz. příloha Rozmisťovací 

řízení). 
Na 6-leté gymnázium podali přihlášku 4 ţáci ze 7. ročníku. 3 ţáci na víceleté gymnázium 

odchází. 

 

Kvalita vzájemné komunikace  

 

Komunikaci s TU i jednotlivými učiteli hodnotím jako velmi dobrou. Informace si vzájemně 

vyměňujeme nejen na pravidelných poradách, ale problémy (hlavně výchovné) řešíme také 

individuálními konzultacemi. Nejčastěji byly konzultovány problémy integrovaných ţáků a 

ţáků s problémovým chováním.  
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Pravidelně spolupracuji také se speciálními pedagoţkami Mgr. Šárkou Konupčíkovou, Mgr. 

Lenkou Příleskou a Mgr. Renatou Ţákovou a ostatními učiteli vedoucími pedagogickou 

intervenci. Pravidelné konzultace probíhají i s asistentkami pedagoga. 

Velmi dobrá je i spolupráce s  vedením školy. 

 

Účast na schůzkách VP, poradách a školeních 

 

30. – 31. 8. 2021 – výjezdní zasedání, hotel Buchlov - „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ a 

MŠ ve městě Valašské Meziříčí“ 

18. 10. 2021 seminář „Neočekávané situace ve školním kolektivu a jejich řešení“, PhDr. Jan 

Svoboda, SPŠS Vsetín 

21. 10. 2021 - regionální porada výchovných poradců ZŠ Zlínského kraje, ISŠ COP Valašské 

Meziříčí 

6. 12. 2021 – webinář APIV – „Přínosy akčního plánování v klíčových tématech společného 

vzdělávání a kariérového poradenství“ 

10. 5. 2022 -  regionální porada výchovných poradců ZŠ Zlínského kraje, KPPP VM 

 

 

Rozmisťovací řízení 

 

V letošním roce končí povinnou školní docházku 35 ţáků 9. ročníku a 2 ţákyně 8. ročníku.  

Z důvodu uzavření škol nařízením vlády ČR došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek, 

které se konaly 3. a 4. 5. 2021. K dnešnímu dni jsou všichni vycházející ţáci umístěni na SŠ 

(viz. Tabulka níţe). 
Na víceleté gymnázium podalo přihlášku 7 ţáků ze 7. ročníku a 3 ţáci z 5. ročníku. 5 ţáků ze 

7. ročníku na víceleté gymnázium odchází. 

 

ŠKOLA POČET ŢÁKŮ 

Obchodní akademie Valašské Meziříčí 2 

ISŠ COP Valašské Meziříčí 1 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí   7 

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Roţnov pod Radhoštěm 3 

Gymnázium a Střední a VOŠ zdravotnická Vsetín 3 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 1 

SPŠ Frenštát pod Radhoštěm 1 

SOU Josefa Sousedíka Vsetín 1 

SPŠ Stavební Valašské Meziříčí 4 

Střední policejní škola MV Holešov 1 

Konzervatoř P. J. Vejvody Kroměříţ 1 

SŠ Hotelová a sluţeb Kroměříţ 2 

Střední zdravotnická škola Kroměříţ 1 

Kostka s.r.o. Vsetín 1 

OU Kelč 1 

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí  ( 6-leté ) 3 

 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

 

V rámci prevence sociálně patologických jevů jsme řešili problémy související 

s kyberšikanou, psychickou šikanou a šikanou. Všechny případy byly zachyceny v počáteční 
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fázi. Proběhlo několik jednání i se zákonnými zástupci ţáků. Všechny případy jsou zapsány a 

zadokumentovány u MPSPJ nebo u výchovné poradkyně.  

Menší třídní kolektivy a práce třídních učitelů značně omezila problémy, které mívají ţáci 

šestých ročníků s přechodem na druhý stupeň základní školy. Velmi významnou úlohu v této 

skutečnosti sehrál i fakt, ţe většina školního roku se odehrávala při distančním vzdělávání.  

I z těchto důvodů přibylo útoků na sociálních sítích.  

Proto jsme také v některých případech museli kontaktovat orgány OSPOD a poţádat o 

spolupráci při řešení zvýšené absence.  

V rámci řešení problému se závaţným porušením školního řádu jsme ţákyni osmé třídy 

udělili dvojku z chování, proti čemuţ se odvolala matka ţákyně. Celou věc řešila i ČŠI. Ta při 

svém šetření zjistila, ţe ţádost byla neodůvodněná. 

 

Hodnocení práce s integrovanými ţáky 

 

V letošním školním roce na škole pracoval školní speciální pedagog, podařilo se nám drţet 

úroveň práce s integrovanými ţáky na velmi dobré úrovni. Spolupráce třídní učitel, asistent 

pedagoga a výchovný poradce byla na výborné úrovni. 

