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I. Základní údaje o škole 
Název školy:  

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: 

Komenského 298, 763 61 Napajedla 

Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1986 

Datum zařazení do sítě škol: 24. 1. 1996 

Příspěvková organizace od: 1. 1. 2002 

IZO: 600 114 121 

 

Charakteristika školy:  

2. základní škola Napajedla je plně organizovaná škola s 1. i 2. stupněm. Nachází se v samém centru 

města Napajedla. Jsme spádová škola. Spádovými obvody naší školy jsou: 

 pro 1. stupeň - město Napajedla  

 pro 2. stupeň - město Napajedla a obce Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov 

 

Kapacita školy je 810 žáků. V ročnících je od dvou do tří tříd. Škola byla otevřena v roce 1986. Jde o 

panelovou třípodlažní budovu ve tvaru písmene H, kde jedna část slouží žákům I. stupně, druhá žákům školní 

družiny a třetí žákům 2. stupně.  

Ke škole patří sportovní hala, k dispozici je také přilehlý venkovní sportovní areál, který tvoří fotbalové 

hřiště s umělou trávou a atletickým oválem, víceúčelové hřiště na míčové hry a dva kurty na volejbal a plážový 

volejbal. 

V budově školy je 44 tříd, z toho je 10 odborných učeben. Výuce informatiky slouží dvě učebny vybavené 

počítači, které jsou postupně obnovovány. K výuce cizích jazyků slouží tři jazykové učebny, jedna je vybavena 

počítači. Žákům jsou k dispozici také školní dílny a školní knihovna.  

Součástí školy je také prostorná školní jídelna. Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na chodbách 

jsou hrací a relaxační kouty. Na výzdobě školy se podílejí i samotní žáci. V době přestávek žáci mohou 

využívat všechny prostory školy a o velké přestávce, v případě příznivého počasí, mohou pobývat i na školním 

nádvoří.  

      

Součásti školy: 

 základní škola - kapacita 810 žáků 

 školní družina - kapacita 210 žáků 

 školní jídelna - kapacita 900 jídel 

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje 

 
počet tříd -     

skupin 
počet žáků 

počet žáků na třídu-

skupinu 

přepočtený počet ped. 

pracovníků  / 

pracovníků ŠJ 

počet žáků na vazek 

1. stupeň 10 227 22,7 12,3 18,45 

2. stupeň 12 254 21,16 19,3 13,16 

školní družina 6 157 26,16 5,2 30,19 

školní jídelna - 665 - 7,2 92,36 

Zřizovatel: 

Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla  

 

Údaje o vedení školy: 

ředitel školy - statutární orgán: PaedDr. Miroslav Veselý  

zástupce ředitele školy (zástupce statutárního orgánu): Mgr. Stanislav Gabriel 

zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Bělíčková 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Komenského 298, 76361 Napajedla 

Tel. 577941093, tel/fax 577944167, tel. 577941879 

E-mail: zsnapii@seznam.cz; datová schránka: 55vmv8x 
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Školská rada: 

Školská rada 2. základní školy Napajedla byla ustanovena v říjnu 2020 

Členové: 

 za zřizovatele: Lenka Obdržálková, Bc. Vilém Skála 

 za rodiče: Mgr. Renáta Krystyníková, Radek Večeřa 

 za pedagogické pracovníky: Mgr. Kateřina Šlímová, Mgr. Michal Marek 

Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:  

 Asociace školních sportovních klubů 

II.  Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a   
Rámcové vzdělávací programy 
 

Vzdělávací obor: 

79-01-C/01 Základní škola, studium denní  

 

Vzdělávací programy školy: 

vzdělávací program 
školní rok 2021/2022 

v ročníku počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání 1. 9. 2021 1. – 9.                             481 

 

Nabídka volitelných: 

8. ročník: 

 Konverzace v anglickém jazyce – 2.sk. 

 Technické činnosti – 2.sk. 

 Seminář z přírodopisu – 1.sk. 

 

9. ročník: 

 Cvičení z českého jazyka – 2.sk. 

 Cvičení z matematiky – 2.sk. 

 Domácnost – 1.sk. 

 Konverzace v anglickém jazyce – 1.sk. 

 

Výuka druhého cizího jazyka: 

7. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 2.sk. 

 

8. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 1.sk. 

 Francouzský jazyk – 1.sk. 

 

9. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 2.sk. 

Nepovinné předměty:  

 Náboženství 

 Dopravák 

Podpora žáků:   

 Logopedie 

 Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče 

 Národní plán obnovy – doučování žáků 

 Jazyková podpora cizinců – výuka českého jazyka pro ukrajinské žáky 

 Šablony II a III – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem 
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III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 počet fyzických osob 
přepočtené 

úvazky 

učitelé 33 31,6 

vychovatelé 6 5,2 

  

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 

pedagogičtí  

pracovníci 
pracovní zařazení - funkce úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 

1 ředitel 1 VŠ Z, TV 

2 zást. řed. pro II. st. 1 VŠ JČ, HV 

3 zást. řed. pro I. st. 1 VŠ 1. st. 

4 učitelka 1 VŠ 1. st. 

5 učitelka 1 VŠ 1. st. 

6 učitelka 1 VŠ 1. st. 

7 učitelka 1 VŠ 1. st. 

8 učitelka 1 VŠ 1. st. 

9 učitelka 1 VŠ 1. st. 

10 učitelka 1 VŠ 1. st. 

11 učitelka 1 VŠ 1. st. 

12 učitel 1 VŠ 1. st. 

13 učitelka 1 VŠ 1.st. – spec. ped. 

14 učitel 0,09 VŠ křesťanská výchova 

15 učitel 1 VŠ M, F 

16 učitelka 1 VŠ M, F 

17 učitelka 1 VŠ AJ 

18 učitelka 1 VŠ JČ, VV 

19 učitel 1 VŠ TV, Z 

20 učitelka 1 VŠ RJ, HV 

21 učitelka 1 VŠ AJ, D 

22 učitelka 1 VŠ M, TČ 

23 učitelka 1 VŠ TV, PŘ 

24 učitelka 1 VŠ JČ, D, Z 

25 učitelka 1 VŠ M, HV 

26 učitelka 1 VŠ CH, M 

27 učitelka 1 VŠ JČ, D 

28 učitelka 0,5 VŠ 1. st, NJ 

29 učitelka 1 VŠ PŘ, HV 

30 učitelka 1 VŠ 1.st, AJ 

31 učitelka 1 VŠ JČ, HV 

32 učitelka 1 VŠ AJ 

33 učitel 1 VŠ D 

34 vychovatelka 1 ÚSO vych. 
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35 vychovatelka 0,96 ÚSO vych. 

36 vychovatelka 0,96 ÚSO vych. 

37 vychovatelka 0,93 ÚSO vych. 

38 vychovatelka 0,86 VŠ vych. 

39 vychovatel 0,5 VŠ vych. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

a) učitelé: 

do 25 roků – 0,   do 30 roků – 2,  do 35 roků – 1,  do 40 roků – 4,  do 45 roků – 7,     

do 50 roků – 8,   do 55 roků – 2,  do 60 roků – 6,  do 65 roků - 3,  do 70 roků - 0  

 

b) vychovatelky školní družiny (ŠD): 

do 25 roků - 0,  do 30 roků - 0,  do 35 roků - 0,  do 40 roků - 2, do 45 roků - 1,     

do 50 roků -0,   do 55 roků - 1,  do 60 roků - 1, 60 roků a více – 1 

 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

požadovaný stupeň vzdělání: v % 

1. stupeň 1. st. 100 % 

2. stupeň 2. st. 100 % 

  

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 18 15,8 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 
ostatní 

pracovníci  
pracovní zařazení/funkce úvazek stupeň vzdělání, obor 

1 ekonom-hospodář 1,0 ÚSO 

2 účetní 1,0 VŠ 

3 uklízečka 0,8 zákl. 

4 uklízečka 0,8 SO 

5 uklízečka 0,8 zákl. 

6 uklízečka 0,8 SO 

7 uklízečka 0,8 SO 

8 uklízečka 0,8 SO 

9 uklízečka 0,8 SO 

10 THP 1,0 SO 

školní jídelna    

1 ved. ŠJ 1,0 ÚSO 

2 kuchařka-ved. 1,0 SO 

3 kuchařka 1,0 SO 

4 kuchařka 1,0 SO 

5 kuchařka 1,0 SO 

6 kuchařka 1,0 SO 

7 kuchařka 1,0 SO 

8 prac. obchod. provozu 0,2 SO 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022 

zapsaní do 1. tříd 

2021 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili 

do 1. třídy 2021 

zapsaní do1. tříd 

2022 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí  

do 1. třídy 2022 

62 14 43* 50 7 43 

* 5 žáků přijatých ke vzdělávání od 1. 9. 2021 nastoupilo do jiné základní školy 

V. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
Školní vzdělávací program – Škola-základ života – byl realizovaný ve všech ročnících. 

