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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 zřízení (založení) školy 12. 12. 1995 

Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 

Aktualizace: 1. 1. 2002 

IZO: 600 114 121 

 

Charakteristika školy:  

2. základní škola Napajedla je plně organizovaná škola s I. i II. 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 II. stupně.  

Ke škole patří sportovní hala, školní dílny, velká školní jídelna, přilehlý venkovní sportovní areál tvořený 

fotbalovým hřištěm s umělou trávou a atletickým oválem a dalším víceúčelovým hřištěm.   

V budově školy je 44 tříd, z toho je 10 odborných učeben. Výuce výpočetní techniky a informatiky slouží dvě 

učebny vybavené počítači, které jsou postupně obnovovány. K výuce cizích jazyků slouží tři jazykové učebny, 

jedna je vybavena počítači. Žákům je k dispozici také školní knihovna. 

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na I. stupni jsou hrací kouty, na II. stupni kouty odpočinkové. 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. 

prac./prac. ŠJ 

počet žáků 

na úvazek 

I. stupeň 10 229 22,9 12,2 18,77 

II. stupeň 11 237 21,5 18,4 12,88 

školní družina 6 162 27 5,1 31,76 

školní jídelna - 648 - 7,1 91,2 

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 

mailto:zsnapii@seznam.cz
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Školská rada: 

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

Členové: 

 za zřizovatele:  

Lenka Obdržálková 

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 2020/2021 

v ročníku počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání 1. 9. 2016 9. 52 

ŠVP pro základní vzdělávání 1. 9. 2019 1. – 8. 414 

 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

Volitelné předměty: 

8. ročník: 

 Konverzace v anglickém jazyce – 2.sk. 

 Základy administrativy – 1.sk. 

 Technické činnosti – 2.sk. 

 Seminář z přírodopisu – 1.sk. 

 

9. ročník: 

 Cvičení z českého jazyka – 2.sk. 

 Cvičení z matematiky – 2.sk. 

 Sportovní výchova chlapci – 1.sk. 

 Konverzace v anglickém jazyce – 1.sk. 

 

Výuka druhého cizího jazyka: 

7. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 1.sk. 

 Francouzský jazyk – 1.sk. 

 

8. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 2.sk. 

 

9. ročník: 

 Německý jazyk – 2.sk. 

 Ruský jazyk – 2.sk. 
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Nepovinné předměty:  

 Náboženství 

 Dopravák 

Podpora žáků:   

 Logopedie 

 Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče 

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 

 počet fyzických osob 
přepočtené 

úvazky 

učitelé 32 30,6 

školní psycholog 1 0,5 

vychovatelé 6 5,1 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 

ped. pracovníci 

             /poř. číslo 
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 I. st. 

4 učitelka 1 VŠ I. st. + Hv 

5 učitelka 1 VŠ I. st. 

6 učitelka 1 VŠ I. st. 

7 učitelka 1 VŠ I. st. 

8 učitelka 1 VŠ I. st. 

9 učitelka 1 VŠ I. st. 

10 učitelka 1 VŠ I. st. 

11 učitelka 1 VŠ I. st. 

12 učitel 1 VŠ I. st. 

13 učitelka 1 VŠ I.st. – spec. ped. 

14 učitelka 1 VŠ I.st. – spec. ped. 

15 učitel 0,09 VŠ křesťanská výchova 

16 učitel 1 VŠ M, F 

17 učitelka 1 VŠ M, F 

18 učitelka 1 VŠ Aj 

19 učitelka 1 VŠ Jč, Vv 

20 učitel 1 VŠ Tv, Z 

21 učitelka 1 VŠ Rj, Hv 

22 učitelka 1 VŠ Aj, D 

23 učitelka 1 VŠ M, Tč 
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24 učitelka 1 VŠ Tv, Př 

25 učitelka 1 VŠ Jč, D, Z 

26 učitelka 1 VŠ M, Hv 

27 učitelka 1 VŠ Ch, M 

28 učitelka 1 VŠ Jč, D 

29 učitelka 0,5 VŠ 1. st, Nj 

30 učitelka 1 VŠ PŘ, Hv 

31 učitelka 1 VŠ AJ 

32 učitel  1 VŠ D 

33 školní psycholog 0,5 VŠ psych. 

34 vychovatelka 1 ÚSO vych. 

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 0,39 VŠ vych. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

učitelé: 

do 25 roků – 0,   do 30 roků – 2,  do 35 roků – 2,  do 40 roků – 3,  do 45 roků – 6,     

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

 

vychovatelky 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 - 2, 60 roků a více – 0 

 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

požadovaný stupeň vzdělání: 
 1. st. 100 %             

 2. st. 100 %   

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 16 13,9 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021: 

ostatní pracovníci / poř. číslo pracovní zařazení/funkce úvazek stupeň vzdělání, obor 

1 ekonom-hospodář 1,0 ÚSO 

2 uklízečka 0,8 zákl. 

3 uklízečka 0,8 SO 

4 uklízečka 0,8 zákl. 