Opět byly vyuţívány sluţby školního speciálního pedagoga, který bude financován z projektu 

Šablony II. I v průběhu distančního vzdělávání byly vedeny hodiny on-line. Ve většině 

případů jsme však vyuţívali výuku ve formátu jeden na jednoho, který zabezpečovali učitelé 

daných předmětů, asistenti pedagoga a v neposlední řadě i školní speciální pedagog. 

Do reedukační péče je zařazeno 52 ţáků prvního i druhého stupně. Ţáci zde mají moţnost 

doplnit a upevnit si své znalosti, procvičit si učivo formou didaktických, pohybových nebo 

společenských her, rébusů, osmisměrek. Učí se zde také pracovat s emocemi a s únavou, se 

zpracováním domácí přípravy, procvičují si grafomotoriku, paměť, orientaci v prostoru a 

v rovině, komunikaci s vrstevníky. Vzhledem k širokému spektru SPU vyuţívají speciální 

pedagogové nové, zajímavé pomůcky i ověřené způsoby nápravy při uţívání činností na 

interaktivní tabuli. 

Prostřednictvím školního speciálního pedagoga, se nám podařilo drţet úroveň práce 

s integrovanými ţáky na velmi dobré úrovni. Spolupráce třídní učitel, asistent pedagoga a 

výchovný poradce byla na výborné úrovni. 

Během školního roku 2021/2022 se nám podařilo alespoň částečně vyrovnat rozdíly ve 

vzdělávání způsobené v předcházejícím období nouzovým stavem a částečným uzavřením 

škol. Tyto rozdíly ve vzdělávání se však budou srovnávat velice pomalu a těţce.  

 

Hodnocení práce metodických orgánů 

 

V závěru školního roku se sešlo několik skupin metodických orgánů, aby zpracovaly a 

upravily náš školní vzdělávací program. Děkuji všem za jejich čas a energii věnovanou 

tomuto tématu. 

 

 

Hodnocení ŠVP 

 

Změny v ŠVP, které vyšly v platnost na začátku školního roku, se ukázaly být pozitivní. 

V loňském školním roce byl přepsán náš ŠVP do systému InSpis.  
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V uplynulém školním roce se nám dařilo plnit všechny výstupy, které jsou v našem ŠVP. 

Další úpravy a redukce učiva při splnění všech výstupů a naplnění kompetencí nás čeká 

v dalších letech, nejpozději však k datu 1. 9. 2023.    

 

 

Údaje o průběhu a výsledku kontrol  

       

V tomto školním roce byla provedena kontrola ÚIAK zřizovatele a ČŠI. 

Obě kontroly proběhly bez závad. 

Zpráva ČŠI je zveřejněna na webových stránkách školy. 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 

 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

OPVV 

APIV 

Erasmus+ - společné historické kořeny s Bulharskem 

Šablony II 

Šablony III 

 

 

Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

      

Ve školním roce 2021/2022 jsme dokončili Projekt Erasmus + , který financuje Dům 

zahraniční spolupráce. 

Projekt je zaloţen na spolupráci s bulharskou stranou na vyhledávání společných průsečíků 

v historii obou národů. V projektu se zabýváme působením Cyrila a Metoděje na územích 

obou států. Výstupem by mělo být divadelní představení a společný bulletin s výtvarnými 

pracemi ţáků z obou zemí. Divadelní představení by mělo proběhnout u nás. Projekt byl 

z důvodů pandemických opatření prodlouţen o jeden rok, do 31. 8. 2022. 

OPVV spolufinancují ESF. Prostředky z této aktivity jsme vyuţívali na personální podporu 

školního speciálního pedagoga a na rozvoj projektového vyučování v jednotlivých třídách, na 

tandemové a projektové vyučování ve školní druţině. 

Ze stejných důvodů, výše uvedených, byl prodlouţen do 28. 2. 2022. Po jeho ukončení jsme 

plynule navázali projektem Šablony III. 
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B)  Organizace školního roku 2021 – 2022 

ředitel školy: Mgr. Milan Knápek 

Stará se o: 

personální oblast, uzavírání smluv a dohod, řád školy a změny v něm, pedagogickou a 

hospodářskou dokumentaci školy, kontrolní a řídící činnost na škole, rozvrh vyučovacích 

hodin, vedení ŠD a ŠK. 

 

statutární zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Stromšík 

Zabezpečuje: 

 kontrolní a řídící činnost, plynulou práci školy - zastupování, dohledy,  dokumentace školy, 

nadační fond, metodické orgány výchovy, volbu povolání, BOZP, chování za mimořádných 

situací. 

 

zástupce ředitele pro ekonomiku: Karla Nejezchlebová 

Provádí: 

hospodaření školy, inventarizaci majetku, evidenci materiálů, administrativu školy, 

korespondenci, rozmnoţování materiálů, nemocnost, OČR, výplaty mezd apod. Vede účetní 

evidenci, fakturace a pokladnu. 