Učební plán 

Vzdělávací 

oblast 
Povinné předměty 

1. stupeň hodinová 

dotace 

1. stupeň 

2. stupeň hodinová 

dotace 

2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 7+2 7+2 5+2 5+2 41 4+1 3+1 4 4 17 

Anglický jazyk 0+1 0+1 3 3 3 11 3+1 3 3 3 13 

Německý jazyk               

2 2 2 6 Ruský jazyk               

Francouzský jazyk               

Matematika 

a její 

aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4+1 3+2 4 4 18 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Informatika    1 1 2 1    

3 Informační a 

komunikační 

technologie 

       0+1 1  

Člověk a jeho 

svět 

Prvouka   1 2 2+1   6      

Vlastivěda    2 2 4      

Přírodověda      1 1+1 3           

Člověk 

a společnost 

Dějepis             1+1 2 2 2 8 

Občanská výchova             1 1 1 1 4 

Člověk 

a příroda 

Chemie                 2 2 4 

Fyzika             1 2 2 1+1 7 

Přírodopis             1+1 1+1 2 1 7 

Zeměpis             2 1+1 1+1 2 8 

Umění a 

kultura 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 6 

Člověk a 

zdraví 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví             1   1 2 

Člověk a svět 

práce 
Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 0+1 1 1 1 4 

Volitelné 

předměty 

volitelné předměty:                 1 2 3 

Seminář z přírodopisu               A   

Technické kreslení               A   

Základy administrativy               A A  

Konverzace v AJ               A A  

Sportovní výchova               A A  

Technické činnosti               A A  
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Domácnost                A  

Seminář ze spol. 

předmětů 
               A  

Cvičení z českého 

jazyka 
               A  

Cvičení z matematiky                A  

Týdenní dotace 20 22 25 25 26 118 30 30 31 31 122 

 

 

Soulad školního vzdělávacího programu (ŠVP) s rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání (RVP ZV)  

Náš ŠVP - Škola - základ života je v souladu s RVP ZV a byl průběžně monitorován jak vedením školy, 

koordinátorkou ŠVP, tak i jednotlivými předmětovými komisemi a metodickým sdružením. 

ŠVP je každoročně aktualizován, reagujeme na změny v RVP ZV a na aktuální potřeby a možnosti školy.  

Ve školním roce 2021/2022 byla provedena úprava ŠVP, která spočívala v začlenění nového vzdělávacího 

předmětu informatika do učebního plánu 4., 5. a 6. ročníku. Z tohoto důvodu byla ve 4. ročníku snížená 

hodinová dotace předmětu přírodověda ze dvou hodin na jednu hodinu týdně. V 5. a v 6. ročníku nahradil 

předmět informatika jednohodinovou informační a komunikační technologii, částečně se pouze změnil obsah 

učiva.  

Po rekonstrukci školní kuchyňky jsme mohli opět zařadit do učebního plánu volitelný předmět - domácnost. 

 

Rozvoj gramotnosti 

Velkou pozornost jsme věnovali rozvoji gramotností, a to zejména jazykové a matematické. V jazykové 

oblasti šlo především o rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci měli možnost navštěvovat čtenářský klub, klub 

cizích jazyků, kde metodou dramatické výchovy rozvíjeli svoje jazykové schopnosti. Divadelní výstupy byly 

prezentovány ostatním žákům naší školy. Ke zkvalitnění jazykové úrovně žáků přispěla i výuka s rodilým 

mluvčím. Matematická a finanční gramotnost byla rozvíjena nejen v hodinách, ale i v rámci žákovských klubů 

-  logické hry, badatelský. 

 

Zajištění individuálních vzdělávacích potřeb žáků 

Koordinaci činností v oblasti individuálních potřeb žáků zajišťovaly výchovné poradkyně. Vyučující 

respektovali závěry a doporučení poradenských zařízení, např. zkracování diktátů, využívání textů na 

doplňování, krácení zápisů učiva, poskytování zápisů v tištěné podobě, atd. 

Pravidelně se třídní učitelé setkávali s vyučujícími dané třídy a konzultovali vzdělávání žáků.  

Žákům ohroženým školním neúspěchem byla školou přiznána podpůrná opatření (dále PO) na úrovni 1 a 

zajištěna patřičná pomoc, spočívající v pravidelném doučování, a to jak z projektu Národní plán podpory nebo 

z projektu Šablony II a III.  Některým žákům byly zajištěny hodiny pedagogické intervence.  

Žáci s vyšším stupněm PO absolvovali předmět speciálně-pedagogické péče. 

Pozornost jsme zaměřili i na podporu nadaným žákům. Jejich talent a nadání si rozvíjeli mimo jiné i účastí v 

různých naukových a dovednostních olympiádách a soutěžích.  

 

Školní klima a motivace 

Důsledným dodržováním školního řádu se nám dařilo udržovat příjemné klima ve škole. Vedli jsme žáky 

k vzájemné podpoře a pomoci. Letos se však kvůli dodržování mimořádných hygienických opatření, zejména 

zachování homogenity skupin, nemohl uskutečnit náš projekt spočívající na úzké spolupráci, pomoci a 

kamarádství mezi žáky 1. a 9. ročníku.  

K začlenění žáků přicházejících do 6. ročníku z okolních obcí přispěl adaptační kurz. 

Učitelé podporovali vzájemnou spolupráci a pomoc i ve vyučovacích hodinách, kdy byla realizována 

skupinová výuka, práce ve dvojicích. I tyto formy práce vedly k tomu, že na naší škole nebyly zaznamenány 

vážnější konflikty mezi žáky.  

Osobní příklad učitelů a přátelský vztah mezi učiteli a žáky vytvářel pohodovou atmosféru v hodinách  

i na mimoškolních akcích.  

Velký význam pro úspěšné vzdělávání má správná motivace žáků. Žáci byli motivováni k soustavnému 

zlepšování svých kompetencí a k jejich praktickému uplatňování. Kladen byl velký důraz na propojení znalostí 

se zkušenostmi z reálného života. V rámci probíraných tematických celků byli žáci seznámeni s možnostmi 

dalšího studia, s trhem práce. 

Vedli jsme žáky ke kritickému hodnocení, sebehodnocení a k sebepoznání. 
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Hodnocení žáků  

Součástí ŠVP jsou i pravidla pro hodnocení žáků. Dlouhodobým záměrem je formativní způsob hodnocení.  

Žáky jsme vedli ke správnému sebehodnocení a také k tomu, abychom od nich dostali zpětnou vazbu nutnou 

pro další směřování výuky.  V jednotlivých předmětech se vyučující dohodli na jednotném systému hodnocení 

(váhy známek), který byl všemi vyučujícími dodržován. Vedení školy také průběžně a před uzavřením 

klasifikace kontrolovalo jednotný přístup vyučujících při hodnocení.  

Žákům-cizincům jsme poskytovali, s ohledem na jazykovou bariéru, úlevy na úrovni PO 1, při jejich 

hodnocení bylo ve velké míře používáno slovní hodnocení.  

 

Doplňkové výchovně-vzdělávací aktivity školy 

Součástí vzdělávání žáků byly kromě vlastní výuky i další školní i mimoškolní vzdělávací akce. Dle 

aktuální nabídky jsme navštěvovali filmová a divadelní představení, exkurze, výlety, projektové dny, podnikli 

jsme zahraniční zájezd, žáci absolvovali plavecký a lyžařský kurz.  Snažili jsme se propojovat znalosti žáků 

s reálným životem.  

 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků 

    Nedílnou součástí ŠVP je i spolupráce se zákonnými zástupci žáků.   

Pro ty byly v průběhu školního roku organizovány třídní schůzky a konzultační odpoledne, které probíhaly 

prezenční i distanční formou. Při dnu otevřených dveří měli zákonní zástupci možnost prohlédnout si školu. 

Potěšující byla početná účast zákonných zástupců na společném zahájení i ukončení školního roku.  Zákonní 

zástupci se zapojili i do společných činností při dílničkách ve ŠD.  

Informace týkající se provozu školy, školní jídelny, školní družiny byly sdělovány pomocí infomačního 

systému Bakaláři/elektronická žákovská knížka a webových stránek školy. 

Materiální, technické, ekonomické a hygienické podmínky 

I v této oblasti se nám podařilo posunout se dopředu. V učebně zeměpisu a cizích jazyků byly instalovány 

dotykové interaktivní panely a v učebně informatiky vyměněny počítače. Byly nakoupeny multimediální 

licence k učebnicím.  Do provozu byla uvedena nově zrekonstruovaná učebna vaření a byla dokončena také 

druhá etapa rekonstrukce šaten u tělocvičny.  

VI. Výsledky výchovy a vzdělávání  

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

ročník počet žáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

1. 48 48 0 0 

2. 47 47 0 0 

3. 49 46 3 0 

4. 45 44 1 0 

5. 46 35 11 0 

celkem 1. stupeň 235 220 15 0 

6. 71 27 44 0 

7. 61 29 32 0 

8. 66 31 34 1* 

9. 64 22 42 0 

celkem 2. stupeň 262 109 152 1 

škola celkem 497 329 167 1 

Poznámka: Počet žáků na konci školního roku je jiný než na začátku (důvodem jsou přestupy žáků na jinou školu a z jiných škol na 

naši, přijetí žáků z Ukrajiny).  

Do celkového počtu žáků nejsou započítáni žáci nezařazení do ročníků a žáci, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38. 