5 uklízečka 0,8 SO 

6 uklízečka 0,8 SO 

7 uklízečka 0,8 SO 
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8 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 0,1 SO 

 

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

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021: 

zapsaní 

do 1. tříd 2020 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili 

do 1. třídy 2020 

zapsaní do 

1. tříd 2021 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí 

do 1. třídy 2021 

52 7 45 62 14 43* 

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

 

V. Výsledky výchovy a vzdělávání  

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2020/21: 

ročník 
počet žáků 

celkem 
prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

1. 44 43 0 1 

2. 47 47 0 0 

3. 46 46 0 0 

4. 44 33 11 0 

5. 49 43 6 0 

celkem 1. stupeň 230  212 17 1 

6. 59  38 20 1 

7. 62 26 34 2 

8. 66 29 36 1 

9. 52 16 36 0 

celkem 2. stupeň 239  109 126 4 

škola celkem 469 321 143 5 

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). Do celkového počtu žáků nejsou započítáni žáci 

nezařazení do ročníků a žáci, kteří plní povinnou školní docházku dle § 38 
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Výchovná opatření za uplynulý školní rok (1. i 2. pololetí):  

 pochvala ředitele školy – 4 žáků 

 pochvala třídního učitele – 31 žáků 

 napomenutí třídního učitele – 19 žáků 

 důtka třídního učitele – 3 žáků 

 důtka ředitele školy – 7 žáků 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 2 0,42 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 Neomluvené hodiny za školní rok: 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 372 3,1 

2. pololetí 488 3,7 

 za školní rok 860 3,4 

Poznámka: 841 neomluvených hodin připadá na žáka, který je ve škole pouze přihlášen, ale pravděpodobně pobývá v zahraničí.  

 

Rozbor úrazovosti za školní rok 2020/2021:   

Úrazů zapsaných v knize: 16  

Vyhotovených záznamů o úrazu: 2  

Odškodněných úrazů: 1  

Celková výše odškodnění: 5000 Kč  

  

Úrazy dle stupňů školy:  

1. stupeň – chlapci     4  

                    dívky      4  

  

2. stupeň – chlapci     4  

                    dívky      4  
  

Úrazy podle místa vzniku úrazu  Počet úrazů  

tělesná výchova – tělocvična - hřiště  8  

třída  2  

chodba  1  

plavecký výcvikový kurz  1  

chodník  1  

schody  1  

WC  2  

Úrazy celkem  16  

  

Úrazy podle zraněných částí těla  Počet úrazů  

ruka  7  

ruka (rameno)  1  

hlava   2  

noha  3  

záda  1  

krk  2  

Úrazy celkem  16  
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  Úrazy podle druhu poranění  Počet úrazů  

zlomenina  1  

naražení  9  

podvrtnutí  1  

natažený sval  2  

odřenina  2  

rozseklá brada  1  

Úrazy celkem  16  

 

Přehled úrazovosti v jednotlivých měsících – všechny úrazy zapsané v knize úrazů  
  9/2020  10/2020  11/2020  12/2020  1/2021  2/2021  3/2021  4/2021  5/2021  6/2021  celkem  

počet úrazů  7  0  0  2  0  0  0  0  4  3  16  
  

 

Průběh školního roku 2020/21: 
Organizace výuky ve školním roce 2020-21 byla poznamenána opatřeními proti šíření pandemie COVID-19 

 

Učební plán a rozvrh 

 1. 9. 2020 -13. 10. 2020 – prezenční výuka1.-9. ročník 

V  průběhu měsíce září bylo opakováno a upevňováno učivo ze školního roku 2019/20. Také bylo 

probíráno učivo, které, s ohledem na náročnost, nebylo probráno v době distanční výuky v předcházejícím 

školním roce. 

 

 14. 10. 2020 – 17. 11. 2020 – distanční výuka 1.-9. ročník 

 18. 11. 2020 – 27. 11. 2020 – 1.-2. ročník – prezenční výuka /3.-9. ročník – distanční výuka 

 30. 11. 2020 –18. 12. 2020 – 1.-5. ročník - prezenční výuka /6.-9. ročník – rotační výuka 

 4. 1. 2021 – 9. 4. 2021 –  1.-2. ročník – prezenční výuka /3.-9. ročník – distanční výuka 

 12. 4. 2021 – 14. 5. 2021 –  1.-5. ročník – rotační výuka / 6.-9. ročník – distanční výuka 

 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 – 1.-5. ročník - prezenční výuka /6.-9. ročník – rotační výuka 

 24. 5. 2021 – 1.-9. ročník – prezenční  

 

Distanční výuka 

- důraz byl kladen na hlavní výukové předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk  

 

Na I. stupni  

- výuka českého jazyka a matematiky probíhala denně 

- počet hodin anglického jazyka zůstal v jednotlivých ročnících zachován dle učebního plánu 

- předměty prvouka, přírodověda, vlastivěda byly zredukovány na 1 on-line výukovou hodinu týdně 

- žákům byly zadávány práce i do výtvarné výchovy a předmětu člověk a svět práce v rozsahu 1-2 práce za 

měsíc 

- distanční výuka probíhala prostřednictvím aplikace Microsoft Teams a Bakaláři 

 

Na II. stupni  

- výuka českého jazyka a matematiky byla zredukována na 2 on-line výukové hodiny a 1 hodinu zadávací. 