 

vedoucí školní jídelny: Ludmila  Papeţová 

Zajišťuje: 

 kontrolní a řídící činnost na úseku ŠJ, vede dokumentaci včetně VHČ, zastupuje  

v nepřítomnosti hospodářku školy. 

 

vedoucí vychovatelka: Petra Plánková, DiS. 

Koná: 

kontrolní a řídící činnost ve školní druţině a školním klubu.                                                         

 

výchovný poradce: Mgr. Jarmila Povalová 

Pomáhá při: 

volbě povolání,  problémovým a talentovaným ţákům, sleduje a eviduje diagnostikované ţáky 

PPP, zařazuje integrované ţáky pro AND (logopedie, individuální péče). Vede 

a koordinuje práce pracovníka zodpovědného za provádění a koordinaci preventivních aktivit 

v oblasti prevence zneuţívání návykových látek, sleduje projevy zneuţívání návykových 

látek. 

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Milan Knápek 

Zabezpečuje: 
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Nabídku a organizaci přednášek a školení s tématikou prevence, vede evidenci jednání 

s rodiči a ţáky, spolupracuje s třídními i ostatními učiteli při řešení problémů. Pravidelně se 

účastní školení a přednášek, spolupracuje s PPP. 

školník: Jaroslav Otáhal 

Pečuje o: 

údrţbu základní školy. Kontroluje a řídí činnost na hospodářském úseku. 

 

 

TŘÍDNICTVÍ 

TŘÍDA VYUČUJÍCÍ 

1.A Dagmar Dohnalová 

1.B Lenka Příleská 

2.A Alena Hrachovcová 

2.B Irena Bušová 

3.A Nikola Palátová 

3.B Lenka Danková 

4.A Gabriela Vránová 

4.B Martin Palát 

5.A Šárka Konupčíková 

5.B Hana Běťáková 

6.A Andrea Masaříková 

6.B Lenka Senohrábková 

7.A Simona Holčáková 

7.B Dana Ondřejová 

7.C Jana Šošolíková 

8.A Eva Klapková 

8.B Soňa Miková 

9.A Jana Kašparová 

9.B Hana Horáková 

 
 
Ostatní vyučující: 
Mgr. Irena Pollaková – výuka ČJ, D 
Bc. Jaromír Kuţela – výuka HV           
Mgr. Jarmila Povalová – výchovná poradkyně 
Mgr. Michal Papeţ – výuka ICT, správce sítě, správce webových stránek 
Mgr. Kristýna Šimčíková – OV, ZV 
Bc. Ivana Machová - AJ 
                                                                                                                              
Vychovatelky:   
Petra Plánková, DiS – vedoucí vychovatelka 
Vlasta Palátová  –  vychovatelka 
Zuzana Pernická – vychovatelka 
Mgr. Lucie Vlčková – vychovatelka 
Tereza Lípová - vychovatelka 
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Asistenti pedagoga: 
Irena Válková 
Karin Večeřová 
Tereza Lipová 
Bohdana Laibnerová 
Jana Dřímalová 
Alena Bohůnková 
Martina Škrobáková 
Kateřina Gáliková 
                                                            
 

Metodické orgány 
 

PŘEDMĚT VYUČUJÍCÍ 

1. - 3. ročník Mgr. Lenka Danková 
4. - 5. ročník Mgr. Martin Palát 

Cizí jazyk 
Mgr. Simona Holčáková 

Český jazyk 
Mgr. Irena Pollaková 

Matematika 
Mgr. Lenka  Senohrábková 

Zeměpis 
Mgr. Soňa Miková 

Dějepis 
Mgr. Irena Pollaková 

Přírodopis 
Mgr. Michal Papeţ 

Fyzika 
RNDr.. Jana Kašparová 

Chemie 
Mgr. Andrea Masaříková 

Výtvarná výchova 
Mgr. Jana Šošolíková 

Občanská výchova 
Mgr. Hana Horáková 

Tělesná výchova 
Mgr. Soňa Miková 

 

Hlavní úkoly metodických sdruţení pro rok  2021/2022 

1. Příprava ţáků na soutěţe ţáků - přidělení jednotlivých soutěţí vyučujícím 

2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. 

Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 

3. Vypracování plánu exkurzí, vycházek ne celý rok dopředu, aby bylo vyuţito příznivé 

polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, 

neschváleným vedením školy. 

4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP 

6. Práce na školním vzdělávacím programu 

Předmětové komise sdruţují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří 

zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v 

pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí 

celkovou koncepci školy. 
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Úkoly předsedů předmětových komisí: 

- Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z 

hodnocení školy a výročních zpráv. 

- Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. 

- Vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro 

výroční zprávy a evaluaci školy.  

- Podle časových moţností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace. 

- Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.  

- Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů.  

- Navrhují osobní příplatky a odměny členům PK.  