*neprospívající žák 8. ročníku je veden v povinné dokumentaci školy, žije však mimo ČR (tj. -není možno hodnotit - neprospěl) 
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Výchovná opatření za uplynulý školní rok (1. i 2. pololetí):  

 pochvala ředitele školy – 16 žáků 

 pochvala třídního učitele – 23 žáků 

 napomenutí třídního učitele – 75 žáků 

 důtka třídního učitele – 12 žáků 

 důtka ředitele školy – 31 žáků 

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,2 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok: 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 564 1,63 

2. pololetí 588 1,85 

za školní rok 1152* 1,74 

Poznámka:  * 1121 z celkového počtu neomluvených hodin připadá na žáka, který je ve škole pouze přihlášen, ale pravděpodobně 

pobývá v zahraničí.  

 

Rozbor úrazovosti za školní rok 2021/2022  

 úrazů zapsaných v knize: 41  

 vyhotovených záznamů o úrazu: 14  

 odškodněných úrazů: 12  

Celková výše odškodnění: 58550,- Kč  
  

Úrazy podle místa vzniku úrazu  Počet úrazů 

tělesná výchova – tělocvična - hřiště 20 

třída  8 

chodba  1 

lyžařský výcvikový kurz  1 

dílna  2 

dopravní hřiště  1 

školní výlet  1 

schody  3 

šatna  3 

wc  1 

Úrazy celkem 41 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrazy podle druhu poranění  Počet úrazů 

zlomenina  1 

naražení  19 

podvrtnutí  12 

natažený sval  1 

odřenina  2 

zuby  2 

odtržená část nehtu  1 

uvíznutí mince v krku  1 

pořezání  2 

Úrazy celkem  41 

Úrazy podle zraněných částí těla  Počet úrazů 

ruka  17 

hlava   6 

noha  16 

záda  2 

Úrazy celkem  41 
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Přehled úrazovosti v jednotlivých měsících – všechny úrazy zapsané v knize úrazů   

9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 celkem 

počet úrazů 7 3 5 1 5 1 5 5 6 3 41 

  

  

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách 2021/2022 - výsledky: 
 

Český jazyk a literatura 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

Recitační soutěž 

1. stupeň 
21.- 22. 2. 2022 Napajedla školní 

Paulová, 

Kamrlová 

M. Zátopková, I.A - 1. místo (1. ročník) 

Š. Grygar, I.B – 2. místo (1. ročník) 

L. Zapletal, I.A – 3. místo (1. ročník) 

D. Pochylá, II.A – 1. místo (2.-3. roč.) 

N. Malá, II.B – 2. místo (2.-3. roč.) 

M. Kokeš, III.B – 3. místo (2.-3. roč.) 

M. Marek, V.B – 1. místo (4.-5. ročník) 

T. Selářová, V.B – 2. místo (4.-5. ročník) 

A. Dujíčková, IV.B – 3. místo (4.-5. 

ročník) 

Recitační soutěž 

1. stupeň 
15. 3. 2022 Napajedla okrsek Bělíčková M. Marek, V.B – 1. místo 

Recitační soutěž 

1. stupeň 
21. 3. 2022 Napajedla okresní Krejčiříková M. Marek, V.B –  1. místo 

 

Přírodopis - chemie 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

 

 

 

 

Biologická 

olympiáda  

 

 

 

 

2. 2. 2022 Napajedla školní Marášková 

kategorie C: 

V. Abrahamová, VIII.A - 1. místo  

L. Dundálková, VIII.B - 2. místo  

D. Solecký, VIII.A - 3. místo  

J. Husáková, VIII.B - 4. místo  

N. Hartmanová, VIII.A - 5. místo  

Z. Šalerová, VIII.B - 6. místo  

 

kategorie D: 

L. Maňáková, VII.B - 1. místo  

A. Skulová, VII.A -2. místo 

L. Žižlavská, VII.C - 3. místo  

 

Mladý chemik  15. 3. 2022  on-line  
regionální 

finále  
Otradovcová 

I. Amin, IX.C – 3. místo  

A. Velísková, IX.B - 5. místo  

L. Stuchlík, IX.B – 27. místo   

Poznej a chraň  25. 3. 2022   14. Svit Zlín  okresní Marášková 
J. Cingelová, L. Maňáková, L. Žižlavská 

- 4-5. místo  

Biologická 

olympiáda C  
11. 4. 2022  TGM Zlín  okresní Marášková 

V. Abrahamová - 5. místo (úspěšný řeš.) 

L. Dundálková  - 16. místo 

Biologická 

olympiáda D  
22. 4. 2022  

Gymnázium 

Lesní čtvrť 

Zlín 

 okresní 
Marášková, 

Sedláčková 

L. Maňáková - 12. místo 

A.  Skulová - 9. místo (úspěšný řeš.) 

Mladý chemik  16. 6. 2022  on-line  
celostátní 

finále  
Otradovcová I. Amin, IX.C - 23. místo  

Eko-olympiáda   18.5.2022  ZŠ Štípa krajská  Marášková 
N. Hartmanová, VIII.A - 4. místo  

Z. Šalerová, VIII.B  - 5. místo  

 

Fyzika – matematika 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

Logická olympiáda 5. 11. 2021 Zlín okresní Solecká D. Solecký, VIII.A - úspěšný řešitel  

Matematická 

olympiáda  
 Zlín školní Kovářová 

I. Amin, IX.C - úspěšný řešitel   

T. Holub, IX.A - úspěšný řešitel 

Matematická 

olympiáda  
26. 1. 2022 Zlín okresní Solecká 

I. Amin, IX.C - 1. místo 

T. Holub, IX.A - 5. místo 

Klokan  

(1. i 2. stupeň) 
18. 3. 2022 Napajedla školní 

Bělíčková, 

Škrabalová 

D. Holub, III.B - 1. místo (Cvrček) 

P. Holub, III.A - 2. místo (Cvrček) 
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A. Dupalová, III.A - 3. místo (Cvrček) 

F. Šidlík, III.B - 2. místo (Cvrček) 

M. Marek, V.B - 1. místo (Klokánek) 

L. Kostková, V.A - 2. místo (Klokánek) 

Š. Machačka, IV.B - 3. místo (Klokánek) 

J. Kníchal, VII.B - 1. místo (Benjamín) 

T. Vávra, VII.C - 2. místo (Benjamín) 

J. Novák, VII.B - 3. místo (Benjamín) 

I. Amin, IX.C - 1. místo (Kadet) 

D. Solecký, VIII.A - 2. místo (Kadet) 

T. Holub, IX.A - 3. místo (Kadet) 

Fyzikální olympiáda 23. 3. 2022 Zlín okresní Bubela 
D. Solecký, VIII.A – 1. místo (kategorie F) 

I. Amin, IX.C – 3. místo (kategorie E) 

Matematická 

olympiáda – 9. roč 
29. 3. 2022 Zlín krajská Solecká I. Amin, IX.C - úspěšný řešitel 

Matematická 

olympiáda – 8. roč 
12. 4. 2022 Zlín okresní Solecká D. Solecký, VIII.A - 2. místo 

Fyzikální olympiáda 21. 4. 2022 Zlín krajská Bubela I. Amin, IX.C – 9. místo (kategorie E) 

Logická olympiáda 25. 4. 2021 On - line celostátní Marková M. Marek – V.B 

 

Hudební výchova – výtvarná výchova 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

Pěvecká soutěž  

1. stupeň 
15. 3. 2022 Napajedla školní Marek 

J. Žaludek, V.A – 1. místo (moderní píseň) 

M. Šišková, V.A – 2. místo (moderní píseň) 

B. Komárková, IV.A – 3. místo (moderní 

píseň) 

H. Škárová, V.A - 1. místo (lidová píseň) 

 

Tělesná výchova 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

MC Donald CUP 21. 4. 2022 Otrokovice okresní Solecká 4. místo (II. kategorie) 

Minikopaná 28. 4. 2022 Napajedla okresní Solecká 3. místo (III. kategorie) 

Minikopaná 2. 6. 2022 Napajedla okresní Solecká 4. místo (IV. kategorie)  

Florbal 24. 6. 2022 Spytihněv školní Polák 2. místo 

Tenis 18. 5. 2022 Zlín okresní Tabara 

T. Prici, IX.B - 1. místo (IV. kategorie) 

A. Hořáková, VIII.B - 2. místo (IV. 

kategorie) 

Š. Prokop - 2. místo (IV. kategorie) 

D. Kuchmister, VIII.A – 3. místo (IV. 

kategorie) 

N. Vaňková - 1. místo (III. Kategorie) 

 

„Dopravák“ 

soutěž kdy kde  úroveň zajištění výsledky a umístění 

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 
2. 5. 2022 Napajedla okrsek Marek 

1. místo – M. Marek, T. Horsák, A. 

Pavelčíková, N. Petrovičová, J. Růžek,  

Š. Prokop, A. Velísková, S. Bílá 

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 
16. 5. 2022 Malenovice okresní Marek 

1. místo – M. Marek, T. Horsák, A. 

Pavelčíková, N. Petrovičová, J. Růžek,  

Š. Prokop, A. Velísková, S. Bílá 

Dopravní soutěž 

mladých cyklistů 
6. 6. 2022 Malenovice krajská Marek 

1. místo – M. Marek, T. Horsák, A. 

Pavelčíková, N. Petrovičová, J. Růžek,  

Š. Prokop, A. Velísková, S. Bílá 

 

 

Činnost školní družiny (ŠD) 

Ve školním roce 2021/2022 bylo přihlášeno do ŠD 157 žáků (dívek 82).  

V průběhu školního roku se 5 žáků odhlásilo a10 se přihlásilo, konečný stav - 163 žáků.  

Žáci byli rozděleni do 6 oddělení a pracovalo s nimi 5 vychovatelek a 1 vychovatel.  

Provozní doba: 6,00– 8,45 hod.  

                         11,30 – 16,30 hod.  
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V rámci ŠD pracovalo 11 zájmových útvarů, do kterých bylo zapojeno 123 žáků:  

 Rozmarýnek – divadélko 

 Angličtina hrou  

 Rytmík  

 Malování pro každého – 1. a 2. třída 

 Docela malé pískání 

 Dráček  

 Rytmíček 

 Malování pro každého – 3.- 5. třída 

 Sportík 

 Mladý kuchař  
 Reportéři  
  

Roční téma činnosti ŠD bylo „Sport pro všechny“.  

Hry, činnosti i akce inspirované touto tématikou se staly náměty jednotlivých měsíců:  

 září – „Sportujeme spolu“  

 říjen – „´Halloweenský pohyb“  

 listopad – „Hrátky s míčem“  

 prosinec –„Lesní turistika“  

 leden – „Zimní sporty“  

 únor – „V rytmu hudby“  

 březen – „Tanec nás baví“  

 duben – „V pedálech“  

 květen – „Tenisový mišmaš“  

 červen – „ Radost z pohybu“  

 

Akce ŠD v jednotlivých měsících:  

6. 9. 2021 – „Ožívání loutek“ – 98 účastníků  

7. 9. 2021 – „Deskové hry na DDM“ – 111 účastníků  

13. 9. a 14. 9. 2021– „Zpívání s doprovodem “ – 78 účastníků  

16. 9. 2021 – „Sportovní odpoledne“ – 98 účastníků  

7. 10. 2021 – „Drakiáda“ – 91 účastníků  

12. 10. a 13. 10. 2021 – „Zdravověda a PP“ – 28 účastníků z I. ročníků  

21. 10. 2021 – „Halloweenský pohyb“ – 104 účastníků  

22. 10. 2021 – „Soutěž o nej… draka“ -120 účastníků  

2., 4. a 16. 11. 2021 –  „Malé oči“- 106 účastníků  

11. 11. 2021 – „Házenkářské odpoledne“ – 97 účastníků  

16. 12. 2021 – „Vánoční strom pro zvířátka“ – 85 účastníků  

24. 2. 2022 – „Ledové dovádění“ – 102 účastníků  

17. 3. 2022– „Maškarní karneval“ – 102 účastníků  

5. 4. 2022 – „Dílničky s rodiči“ – 179 účastníků  

7. 4. 2022 –„Ministardance“ – 102 účastníků  

28. 4. 2022– „Bezpečnou cestou“ – 116 účastníků  

10. 5. 2022 – „Dětský svět“ – 122 účastníků  

19. 5. 2022 – „Tenisový mišmaš“ – 99 účastníků  

23. 5. - 8. 6. 2022 –„Od vrhané k házené“ – Muzeum Napajedla – 100 účastníků  

15. 6. 2022 – „Družinová olympiáda“ – 113 účastníků  

17. 6. 2022– „Agility“ – 86 účastníků  

28. 6. 2022– „Zakletá jeskyně“ – návštěva kina – 101 účastníků  

Celkem 22 akcí a 2228 účastníků.  

 

V rámci aktivit ŠD spolupracovala s třídními učiteli, s Domem dětí a mládeže Matýsek, Městským úřadem 

Napajedla a rodiči žáků. 
 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta  

V oblasti environmentální výchovy bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu 

vzájemných vztahů mezi člověkem a přírodou. V průběhu školního roku probíhala realizace environmentální 
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výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučovacích 

předmětů, prostřednictvím exkurzí, projektů a soutěží. 

V seminářích přírodopisu žáci studovali důležitost vody pro nás i naše okolí, stromovou klimatizaci, 

fenologické změny stromů.  

Tento školní rok se nám povedlo zrealizovat spoustu projektů a zapojit se do soutěží, které v předcházejícím 

školním roce z důvodu pandemie onemocnění covid-19 nemohly proběhnout.  

Zaměřili jsme se na ochranu životního prostředí a nadále bychom chtěli pokračovat ve stávajících 

projektech a více se zapojit do soutěží Recyklohraní, které by byly zpracovány v semináři přírodopisu. Také 

bychom se rádi zúčastnili skupinové soutěže Zelená stezka, zlatý list. 
 

Realizované projekty: 

 Recyklohraní - tradiční projekt, probíhá na naší škole již několik let. Jedná se o sběry baterií a vyřazených 

elektrozařízení.  

 Šablony III – realizovaly se dva projekty s tématikou environmentální výchovy. Ve třídě VIII. C bylo 

zpracováno téma “Stromy ve městě”, kdy si žáci osvojili postup pro plánování i samostatnou realizaci výsadby 

stromů. Konečným výstupem projektu bylo zasazení lípy před budovou školy. Druhý projekt na téma “Nejen 

městské byliny” byl realizován se třídou VI. A. Žáci se dozvěděli nové informace o bylinách, jejich třídění a 

využití.  Každý žák si vytvořil svůj vlastní herbář. 

 7. 1. 2022 jsme se zapojili do celorepublikového projektu “Ptačí hodinka”. Žáci 5. - 9. ročníku v určeném 

dnu a v konkrétním čase sčítali ptactvo pozorované na ptačích krmítkách. Celkem se sečetlo 334 ptáků.  

 22. 4. 2022 na Den Země jsme soutěžili na téma Zázračný les. Akci organizovali žáci 9. ročníku a zbylí 

žáci 2. stupně ve skupinách plnili úkoly a získávali indicie. Akce byla velmi vydařená a budeme se ji snažit 

opět realizovat 

 

Sběrové akce: 

 sběr drobné elektroniky 

 sběr papíru (2x za školní rok) 

 sběr hliníku 
 

Školní poradenské pracoviště 

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště, tvoří je: 

 metodik prevence sociálně patologických jevů  

 výchovná poradkyně  

 speciální pedagožka  

 kariérový poradce 

 

 

Oblast výchovného poradenství 

 

Přehled žáků, kterým byla poskytována PO 1. až 3. stupně a žáků vzdělávaných podle IVP ve školním 

roce 2021/2022 , stav ke konci roku 

  

ročník 
PO 1 – PLPP (plán 

pedagogické podpory) 
PO 2 PO 3 IVP 

první 4 0 0 0 

druhý 4 z toho 1  nadání 1 0 0 

třetí 2 7 0 0 

čtvrtý 3 4 z toho 1 nadání 0 0 

pátý 0 8 z toho1 mimořádné nadání 0 1 

šestý 0 10 0 0 

sedmý 2 4 0 0 

osmý 1 9 0 0 

devátý 4 6 z toho1 mimořádné nadání 0 1 

celkem 20 49 0 2 
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Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

Na 1. i 2. stupni pracovaly ve školním roce 2021/22 jako personální podpora pro žáky celkem čtyři skupiny 

“skupinové” pedagogické intervence. Těmito skupinami prošlo 16 žáků napříč ročníky. (8 žáků 1. stupně a 8 

žáků 2. stupně).   

PO 1 přiznaná školou mělo 13  žáků na 1. stupni a na 2. stupni šlo o 7 žáků. Žákům s odlišným mateřským 

jazykem - mongolština, vietnamština, ukrajinština bylo také poskytováno PO 1 (nejsou uvedeni v tabulce). 

Vždy v červnu dochází ve spolupráci s vyučujícími k vytipování žáků, kteří by mohli v následujícím 

školním roce být zařazeni do systému poskytování PO 1. Podle počtu dětí jsou vyčleněni pracovníci, kteří 

povedou skupinové pedagogické intervence.   

Po návratu žáků k prezenční formě výuky došlo k vytipování a nabídce pomoci formou doučování pro ty 

žáky, kteří se z distanční výuky vrátili s velkými mezerami (zejména v hlavních předmětech český jazyk, 

matematika, anglický jazyk).  

Počet skupin speciálně pedagogické péče varianty B (reedukace) určené pro žáky s PO 2 zůstal na čtyřech. 

Na tyto skupiny docházelo 16 žáků napříč ročníky. Pod vedením speciálního pedagoga jim zde byla věnována 

individuální péče vedoucí k reedukaci jejich oslabení a ke zlepšení jejich čtenářské gramotnosti. Tito žáci byli 

samozřejmě dle doporučení PO dlouhodobě zohledňováni. Zbytku žáků s PO 2 se individuálně věnovali 

vyučující ve svých hodinách a dodržovali doporučení PPP. 

Logopedickou podporu a poradenství pro rodiče žáků 1. ročníku s vadami řeči zajišťovala logopedická 

asistentka.  