 

 

Koordinátoři ŠVP 

Hlavní koordinátor a koordinátor pro I. stupeň:  Mgr. Lenka Danková 

Koordinátor pro II. stupeň:                Mgr. Zdeněk Stromšík 

                                                   

 

Organizace školního roku 2021 – 2022 

 

Název akce Datum Den 

Nástup pedagogických pracovníků 25. 8. 2021 středa 

Zahajovací pedagogická rada 31. 8. 2021 úterý 

Zahájení školního roku 1. 9. 2021  středa 

Pracovní porada 6. 9. 2021 pondělí 

Schůzka Rady rodičů 7. 9. 2021 úterý 

Plenární schůze rodičů 7. 9. 2021 úterý 

Plavba pro předškoláky 10/2021 čtvrtek 

Podzimní prázdniny 27. – 30. 10. 2021 středa, pátek 

Pedagogická rada 15. 11. 2021 pondělí 

Schůzka rady rodičů 16. 11. 2021 úterý 

Třídní schůzky 16. 11. 2021 úterý 

Plavba pro předškoláky 11/2021 čtvrtek 

Plavba pro předškoláky 12/2021 čtvrtek 

Vánoční zvonkování 12/2021 čtvrtek 

Vánoční jarmark 12/2021 čtvrtek 
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Vánoční prázdniny                      23. 12. 2021 – 2. 1. 2022  

Plavba pro předškoláky 1/2022 čtvrtek 

Pedagogická rada 10. 1. 2022 pondělí 

Schůzka Rady rodičů 11. 1. 2022 úterý 

Třídní schůzky 11. 1. 2022 úterý 

Konec I. Pololetí 31. 1. 2022 pondělí 

Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 pátek 

Plavba pro předškoláky 2/2022 čtvrtek 

Jarní prázdniny 7. 2. – 13. 2. 2022 Pondělí, neděle 

Lyţařský výcvik Dle podmínek  

Plavba pro předškoláky  3/2022 čtvrtek 

Zápis ţáků do 1. Ročníků 4/ 2022 čtvrtek 

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022  

Pedagogická rada 11. 4. 2022 pondělí 

Zasedání rady rodičů 12. 4. 2022 úterý 

Třídní schůzky 12. 4. 2022 úterý 

Individuální konzultace 7. 6. 2022 úterý 

Plavba pro předškoláky 6/2022 čtvrtek 

Závěrečná Pedagogická rada 20. 6. 2022 pondělí 

Konec školního roku 30. 6. 2022 čtvrtek 

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022  

Zahájení školního roku 2021 – 2022           1. 9. 2022 čtvrtek 

    

Většina aktivit probíhala vzhledem k epidemiologické situace ve formátu on-line, popřípadě 

formou elektronické komunikaci.     

  

    

 

 

 

Pedagogické rady, organizační porady pedagogických pracovníků 

               

Datum Hlavní úkoly 

31. 8. 2021 Organizace školního roku 2021 - 2022 

Schválení a doplnění ŠVP s platností od 1. 9. 2021 

Návrh výroční zprávy za školní rok 2020-2021 
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Školení BOZP 

Organizační záleţitosti  

15. 11. 2021 Hodnocení za 1. čtvrtletí  škol. roku 2021 - 2022 

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020 - 2021 

Vlastní hodnocení školy za školní rok 2020 – 2021 

Vzdělávaní ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Organizační záleţitosti 

10. 1. 2022 Výsledky výchovně vzdělávací práce za 1. pololetí škol. roku 2021 

–       2022  

Výchovné poradenství – příprava ţáků na přijímací zkoušky 

Školní vzdělávací program – současný stav, úkoly na další období 

Organizační záleţitosti 

11. 4. 2022 Výsledky výchovně vzdělávací práce za 3. Čtvrtletí škol. Roku 

2021  –  2022  

Výuka cizích jazyků – stav a úroveň 

Podpora čtenářské, jazykové a matematické gramotnosti 

Organizační záleţitosti 

20. 6. 2022 Výsledky výchovně vzdělávací práce za školní rok 2021 – 2022 

Výchovné poradenství – hodnocení celoroční práce 

Nástin koncepce školy na školní rok 2022 – 2023 

Organizační záleţitosti 

Program pedagogických rad bude doplněn o aktuální tematiku 

30. 6. 2022 Hodnotící pedagogická rada 

   

                                                                                                                            

Organizační porady pedagogických pracovníků 

Proběhnou kaţdé první pondělí v měsíci. Začátek je stanoven na 14,00 hodin ve sborovně 

školy. Porady s pracovníky ŠD pak v úterý od 8,00 hodin ve sborovně. 

 

Porady rozšířeného vedení školy 

Budou svolávány podle aktuální potřeby vţdy před pracovní poradou v ředitelně. Zúčastní se 

ŘŠ, ZŘŠ, vedoucí ŠD, EZŘŠ, VP, metodik prevence.  

 

Pracovní porady provozních pracovníků 

 Budou svolávány podle potřeby z hlediska důleţitosti a charakteru úkolů. 

 

Konzultace vyučujících pro ţáky 
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Kaţdý pedagogický pracovník si určí konzultační hodiny pro ţáky, které budou vyvěšeny na 

webových stránkách školy. V daném termínu budou vyučující plně k dispozici ţákům. Tyto 

hodiny budou vyhrazeny jak individuálním, tak skupinovým schůzkám. 

 

 

Třídní schůzky s rodiči: 

7. 9. 2021 – plenární shromáţdění, schválení nadačního příspěvku, individuální konzultace 

dle potřeby rodičů 

16. 11. 2021  - třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

11. 1. 2022   - třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

12. 4. 2022 – třídní schůzky rodičů s vyučujícími a TU 

7. 6. 2022 – individuální pohovory s vyučujícími a TU 

Tradiční akce školy: změna akcí vyhrazena, webové stránky školy 

Akce sportovní a kulturní – dle kalendáře sportovních soutěţí, dle nabídek  
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C) Údaje o ţácích, prospěchu a výchovných opatření za školní rok 2021 - 2022 

 

Údaje o počtech ţáků, tříd 

V tomto školním roce navštěvovalo školu na konci školního roku 393 ţáků v 19 třídách. Bylo 

to o 2 ţáky méně neţ v loňském roce.  

Počty ţáků k 31. 8. 2022 
  

Přehled vývoje počtu tříd, ţáků 

 

Ţáci do 1. tříd jsou zařazováni na základě zápisu do 1. tříd. V tomto roce opět počet 

zapsaných dětí umoţnil otevřít dvě první třídy. Obě třídy jsou co do počtu ţáků vyrovnané.  

Případné změny – odchody a příchody ţáků v průběhu školního roku - jsou prováděny po 

domluvě s rodiči a školami, ze kterých ţáci přicházejí nebo kam odcházejí. Bohuţel, 

vzhledem k praktikám přijímání na střední školy je v současnosti náročný přístup 

k talentovaným ţákům nevýhodou, kterou je třeba řešit jednotnou klasifikací pro všechny 

ţáky školy. Je evidentní, ţe to vede ke sníţení motivace talentovaných ţáků i jejich učitelů.  

Ţákům s poruchami učení je věnována péče nejen individuálním přístupem ve vyučovacích 

hodinách, ale i individuálním doučováním ve spolupráci se Speciálním pedagogickým 

centrem a Pedagogicko psychologickou poradnou. Po dohodě s těmito útvary a rodiči jsou 

také pro ţáky integrované vypracovány individuální plány. V tomto roce bylo integrováno 52 

ţáků. 

 

Úvazky asistenta pedagoga: 

 

JMÉNO ÚVAZEK 

Asistent 1           0,6389 

Asistent 2                      0,8889                              

Asistent 3 0,75 

Asistent 4 0,6389 

Asistent 5 0,75 

Asistent 6 0,5 + 0,5 

Asistent 7 0,5 

Asistent 8 1,0 

 

Počty ţáků:  

 

Šk. 

rok 

Počet tříd 
Celkový počet 

ţáků 

Počet ţáků na 

jednu třídu 

Počet ţáků na 

učitele 

2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

19 19 393 388 20,68 20,42 12,25 12,53 

 

Zapsaní a zařazení ţáci: 

 

Školní rok 2020/21 Školní rok 2021/2022 

Zapsaní do 

1. třídy 

Počet ţádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do 1. třídy 

Zapsaní  

do 1. třídy 

Počet ţádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 

32 4 28    
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Výsledky výchovy a vzdělávání  

celkový prospěch ţáků za uplynulý školní rok, přehled klasifikace chování, přehled 

výchovných opatření (jak pochvaly a jiná ocenění, tak výchovná opatření k posílení kázně), 

počty zameškaných a neomluvených vyučovacích hodin. 

 

 

Přehled prospěchu ţáků ve školním roce 2021/2022 

 

Ročník  Počet ţáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo  Neprospělo  

1. 31 92,85% 7,14% 0,00% 

2. 43 88,37% 11,62% 0,00% 

3. 36 82,35% 14,70% 0,00% 

4. 52 54,16% 45,83% 0,00% 

5. 49 59,18% 40,81% 0,00% 

6. 51 47,05% 52,94% 0,00% 

7. 56 49,05% 47,16% 3,77% 

8. 50 44,89% 51,02% 4,08% 

9. 29 41,37% 58,62% 0,00% 

Celkem  397 241 151 5 

 

 

Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2020/21 

Celkem školní rok 

omluvených neomluvených 

celkem Ø na 1 ţáka celkem 

23729 60,073 78 

 

 

Stručná statistika kázeňských opatření a pochval 

 

Název výchovného opatření počet 

Napomenutí třídního učitele 1 

Důtka třídního učitele 4 

Důtka ředitele školy 2 

Sníţený stupeň z chování (2) 3 

Sníţený stupeň z chování (3) 0 

Pochvala třídního učitele 75 

Pochvala ředitele školy 45 
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Další záměry školy, zhodnocení, závěr 