   

Oblast profesní orientace   

Téma „volba povolání“ se ve školním roce 2021/2022 vyučovalo v předmětu „Člověk a svět práce“  

ve druhém pololetí u žáků 8. ročníku a v prvním pololetí školního roku u žáků 9. ročníku. Probíraná témata 

odpovídala metodickému pokynu MŠMT z ledna 2001.  Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, 

pomoci jim při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a 

odborných učilišť a jejich oborů. Volbu povolání vyučovala výchovná poradkyně Mgr. Hana Jurásková.   

V dubnu 2022 navštívila naši školu pracovnice informačního centra Úřadu práce Zlín a připravila pro žáky 

8. ročníku dvouhodinový program na téma: Pro jaké povolání se hodím. Pokud bude nabídka ze strany Úřadu 

práce stejná i v příštím roce, rádi u nás ve škole jejich pracovnici uvítáme, je to jednodušší varianta pro žáky i 

učitele.  

Ve školním roce 2021/2022 získalo základní vzdělání 64 žáků 9. ročníku a školu opustili 2 žáci 8. ročníku 

s ukončenou devítiletou povinnou školní docházkou. Žákovi, který splnil 9. let povinné školní docházky a 

nezískal základní vzdělání, bylo povoleno ve školním roce 2022/2023 pokračovat v základním vzdělávání. 

       

Přehled přihlášených žáků ke studiu   

Gymnázium Studijní obory 

s maturitou 

Učební obory 

s výučním listem 
Umělecké školy 

osmileté čtyřleté 

přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato 

2 1 19 18 27 28 19 19 2 1 

   

Poradenská a výchovná činnost   

Na výchovnou poradkyni se obraceli především žáci 2. stupně se svými osobními problémy, tyto se 

týkaly problémů vycházejících z období dospívání a s tím spojené, často problematické, komunikace mezi 

sebou i s rodiči, ale pomoc potřebovali žáci i se začleněním do kolektivu třídy.   

V případech problémového chování žáků v rámci třídy se do řešení situace vždy aktivně zapojili i třídní 

učitelé a dle nutnosti spolupracoval i metodik prevence sociálně patologických jevů.    

     Menší problémy rodinné, nebo spojené s třídním kolektivem probírala výchovná poradkyně individuálně 

po předchozí domluvě s jednotlivými žáky i jejich rodiči.   

     Stejně jako již v loňském školním roce jsme se snažili na žáky preventivně působit a poukázat na nebezpečí 

sociálních sítí na internetu a jejich snadné užití ke zneužívání dětí. Upozornili jsme je i na nebezpečí stále se 

rozšiřující kyberšikany.   

Jako velmi nebezpečný jev se ukazují nové návykové látky, především tzv. lyfty – nikotinové sáčky. 

Přestože na nebezpečí jejich užívání žáky stále upozorňujeme, výsledky prevence nejsou moc účinné.   

S potřebou pomoci se vztahy v kolektivu se na výchovnou poradkyni obrátili i třídní učitelé dvou 6. tříd.  
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VII. Údaje o prevenci rizikového chování      
V průběhu září metodik vypracoval evaluaci loňského minimálního preventivního programu (2020/2021) 

a vyhotovil Minimální preventivní program pro školní rok 2021/2022. Protože byl podzim stále nejistý stran 

rizik onemocnění covid-19, bylo rozhodnuto, že se vyhneme akcím, kde by docházelo k míchání třídních 

kolektivů a akcím, kde dochází k setkávání žáků z různých škol.     

Školní metodik (ŠM) v tomto školním roce na podzim 2021 dokončil dvouletý vzdělávací program MADIO 

z. s. s názvem Trénink pro třídní učitelé. Šlo o akreditovaný program s celým názvem Nácvik dovedností 

třídního učitele při práci se třídou. Asi nejdominantnějším tématem kurzu v rámci práce se třídou byly aktivity 

spojené s budováním vztahu s dětmi, vztahu mezi dětmi navzájem a tvorba pozitivního třídního klimatu. 

Techniky, které nám v průběhu kurzu byly představeny, byly zaměřeny na náplň třídnických hodin. Kurz byl 

dále prostorem, podobně jako setkávání pracovní skupiny prevence rizikového chování (MAP), pro sdílení 

dobré praxe preventistů. Hledala se společná řešení problematických situací ve školách, komunikovalo se o 

problematice práce třídních učitelů.  

Během školního roku 2021/22 se školní metodik prevence zúčastnil 2x setkání pracovní skupiny prevence 

rizikového chování MAP ORP Otrokovice. Diskutovala se různá témata (přínos letních doučovacích kempů, 

karta identifikace ohroženého dítěte, prevence předčasných odchodů ze škol na prvním setkání, přístupy škol 

k řešení různých oblastí rizikového chování, sociální klima ve třídách, školách, komunikace s rodiči během 

druhého setkání za přítomnosti pracovnic OSPOD). Na třetím setkání se řešila podpora sociálního klimatu ve 

třídách – náplň třídnických hodin, nové možnosti detekce ohrožených dětí ve školní třídě, portál zkola.cz. 

Setkání byla také příležitostí pro sdílení příkladů dobré praxe a konzultace problémů na školách v oblasti 

prevence. Na společném setkání všech pracovních skupin MAP  ORP Otrokovice byla prezentována 

dlouhodobá činnost skupiny prevence rizikového chování.   

Ve školním roce 2021/22 se činnost školního poradenského pracoviště rozšířila o pozici kariérového 

poradce, jehož hlavními úkoly byla podpora žáků v hledání budoucího zaměření vzdělávání, profesní 

orientace, koordinace exkurzí zaměřených na výběr střední školy, spolupráce s ÚP ČR a poradenskými 

pedagogickými pracovišti.   

Asi nejdominantnějším problémem, se kterým jsme se ve škole v průběhu školního roku setkali ohledně 

rizikového chování našich žáků, bylo užívání nikotinových sáčků. Napříč celou republikou řeší školy tento 

fenomén u nezletilých a mladistvých. Na základě aktualizované přílohy č. 13 „Tabák“ k Metodickému 

doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č. j.: 21291/2010-28) bude 

implementována do školního řádu formulace "Žákům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové 

látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují."  

Dále jsme na škole řešili nošení a užívání elektronických cigaret, záškoláctví nebo sebepoškozování. Mimo 

školu jsme pak narazili na nevhodné a rizikové chování v kyberprostoru. Všechny případy jsme řešili s rodiči 

žáků, případně s OSPOD, se kterým pravidelně spolupracujeme.     

  

Preventivní aktivity:  

6. -7. 9. 2021 –“Adaptační pobyt” - 6. ročník, ŠM a třídní učitelé 

15. 9. 2021 –„Průkaz cyklisty“ – 4. ročník 1. setkání, ŠM  

1. 10. 2021 – „Průkaz cyklisty“ – 5. ročník 1. setkání, ŠM   

1. 12. 2021 – „Kouřit či nekouřit?“ – 4. ročník, okresní metodik prevence  

2. 12. 2021 – „Můj (ne)přítel alkohol“ – 5. ročník, okresní metodik prevence  

13. 1. 2022 – „Průkaz cyklisty“ – 5. ročník 2. setkání, ŠM   

14. 1. 2022 – „Průkaz cyklisty“ – 4. ročník 2. setkání, ŠM    

4. 4. 2022 – „Policista je náš kamarád“ – 2. ročník, Policie ČR - oddělení tisku a prevence  

4. 4. 2022 – „Na internetu bezpečně“ – 5. ročník ,Policie ČR - oddělení tisku a prevence  

4. 4. 2022 – „Osobní bezpečí na internetu, desatero“ –  třída V.A,  ŠM 

11. 4. 2022 – „Rizika užívání elektronických cigaret a nikotinových sáčků“ – třída VIII.A, ŠM  

27. 4. 2022 – „Osobní bezpečí na internetu, desatero“ – třída V.B, ŠM 

3. 5. 2022 – „Čisté zoubky, zdravé zoubky – třída II.B, ŠM   

6. 5. 2022 – „Rizika užívání elektronických cigaret a nikotinových sáčků“ – VII.B, ŠM  

25. 5. 2022 – „Průkaz cyklisty“ – 4. ročník 3. setkání, ŠM  

27. 5. 2022 – „Průkaz cyklisty“ – 5. ročník 3. setkání, ŠM 

30. 5. 2022 – „Dopravní policie“ – 5. ročník (vybraní žáci), Městská policie Napajedla    

3. 2. 2022 – „Rizika užívání elektronických cigaret a nikotinových sáčků“ třída VIII.C , ŠM 
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VIII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
Pedagogičtí pracovníci měli možnost se profesně rozvíjet, zejména účastí na dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků (DVPP), na aktivitách pracovních skupin v rámci Místního akčního plánu (MAP 

II) a Krajského akčního plánu (KAP).  Z důvodu covidové epidemie se uskutečnil pouze jeden společný 

seminář všech pedagogů.  Většina seminářů proběhla formou webinářů. Získané poznatky si vyučující 

předávali na metodických sezeních a  využívali je ve výuce.   

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/2022 

téma DVPP kdy kdo cena (Kč) 

Jsme tým 27. 9. 2021 Marková 1390,- 

Učíme badatele Říjen- listopad 2021 Marášková 2100,- 

Pracovní setkání ředitelů škol 30. 9. - 1. 10. 2021 Gabriel, Veselý M. bezplatné 

Trénink pro třídní učitele - MADIO 5. -6. 10. 2021 Marek bezplatné (MAP) 

Informatika 8. 10. 2021 Veselý J. bezplatné 

Setkání metodiků prevence 13. 10. 2021 Marek bezplatné 

Setkání speciálních pedagogů 18. 10. 2021 Paulová bezplatné 

Práce třídního učitele 19. 10. 2021 Marková 990,- 

Výuka tělesné výchova a školská 

legislativa 
19. 10. 2021 Polák 800,- 

Pracovní setkání výchovných poradců 20. 10. 2021 Jurásková, Paulová bezplatné 

Workshop pro vyučující žáků-cizinců 22. 10. 2021 Foltýnová bezplatné 

Nové metody ve výuce matematika na I. a 

II. stupni 
4. 11. 2021 Solecká, Domincová bezplatné 

Najděte klíč ke svému potenciálu 9. 11. 2021 Marková bezplatné 

Jak na nadané děti 10. 11. 2021 Marková bezplatné 

Co všechno plave 11. 11. 2021 Solecká bezplatné 

Výchovně vzdělávací stádia dítěte 

předškolního věku a žáka ZŠ 
18. 11. 2021 Veselá, Geržová 1960,- 

Trénink pro třídní učitele - MADIO 23. - 24. 11. 2021 Marek bezplatné  

Hry pro pedagogy vhodné pro práci 

s třídními kolektivy 
30. 11. 2021 Cívela 990,- 

Komunikační dovednosti ve školní praxi 30. 11. 2021 Otradovcová 1380,- 

Šablony III 21. 2. 2022 Veselý M bezplatné 

Práce učitele s nestandardním typem žáků  23. 2. 2022 Domincová 1100,- 

Dítě není malý dospělák a dospělák být 

velké dítě 
24. 2. 2022 Paulová bezplatné 

Výchovně vzdělávací stádia dítěte 

předškolního věku a žáka ZŠ 
10. 3. 2022 Barboříková 1380,- 

Problémový žák ve třídě a co s tím? 10. 3. 2022 Paulová bezplatné 

Základy zdravého pohybu ve výuce TV na 

ZŠ 
22. 3. 2022 Geržová 980,- 

Rozvoj kreativního myšlení pedagoga 24. 3. 2022 Kamrlová 1400,- 

Výtvarné inspirace – Jaro a Velikonoce 31. 3. 2022 Šindlerová 770,- 

Diskusní setkání na podporu pedagogů 

vzdělávajících děti/žáky cizince 
7. 4. 2022 Veselý M. bezplatné 

Vzrůstající agresivita a agresivní chování u 

dětí předškolního a mladšího školního 

věku 

25. 4. 2022 Geherová 1290,- 

Setkání metodiků prevence 4. 5. 2022 Marek bezplatné 

Pracovní setkání výchovných poradců 5. 5. 2022 Jurásková, Paulová bezplatné 

Třída plná pohody 10. 5. 2022 všichni ped. pracovníci 15600, - 

Pracovní setkání ředitelů škol 12. - 13. 5. 2022 Gabriel, Veselý M. bezplatné 

Pohybové a psychomotorické hry 3. 6. 2022 Šulcová 1250,- 
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Zákon o pedagogických pracovnících 9. 6. 2022 Veselý 1400,- 

Podpora procesů adaptace a integrace dělí/ 

žáků z Ukrajiny 
15. 6. 2022 Veselý M., Bělíčková bezplatné 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. 

stupně ZŠ 
2021-2023 Marková bezplatné 

Integrace ukrajinských žáků 23. 8. 2022 Veselý bezplatné 

Plánování kariérového poradenství na 

školní rok 2022/2023 
29. 8. 2022 Marková bezplatné 

 IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Aktivity organizované školou 2021/2022 

akce kdy kde  žáci  organizace - zajištění 

Plavání  září 2021 Zlín 2. - 3. ročník Bělíčková 

Ožívání loutek  6. - 10. 9. 2021 Napajedla - muzeum I-VI. oddělení ŠD 

Deskové hry 7. - 9. 9. 2021 Napajedla DDM I-VI. oddělení ŠD 

Adaptační program pro žáky 6. 

ročníku 
7. 9. 2021 Čeložnice žáci 6. ročníku 

     Polák, Chrástková,       

       Marková, Marek 

Zpívání s Doprovodem 13. -14. 9. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Návštěva dopravního hřiště 15. 9. 2021 Malenovice 4. ročník Domincová, Kamrlová 

Sportovní odpoledne – 

netradiční sportování 
16. 9. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Průkaz cyklisty 1. 10. 2021 Malenovice 5. ročník Marek, Tomanová 

Drakiáda 7. 10. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Zdravověda a první pomoc 12. -13. 10. 2021 Napajedla 1. ročník ŠD 

Návštěva knihovny 20. 10. 2021 
Knihovna B. 

Benešové Napajedla 
4. ročník Domincová, Kamrlová 

Halloweenský pohyb 21. 10. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Soutěž o nejkrásnějšího draka 22. 10. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Kino Napajedla - Zátopek 26. 10. 2021 Napajedla 8. - 9. ročník třídní učitelé 

Keramická dílna 2. 11. 2021 Napajedla DDM V.B Tomanová 

Malé oči – animační dílny a 

promítání 
2. -4. 11. 2021 Napajedla DDM I-VI. oddělení ŠD 

Knihy pro nevidomé  8. 11. 2021 
Knihovna B. 

Benešové Napajedla  
5. ročník Marek, Tomanová 

Keramická dílna 10. 11. 2021 Napajedla DDM I.B Foltýnová 

Házenkáři – pohybové aktivity 

pod vedením trenéra 
11. 11. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Keramická dílna 12. 11. 2021 Napajedla DDM I.A Hanáková 

Keramická dílna 16. 11. 2021 Napajedla DDM II.B Paulová 

Keramická dílna 18. 11. 2021 Napajedla DDM II.A Barboříková 

Keramická dílna 19. 11. 2021 Napajedla DDM V.A Marek 

Keramická dílna 22. 11. 2021 Napajedla DDM IV.A Kamrlová 

Keramická dílna 23. 11. 2021 Napajedla DDM III.B Veselá 

Keramická dílna 24. 11. 2021 Napajedla DDM IV.B Domincová 

Sběr starého papíru 23. - 26. 11. 2021 Napajedla _______ _______ 

Kouřit či nekouřit? 1. 12. 2021 Napajedla 4. ročník Domincová, Kamrlová 

Můj nepřítel alkohol 2. 12. 2021 Napajedla 5. ročník Marek, Tomanová 

Vánoční strom pro zvířátka 16. 12. 2021 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Průkaz cyklisty 13. 1. 2022 Malenovice 5. ročník Marek, Tomanová 

Průkaz cyklisty 14. 1. 2022 Malenovice 4. ročník Domincová, Kamrlová 
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Lyžařský výcvikový kurz 23. - 28. 1. 2022 Karlovice 7. ročník 
Škrabalová, Otradovcová, 

Bubela, Polák 

Muzeum Napajedla  2. 2. 2022 Napajedla 4. ročník Domincová, Kamrlová 

Ledové dovádění 24. 2. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Humanitární sbírka pro 

Ukrajinu 
15. 3. 2022 Napajedla 1. -9. ročník Polák, Marek, Škrabalová 

Maškarní karneval 17. 3. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Ochutnávka mléčných výrobků 30. 3. 2022 Napajedla 1. -9. ročník třídní učitelé, Mourová 

Filharmonie B. Martinů 1. 4. 2022 Zlín 8. ročník 
Klečková, Kovářová, 

Veselý J, Marková 

Policie ČR 4. 4. 2022 Napajedla      2. a 5. ročník Marek 

Volba povolání 5. - 6. 4. 2022 Zlín 8. ročník 
Klečková, Kovářová, 

Veselý J. 

Dílničky s rodiči 5. 4. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Ministardance – ukázky 

společenských tanců 
7. 4. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Hledání velikonočního zajíčka 13. 4. 2022 Napajedla 1. - 3. ročník Marek, Veselý J. 

Den otevřených dveří pro 

rodiče budoucích prvňáčků 
19. 4. 2022 Napajedla 

budoucí prvňáčci  

s rodiči 
Bělíčková 

Exkurze – Archeoskanzen 

Modrá, Živá voda 
20. 4. 2022 Modrá 4. ročník Domincová, Kamrlová 

Den Země 22. 4. 2022 Napajedla 6. - 9. ročník Marášková 

Filharmonie B. Martinů 25. 4. 2022 Zlín 6. -7. ročník 

Škrabalová, Bubela, 

Otradovcová, Polák, 

Sedláčková. Chrástková 

IKAP – návštěva dílny SPŠP 

COP Zlín 
26. 4. 2022 Zlín VIII.A, VIII.B 

Klečková Tomešová, 

Kovářová 

Bezpečnou cestou 28. 4. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Ochutnávka exotického ovoce 4. 5. 2022 Napajedla 6. -9. ročník Mourová, Gabriel 

Loutkové divadlo 5. 5. 2022 Napajedla 1. ročník Foltýnová, Hanáková 

Návštěva knihovny 9. 5. 2022 
Knihovna B. 