 

Předpokládaný vývoj školy (projekty, dopady demografického vývoje) 

 

Škola je plně zabezpečená materiálně pro plnění své výchovně vzdělávací funkce. Hlavní 

objekt školy, postavený v roce 1978, je udrţován dle finančních moţností školy. V minulých 

letech byl opraven venkovní plášť budovy a byla vyměněna okna. Celou akci, která stála 

bezmála 12 miliónů korun, financovalo město Valašské Meziříčí, jako zřizovatel školy. Na 

další léta máme připraveno ještě několik projektů, které se budou realizovat podle finančních 

moţností zřizovatele, popřípadě z nějakých projektů.  

 

Orientace práce pro příští školní rok 2022 – 2023: 

 

- naplnit dvě třídy 1. ročníku 

- výuka dle vlastního ŠVP  dle úprav k 1. 9. 2022   

- hodnotit a inovovat strategie a plány pro realizaci ŠVP 

- pracovat na tvorbě projektů k získání dotací z ESF 

- přizpůsobit ŠVP prostředí a podmínkám školy, profilace školy, zamyslet se nad cíli a 

metodami výuky 

- zvýšenou pozornost věnovat prevenci proti kriminalitě a drogám  

- zabezpečit pro všechny ročníky: škola v přírodě, lyţařský výcvik 

- vybavení školy moderní technikou (interaktivní tabule, počítačová technika, …) 

- stálá obnova a aktualizace internetových stránek školy 

- pokračovat ve výsadbě zeleně v areálu školy 

- v rámci rozpočtu města udělat úpravy interiéru školy 

- provést revitalizaci školního hřiště 

- vytvářet pozitivní obraz o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro 

pedagogy a širokou veřejnost 

 

Zhodnocení  

 

Protoţe předcházející část zprávy pokládáme za dostatečnou a navíc lze další údaje o naší 

práci poznat z našich www stránek (www.zszerotinova.cz), bude závěrečná část krátká: 

 

 

Za nejdůleţitější výstupy školního roku 2021/2022 povaţuji: 

 

- plné respektování základních pravidel chování a jednání všemi účastníky vzdělávání 

(ţáky, pedagogy, ostatními zaměstnanci i rodiči) a tím vytváření příznivého klimatu 

spolupráce uvnitř školy 

- udrţení takových vzdělávacích výsledků školy, které vytváří respekt jak rodičovské, 

tak i odborné veřejnosti k činnosti naši školy 

- zvládnutí návratu ţáků do škol a vyuţití Národního plánu vzdělávání 

- kvalitní spolupráce se zřizovatelem 

- zachování a udrţení rozsahu péče o ţáky se vzdělávacími a výchovnými problémy a o 

ţáky nadané 

- zajištění zájmu ţáků a rodičů z širokého okolí o naši školu a tím zajištění ekonomické 

a personální stability 

- Prohlubování poznatků o inkluzivním vzdělávání ţáků 

 

http://www.zszerotinova.cz/
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D) Pololetní účetní uzávěrka k 30. 6. 2021 
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E) Výroční zpráva školní druţiny  

 

Hodnocení školní druţiny  2021/2022 

 
Školní rok 2021/2022 probíhal v jiţ standartním reţimu, jen za dodrţování hygienických a 

proti covidových opatření. Pro velký zájem o ŠD bylo opět otevřeno 5. oddělení. Personální 

změny byly dvě, v prvním pololetí v 5.-tém oddělení byla na pozici vychovatelky Alena 

Bohůnková. Od druhého pololetí a jejím odchodu na nemocenskou, byla vychovatelkou 

Tereza Lipová . 

Do ŠD bylo zapsáno 149 dětí, z toho 77 chlapců a 72 dívek. Provoz školní druţiny byl 

zajištěn pro ţáky 1. - 5. třídy, a to v ranním bloku od 6.00 – 7.40 hodin a v bloku odpoledním 

od 11.30 - 16.30 hodin. 

Tento školní rok hodnotím jako velmi úspěšný v mnoha ohledech, ať zachováním přátelské 

atmosféry i při různých omezeních, tak i po výsledcích naší práce na různých akcích či 

soutěţích.   

Tak jako kaţdý rok jsme se snaţily dětem nabídnout spoustu aktivit dle tematického plánu, 

zapojit se i do celoškolských projektů, městských projektů a dodrţovat nejen naplnění našeho 

ŠVP a celoročního plánu pro daný školní rok. Těchto aktivit bylo spousta, vynahrazovaly se i 

akce z minulých let.  