Benešové Napajedla 
3. ročník Veselá, Geržová 

Dětský svět 10. 5. 2022 Uh. Hradiště I-VI. oddělení ŠD 

Poznávací zájezd - Vídeň 17. 5. 2022 Vídeň 9. ročník Šlímová, Solecká 

Tenisový mišmaš 19. 5. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Od vrhané k házené – Muzeum 

Napajedla 
23. 5. - 8. 6. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Průkaz cyklisty 25. 5. 2022 Malenovice 4. ročník Domincová, Kamrlová 

IKAP – návštěva dílny SPŠP 

COP Zlín 
26. 5. 2022 Zlín VIII.A, VIII.B 

Klečková Tomešová, 

Kovářová 

Průkaz cyklisty 27. 5. 2022 Malenovice 5. ročník Marek, Tomanová 

Dětská policie 30. 5. 2022 Napajedla 5. ročník Šindlerová 

IKAP – návštěva dílny SPŠP 

COP Zlín 
2. 6. 2022 Zlín VIII.A, VIII.B 

Klečková Tomešová, 

Kovářová 

Knížka pro prvňáčka 3. 6. 2022 
Knihovna B. 

Benešové Napajedla 
1. ročník Foltýnová, Hanáková 

Družinová olympiáda 10. 6. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Exkurze – hrad Malenovice 16. 6. 2022 Malenovice 3. ročník Geržová, Veselá 

Týden plný pohody 20. - 24. 6. 2022 Napajedla 3. ročník Geržová, Veselá 

Agility 17. 6. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 

Zvířata a jejich zvuky 24. 6. 2022 Napajedla 1. a 3. ročník Hrachovská 

Kino Napajedla – Hranice 

odvahy 
24. 6. 2022 Napajedla 4. - 6. ročník 

Kamrlová, Domincová, 

Marek, Tomanová, Polák, 

Otradovcová 

Sběr starého papíru 27. - 28. 6. 2022 Napajedla _______ _______ 

Kino Napajedla – Zakletá 

jeskyně 
28. 6. 2022 Napajedla I-VI. oddělení ŠD 
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X. Údaje o výsledcích inspekce  
V lednu 2022 provedla ČŠI elektronické zjišťování určené všem základním a středním školám, které se 

týkalo oblastí prevence rizikového chování se zaměřením na oblast kyberšikany a podpory nadaných, 

talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách. Výsledkem tohoto šetření byla pouze souhrnná zpráva 

ČŠI ze všech škol. 

   

V květnu 2022 proběhlo Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku organizované ČŠI 

se zaměřením na sledování úrovně matematiky, českého jazyka a dovedností usnadňujících učení.  

Výsledky tohoto výběrového testování hodnotí, nakolik žáci naplňují očekávání odvozená od minimálních 

požadavků rámcových vzdělávacích programů.  

Tabulky souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech testovaných žáků v testu a 

jeho jednotlivých částech. Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. 

 

Výběrové zjišťování výsledků vzdělávání žáků 5. ročníku 2021/2022 

Český jazyk V.A V.B testovaní žáci naší školy 
žáci testovaní celkem ve školách 

v ČR  

vyhodnocení testů  

(počet žáků) 
19 18 37 50744 

   
úspěšnost žáků 

naší školy v % 

úspěšnost žáků testovaných škol 

v ČR v % 

celý test 73% 64% 69% 69% 

porozumění textu 47% 41% 44% 42% 

pravopis 83% 76% 80% 78% 

slovní zásoba 64% 50% 57% 62% 

 

 

Matematika V.A V.B testovaní žáci naší školy 
žáci testovaní celkem ve školách 

v ČR 

vyhodnocení testů 

(počet žáků) 
19 18 37 50585 

   
úspěšnost žáků 

naší školy v % 

úspěšnost žáků testovaných škol 

v ČR v % 

celý test 52% 34% 43% 52% 

geometrie 21% 10% 16% 22% 

počítání s čísly 62% 48% 55% 64% 

slovní úlohy 54% 29% 42% 52% 

 

 
Dovednosti usnadňující 

učení 
V.A V.B testovaní žáci naší školy 

žáci testovaní celkem ve školách 

v ČR 

vyhodnocení testů 

(počet žáků) 
19 18 37 50276 

   
úspěšnost žáků 

naší školy v % 

úspěšnost žáků testovaných škol 

v ČR v % 

celý test 62% 40% 52% 53% 

práce s čísly a symboly 51% 28% 40% 41% 

orientace v čase a prostoru 58% 35% 46% 52% 

práce se slovy a textem 76% 56% 66% 65% 
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XI. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2021 
I. Příspěvky, dotace a dary 

1.1     Příspěvky od zřizovatele: 

Investiční příspěvek celkem za rok                                            0,00 Kč 

     Neinvestiční příspěvek celkem za rok                                       5 492 000,00 Kč 

1.2     Příspěvky od kraje:                                                          37 094 031,00 Kč 

1.3     Příspěvky od státních orgánů:                                                                 0,00 Kč 

1.4     Jiné dotace:                                                                                 0,00 Kč 

1.5     Dary:                                                                    16 000,00 Kč 

  

  

II.  Úpravy příspěvků v průběhu roku 

2.1      Úpravy příspěvků ze strany zřizovatele: nebyly provedeny 

 

2.2      Úpravy příspěvků od kraje: 

1.  Prostředky na podpůrná opatření                                                       138 597,00 Kč  

2.  Prostředky na podpůrná opatření                                                           500,00 Kč   

3.  Rozpis prostředky na platy a ONIV na rok 2021                          35 624 473,00 Kč                

4.  Prostředky na podpůrná opatření                                                         15 900,00 Kč  

5.  Prostředky na OON – Národní plán podpory návratu do škol           151 730,00 Kč   

6.  Prostředky na platy – změny v počtu zaměstnanců v září 2021         194 470,00 Kč                 

7.  Prostředky na podpůrná opatření a na Šablony III                             968 301,00 Kč            

8.  Převod mezi limity na platy a OON                                                        - 440,00 Kč   

9.  Prostředky na podpůrná opatření                                                               500,00 Kč   

  

III.     Výsledky hospodaření za rok 2021 

Výsledek hospodaření za rok 2021                                            zisk ve výši 513 379,66 Kč 

z toho: za hlavní činnost:                                                                                452 162,83 Kč 

            za doplňkovou činnost:                                                                      61 216,83 Kč 

 

Závazné ukazatele rozpočtu roku 2021 dané zřizovatelem nebyly překročeny. Příspěvek od zřizovatele 

nebyl zcela vyčerpán z důvodu epidemiologické situace a tím vznikly úspory na energiích. 

Závazné ukazatele státního rozpočtu včetně účelových dotací byly dodrženy, finanční prostředky nebyly 

plně vyčerpány. Vratka do státního rozpočtu ve výši 54 230,00 Kč – nebylo v krátkém období zcela možné 

vyčerpat prostředky na OON v projektu Národní plán podpory návratu do škol – doučování žáků.  

V kalendářním roce 2021 škola obdržela finance ve výši 813 504,00 Kč na financování projektu ESF: 

 „2. ZŠ Napajedla – Šablony III“, které budou realizovány v období od 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023. Náklady byly 

ve výši 34 258,20 Kč.  

Organizace během roku pokračovala v realizaci projektu ESF: „Šablony II pro 2. ZŠ Napajedla“, kde z 

důvodu epidemiologické situace došlo ke změně ukončení projektu až k 28. 2. 2022. Náklady během roku 

činily 638 658,57 Kč. 

Ve vlastních zdrojích nebyly naplněny výnosy především za stravné ve školní jídelně z důvodu distanční 

výuky. V uvedeném období uvařeno cca o 39 % obědů méně než před vzniklou epidemiologickou situací.  

V doplňkové činnosti je zisk tvořen za pronájem tělocvičny, výroby elektřiny a vaření pro cizí strávníky. 

I zde je propad výnosů z důvodu epidemiologické situace.  

  

IV.   Přehled investičních akcí a významných oprav 

4.1 Investiční akce: 

1. Touch Led Pylon, částka 149 373,29 Kč, pořízeno z investičního fondu 

2. Server Lenovo s příslušenstvím, částka 232 562,00 Kč, pořízeno z investičního fondu 

 

4.2 Opravy:  

1. Oprava fotovoltaiky, částka 102 777,00 Kč, obecní prostředky a náhrada od pojišťovny (50 246,00 Kč) 

2. Oprava kamerového systému, částka 45 724,00 Kč, obecní prostředky 
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V.  Finanční fondy      

5.1 Přehled tvorby a čerpání fondů (údaje v Kč) 
finanční 

fondy 
účet 

stav  

k 1. 1. 2021 
 příděl z HV jiné zdroje plán čerpání 

skutečnost 

čerpání 

stav 

k 31. 12. 2021 

fond odměn            411 195 313,00 50 000,00 0 0 0 245 313,00 

FKSP            412 254 709,37 0 528 800,00 766 209,00 466 041,00 317 468,37 

fond 

rezervní ze 
zlepšeného 

HV 

            413 870 281,75 773 922,10 0 100 000,00 0 1 644 203,85 

fond 

rezervní 
ostatní  

           414 760 792,00 0 795 245,80 700 000,00 666 158,57 889 879,23 

fond 

investiční 
          416 921 250,53 0 366 432,00 625 000,00 381 935,29 905 747,24 

Celkem   3 002 346,65 823 922,10 1 690 477,80 2 191 209,00 1 514 134,86 4 002 611,69 

  
5.2  Čerpání fondu rezervního (nad 5.000,- Kč jmenovitě): celkem čerpáno 666 158,57 Kč   

1. Z celkové dotace projektu ESF „Šablony II pro 2. ZŠ Napajedla“ ve výši 1 634 670,00 Kč bylo v roce 

2021 vyčerpáno 638 658,57 Kč především na platy a OON zaměstnanců, zákonné odvody, realizaci 

projektových dnů a vzdělávání pedagogických pracovníků.   