Začátek roku byl díky krásnému počasí opět proţitý na naší zahradě. Jsme tak rádi, ţe máme 

k dispozici tak úţasnou zahradu, kde ţáci můţou odpočívat, hrát si po vyučování. Sbírali jsme 

jablka, krájeli je, sušili, odšťavňovali. Děti se učily jak pracovat na zahradě a jak si uţívat a 

zpracovat dary, které nám dává. Ţáci prvních tříd se seznamovali s novým prostředím, 

novými pravidly a kamarády. Na zahradě jsme i tvořili s keramikou či malovali. 

Celoroční projekt a téma bylo o tradicích – „Svátky a tradice“. Celý školní rok jsme se 

zaměřovali jak významné dny – dušičky, masopust či den Země.  

Naše tradiční a úspěšné návštěvy do Seniorparku a Hospicu ve Valašském Meziříčí letos 

mohly proběhnout. Školní divadlo Ţertík docházel za seniory s pohádkami, čtením či 

vystoupením. Keramický krouţek zase docházel pracovat se seniory s hlínou. Vznikla díky 

tomu úţasná putovní výstava „ Ruku v ruce“. Díla a fotografie, která dokumentují tu 

jedinečnou chvíli a energii, která díky tomu vznikla. Krouţek je pod vedením p.vychovatelky 

Zuzany Pernické. Dále jsme pro Charitu vyrobili přes 100 krásných přání, jako dárky při 

Tříkrálové sbírce. 

Letos jsme navštívili dopravní hřiště, které děti milují a zdokonalují své dopravní znalosti a 

dovednosti. Ekocentrum, oblíbené místo, kde jsme si uţívali nové vědomosti a záţitky. Byly 

to smysluplně proţité dny a dětem se tam moc líbilo. Také v knihovně jsme si uţili různé 

programy, které ţáky učí čtenářskou gramotnost. 

Další kaţdoroční druţinovou akcí byl „Karneval“, plný soutěţí, her a zábavy. Karneval 

proběhl v jednotlivých dnech v určitých skupinách. A i kdyţ jsme nebyli pohromadě, byla to 

velmi úspěšná akce.  

Pro naplnění výchovně-vzdělávací činnosti jsme ţákům nabídly různé výtvarné a rukodělné 

techniky a moţnosti. Vyuţívána byla i malá výtvarná místnost, kde byl keramický krouţek. 

Letos jsme do práce s hlínou zapojily všechny děti a mohly si udělat jak dárečky na Vánoce, 

tak i na výzdobu školy. Tuto aktivitu více zapojíme i příští školní rok, protoţe dětem pomáhá 

po motorické stránce, tak i estetické a výsledek stojí za to. Poděkování naší škole a vedení, ţe 

máme tuto moţnost. Mohli jsme i vyrobit anděly, které jsme darovali v nemocnici lékařům a 

sestrám za jejich práci. Velký úspěch měla naše druţina ve výtvarné soutěţi „Rally“. Vyhrála 

dvě první místa a jedno třetí. 

Keramický krouţek kromě výstavy „Ruku v ruce“ se úspěšně zúčastnil i soutěţí. Postup do 

finále Dunajského umělce se svou „Rozkvetlou loukou“ a ocenění v mezinárodní soutěţi 
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Lidice s korunovačními klenoty. Den vody byl taky pod vedením keramického krouţku, kdy 

dívky jako vodní víly rozdávaly kapky vody ve městě. Tento krouţek vede p.vychovateka 

Zuzana Pernická, která vede ţáky k práci s hlínou, ale i u umění přemýšlet a najít přesah, 

kterým můţeme oslovit a ovlivnit své okolí. Na koci školního roku měli workshop 

s nevidomou sochařkou a vernisáţ. 

Školní divadlo Ţert a Ţertík je důleţitou součástí školy – Ţertík pod vedením Vlasty Palátové 

připravují vystoupení na Vánoce, na zahradní slavnost a na návštěvy do Hospicu. Ţáci se učí 

komunikovat, prosadit a přemýšlet nad textem. Ţert pod vedením Petry Plánkové připravil 

představení pod projektem Erasmus „Cyril a Metoděj“. 

Školní hřiště a naše zahrada je také místo, kde se uskutečňovaly různé akce z celoročního 

plánu (viz níţe) a vyuţívaly se především velmi oblíbené koloběţky, sportovní materiál a hry 

na ven zakoupené, příp. v rámci zábavy a úspory i vlastnoručně vyrobené. Zahradu jsme 

vyuţily i v zimních měsících, kdy děti mohly bobovat a uţívat si sněhu. 

Vyzdvihla bych dvě povedené akce – „Dětský den“ a „Zahradní slavnost“. Na Den dětí  

uspořádali ţáci 8. a 9.tříd pohádkový les u rybníku v Kasárnách. Ţáci plnili úkoly a po splnění 

je čekala odměna. Počasí přálo a byla to krásná spolupráce mladších a starších ţáků naší 

školy. Zahradní slavnost byla jako poděkování rodičům, ţákům a pedagogům, za zvládnutí 

dalšího sloţitého školního roku. Účast byla velká a celkově se akci dostalo velkého úspěchu. 