 

2. Realizace sportovních kroužků a nákup sportovních dresů pro žáky z daru od Nadace AGROFERT v 

celkové částce 27 500,00 Kč. 

  

  

5.3  Čerpání fondu investičního (jmenovitě): 381 935,29 Kč   

1. Touch Led Pylon, částka 149 373,29 Kč  

2. Server Lenovo s příslušenstvím, částka 232 562,00 Kč 

  
5.4  Čerpání fondu odměn (souhrnně): 0,00 Kč                                                  

  

5.5  Nečerpané prostředky z fondů 

U investičního fondu bylo plánováno čerpání celkem ve výši 625 000,00 Kč, nebyla zakoupena 

1 dotyková tabule (dodání 2 dotykových tabulí v rámci projektu od zřizovatele) a mycí stroj Rotowash 

z důvodu nedostatku komponentů ve výrobě.          

Z rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku nebylo potřeba financovat náklady 

organizace z důvodu dostatečného krytí prostředků od zřizovatele (úspora nákladů za energie v době 

distanční výuky).  

  

  
VI.  Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2021 (údaje v Kč)  

bankovní účet pokladna běžný účet ostatní účty FKSP krytí fondů 

č. účtu 261 241 245 243 241+245+243+261 

fond odměn (411) 0 245 313,00 0 X 245 313,00 

FKSP (412) X X X 273 073,37 273 073,37 

fond rezervní ze zlepšeného 

HV (413) 0 1 644 203,85 0 X 1 644 203,85 

fond rezervní ostatní (414) 0 889 879,23 0 X 889 879,23 

fond investiční (416) 0 905 747,24 0 X 905 747,24 

provozní prostředky 19 047,00 5 551 496,71 0 X 5 570 543,71 

BÚ školní jídelna 0 635 351,00 0 X 635 351,00 

Celkem 19 047,00 9 871 991,03 0 273 073,37 10 164 111,40 

  
VII. Přehled závazků a pohledávek k 31. 12. 2021 

7.1 Závazky celkem:                        8 638 636,34 Kč 

Z toho - závazky dodavatelům                                       435 130,74 Kč 

            - závazky mzdy, odvody a daně                                               4 548 877,00 Kč 

            - vratky dotací                                                       54 230,00 Kč  

               - jiné: krátkodobé přij. zál. /stravné ŠJ, lyžařský kurz,  
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                          úplata ve školní družině)                              1 052 815,00 Kč 

                          dlouhodobé přijaté zálohy ESF                              2 448 174,00 Kč 

             - výdaje příštích období - služby                                                  36 668,60 Kč   

              - dohadné účty pasivní - energie                                                     5 420,00 Kč 

              - ostatní krátkodobé závazky - penzijní připojištění, exekuce      57 321,00 Kč 

přitom po lhůtě splatnosti: organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. 

  

7.2 Pohledávky celkem:                                            2 716 462,47 Kč 

       Z toho - pohledávky odběratelé                                           36 163,62 Kč 

                   - provozní zálohy - na plyn, lyžařský kurz                        194 446,00 Kč  

                   - jiné: náklady příštích období - software                                  37 678,85 Kč  

                   - dohadné účty aktivní - projekty ESF                             2 448 174,00 Kč 

       přitom po lhůtě splatnosti: organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.    

  

  

VIII.  Přehled vývoje vybraného druhu majetku  

8.1  Přírůstky a úbytky majetku (údaje v Kč) 

 

druh majetku 
stav 

k 1. 1.2021 
přírůstky úbytky 

stav 

k 31. 12. 2021 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 
219 968,50 64 868,00 45 980,00 238 856,50 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem 
18 358 501,20 864 248,15 294 571,74 18 928 177,61 

  

8.2   Výsledky inventarizace: 

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2021 

1. Inventarizační rozdíl kladný: nebyl zjištěn 

2. Inventarizační rozdíl záporný: nebyl zjištěn 

  

  

IX. Přehled výnosů a nákladů podle středisek 

 9.1 Střediska:    Výnosy v Kč   Náklady v Kč       Zisk/ztráta v Kč 

Doplňková činnost    325 166,66                  263 949,83            61 216,83 

Obecní prostředky      5 492 000,00      5 118 661,59          373 338,41 

Státní rozpočet          36 899 213,77         36 899 213,77                       0,00    

Ostatní zdroje       2 369 237,84      2 290 413,42            78 824,42 

Celkem                45 085 618,27          44 572 238,61          513 379,66 

  

  

  

X.  Kontroly provedené u příspěvkové organizace 

  
kontrolní orgán předmět kontroly doplatek v Kč penále v Kč uhrazeno 

VZP ČR 
kontrola plateb pojistného na 

veřejné zdravotní pojištění 
0 0 0 

Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: nebyla. 

  

XI. Daňové přiznání 

Daňové přiznání bude podáno do dne: 31. března 2022. 

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za rok 2021:               0,00 Kč  

  

  

XII. Stav zaměstnanců k 31. 12. 2021 

Stav zaměstnanců fyzický:  55 

Stav zaměstnanců přepočtený: 51,82 
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XII. Závěr výroční zprávy 
Školní rok 2021/2022 byl stejně jako předcházející rok poznamenán pokračující covidovou pandemií. 

Dodržování proticovidových opatření neumožnilo výuku a s ní spojené vzdělávací aktivity realizovat 

v obvyklé podobě. Z důvodu dodržení homogenity žákovských skupin byla upravena výuka cizích jazyků, 

tělesné výchovy a volitelných předmětů. Snížil se i počet exkurzí, zájezdů, zájmových aktivit a soutěží, a to 

jak na školních, tak i na vyšších úrovních. Co ale bylo oproti loňskému roku pozitivní, tak to byla skutečnost, 

že jsme nemuseli přerušit prezenční výuku.  

Další neplánovanou událostí byl příchod 20 ukrajinských dětí, prchajících před ruskou agresí. I s touto 

situací jsme se vypořádali velmi dobře. Ve spolupráci s DDM Matýsek Napajedla jsme vytvořili pro tyto žáky 

adaptační skupiny a po jejich absolvování jsme je začlenili do kmenových tříd. Zajistili jsme pro ně bezplatnou 

jazykovou přípravu, kterou vedli naši pedagogové a rovněž distanční jazykovou výuku zajišťovanou určenou 

školou ZŠ Otrokovice Trávníky. Uspořádali jsme potravinovou sbírku a ze sponzorských darů zajistili 

bezplatné obědy ve školní jídelně. Příkladná byla i pomoc ze strany samotných žáků, kteří se stali jejich 

skvělými průvodci a pomocníky. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme provedli úpravu školního vzdělávacího programu. Ta spočívala 

v začlenění nového vzdělávacího předmětu informatika do učebního plánu, konkrétně do 4., 5. a 6. ročníku. 

Bylo nutné nakoupit nové učební pomůcky a proškolit učitele, kteří tento předmět vyučovali.  

Dokončovali jsme projekt OPVVV Šablony II a zahájili Šablony III. V těchto projektech byla zapojena 

většina členů pedagogického sboru. Spolu s vysokou mírou suplování to byl pro pedagogy velmi náročný a 

vyčerpávající školní rok a všem patří velké uznání a poděkování. Vzhledem k narůstající administrativní práci 

jsme posílili úsek kanceláře školy o pracovní pozici účetní. 

Kromě pedagogické práce jsme ve spolupráci s naším zřizovatelem na škole provedli několik rekonstrukcí 

a oprav. Byly obnoveny nátěry meziokenních desek na budově školy, dokončena druhá etapa rekonstrukce 

šaten a sprch v prostoru tělocvičny. Byla vyměněna umyvadla v odděleních školní družiny, instalovány 

podhledy a nová elektroinstalace na II. podlaží 2. stupně. 

Závěrem lze konstatovat, že i přes všechny složité události, které nás během školního roku potkaly, jsme 

úkoly zvládli velmi dobře, za což patří poděkování všem zaměstnancům školy a našemu zřizovateli.  

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Datum zpracování zprávy: říjen 2022                                                  Schváleno školskou radou:  

   

 

Razítko školy a podpis ředitele:                                                                  Podpis:  

 

 

 

PaedDr. Miroslav Veselý, v. r.            Mgr. Kateřina Šlímová, v. r. 

 

 