Zábava a aktivity pro děti i dospělé zaručila, ţe si to s námi všichni moc uţili. Rozlučka 

s ţáky 9.tříd ze školního divadla  formou vystoupení jejich písniček z představení. Vystoupení 

nejmladších divadelníků s pohádkou „ Tisíce a jedné noci“. Slavnosti se zúčastnili i 

příslušníci Městské policie se svou ukázkou auta a výzbroje.  

 V tomto školním roce jsme jiţ mohli pokračovat v pravidelné činnosti krouţků. Největší 

úspěch u ţáků měl florbal pod vedením Zdeňka Stromšíka a sportovky s trenérem Ondrou 

Koňaříkem. Jsme moc rádi, ţe se ţáci zase vrací k pravidelné pohybové aktivitě. 

Po organizační stránce jsme se snaţili dodrţet všechny pokyny vydané MŠMT. Děti jsme 

zvládly organizačně zabezpečit dle homogenních skupin a zajistit odchody ze školy, tak aby 

byly dodrţeny hygienické a bezpečnostní poţadavky. Vychovatelky vycházely maximálně 

vstříc poţadavkům rodičů. O všech akcích se rodiče dozvídali i našich webových stránkách, 

na které  vkládáme aktuální informace i informace o proběhlých akcích. . Naše ŠD vycházela 

vstříc i dětem, které mají speciální potřeby. Poděkování patří i asistentkám pedagoga, díky 

kterým jsme se mohly zúčastnit různých akcí a byly nedílnou součástí naší ŠD. Váţíme si 

vzájemné důvěry a spolupráce s rodiči, učiteli a učitelkami i vedením školy. 

                                                                                                                           

 

 
 Celodruţinové akce – školní rok 2021/2022 

 

Celý školní rok se ponese v duchu „ Tradice a svátky“ . Budeme se zaměřovat na různé 

tradice v daném období. Budeme se zajímat jak o místní valašské tradice, tak i české, ale i 

z jiných kultur z celého světa. 

Celoroční plán 2021/2022  můţe být ovlivněn situací kolem nemoci Covid 19, ţe se některé 

aktivity budou muset zrušit. 

 

Září 

 

„Hola, hola, škola volá “ –sebepoznávání, hry na zahradě ZŠ 

Dopravní hřiště – dopravní pravidla v praxi 
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Říjen 

 

1.10. Mezinárodní den seniorů – diskuse, návštěva Seniorparku dle situace 

Dopravní hřiště – dopravní pravidla v praxi  

 

Listopad 

„Listohraní“ pozorování přírody, tvoření na téma podzim 

16.11. Mezinárodní den tolerance – diskuse a hry 

 

Prosinec 

 

„Vááánoce, Váááánoce přicházejí ....“ - vánoční vyrábění, druţinová hra- jak to slaví jinde 

Vánoční jarmark  a Zvonkování ve škole – výroba a prodej výrobků ŠD 

 

Leden 

„Zimní hrátky“ - zimní hrátky na sněhu i bez 

Čím chci být – diskuse, anketa, malování a hry 

 

Únor 

„Valentýn“ - tvoření 

„Masopust“ – povídání, vyrábění  

               

 Březen 

 

„Piráti a pirátky“ - výroba dárečků k zápisu 

„Velikonoční čas “ - velikonoční vyrábění 

 

Duben 

„Jaro je tady“  - Ekocentrum – dle nabídky či pozorování přírody 

Dopravní hřiště – otevíráme řidičskou sezónu 

7.4. Světový den zdraví – diskuse a přednáška 

22.4. Den Země – procházka a poznávání 

 

Květen 

„Maminka“ -  vyrábění ke Dni matek 

Dopravní hřiště – dopravní výchova 

 

Červen 

1.6. Den dětí – zábavné odpoledne 
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5.6. Světový den ţivotního prostředí – úklid zahrady 

Dopravní hřiště – dopravní výchova 

„Hurá na prázdniny“ – rozloučení, poděkování, hry  

 

 

Pravidelné akce: 

 

Keramický krouţek bude opět pravidelně 1x týdně.  

. 

Pohybové hry – sportovně zaměřený krouţek na pohybovou aktivitu pro 1. a 2.třídu. 

 

Ostatní aktivity budou dle pokynů MŠMT ohledně epidemiologické situace. 

 

Další pravidelné akce: 

Návštěvy dopravního hřiště 

Den otevřených dveří u hasičů – kaţdý pátek 13. 

Návštěva dětské knihovny 

Výstavy v zámku Ţerotínů 

Vánoční, masopustní, velikonoční, Den matek - vyrábění 

Seniorpark - „Hodinový vnuk“ 

Vrtule herna a FIT 32 herna v zimních měsících 

Exkurze u Městské policie 

Ostatní akce jsou dle aktuální nabídky 