1 hodina, která dle rozvrhu nebyla odučena, byla určena pro žáky a pedagogické pracovníky jako prostor pro 

případné konzultace k probíranému učivu 

- počet hodin anglického jazyka zůstal v jednotlivých ročnících zachován dle učebního plánu 

- výuka druhého cizího jazyka (NJ, RJ, FrJ) a dalších hlavních výukových předmětů (Fy, Ch, Př, Z, D), které 

měly v učebním plánu dotaci 2 hodiny týdně, byla zredukována na 1 on-line výukovou hodinu a 1 zadávací 

hodinu týdně. 

- v předmětech výchovného charakteru (Vko, Vkz, Hv, Vv, Tv) byly žákům zadávány měsíční úkoly 

- distanční výuka probíhala prostřednictvím aplikace Microsoft Teams a Bakaláři 

- rozvrh distanční výuky byl upraven, aby se snížil počet hodin, které by žáci trávili při práci s PC 
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- v některých předmětech byly s ohledem na náročnost při on-line výuce vyučováni žáci po menších skupinách, 

aby se zajistila lepší zpětná vazba pro učitele a žáci byli ve výuce aktivněji zapojeni 

- žáci měli možnost individuální on-line práce/konzultace s vyučujícími  

- 14 žákům bez technického vybavení pro distanční výuku byly školou bezplatně zapůjčeny notebooky 

-  u nadaných žáků byly využívány diferencované úkoly, případně úkoly obtížnější úrovně  

- v období distanční výuky nebyli žáci hodnoceni jen známkami, ale byl využit i systém splnil/nesplnil a zadána 

kritéria pro splnění úkolu, v případě potřeby bylo využito slovní hodnocení  

- podklady pro klasifikaci: známky z dílčích testů a kvízů a z ústního zkoušení, práce žáka během distančního 

vzdělávání, účast na online hodinách    
- u žáků se specifickými potřebami vzdělávání byly respektovány jejich potřeby a zohledněny jejich 

individuální schopnosti v souladu s pokyny z pedagogicko-psychologické poradny, v případě potřeby mohli 

žáci využívat kopírované zápisy 

- prospěchové problémy a zanedbávání distanční výuky bylo konzultováno se zákonnými zástupci 
- většina žáků se do hodin distanční výuky připojovala a aktivně plnila zadané úkoly 

- při on-line výuce v nejnižších ročnících byla nezbytná pomoc zákonných zástupců, kterým patří poděkování 

za aktivní přístup 

- u některých žáků byl patrný výrazný podíl rodičů při plnění úkolů distanční výuky, což se po návratu 

k prezenční výuce při hodnocení výsledků vzdělávání projevilo spíše negativně  

- dlouhodobá distanční výuka se při návratu žáků k prezenční výuce částečně projevila ve ztrátě pracovních 

návyků (ztráta soustředění na práci, zapomínání učebních pomůcek a domácích úkolů, atd.)  

- žákům, kteří měli problémy v době distanční výuky a s adaptací na obnovení prezenční výuky, byla 

poskytnuta pomoc školní psycholožkou 

 

Rotační výuka 

V období rotační výuky se polovina ročníků vzdělávala prezenční formou a polovina distanční dle týdnů. 

Např.: sudý týden 1., 3. a 5. ročník prezenčně, 2. a 4. ročník distančně. 

           lichý týden 1., 3. a 5. ročník distančně, 2. a 4. ročník prezenčně. 

Účast školy v soutěžích a olympiádách, výsledky: 
Přírodopis - chemie 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Mladý chemik říjen Napajedla školní Otradovcová 1. místo – A. Sedláčková, IX. B 

Mladý chemik 11. 2. 2021 on-line oblastní  Otradovcová 2. místo – A. Sedláčková, IX. B 

Mladý chemik 21. 4. 2021 on-line 
regionální 

finále 
Otradovcová 1. místo – A. Sedláčková, IX. B 

Mladý chemik 15. 6. 2021 on-line 
celostátní 

finále 
Otradovcová  20. místo – A. Sedláčková, IX. B 

 

Fyzika – matematika 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Matematická 

olympiáda 7. ročník 
29. 1. 2020 Zlín okresní Solecká úspěšný řešitel Daniel Solecký, VII. A 

 

 

Další akce organizované školou 

Uskutečněné akce Kdy Kde  Žáci  Organizace 

Plavání  Září 2020 Zlín 2.-3. ročník Bělíčková 

Adaptační program pro žáky 6. ročníku 3. 9. 2020 Napajedla DDM žáci 6. ročníku 
Chrástková, Bubela, 

Škrabalová 

Výstava obrazů na DDM Matýsek 7. -11. 9. 2020 Napajedla DDM 1-9. roč  Solecká, Bělíčková  

Odpoledne s pohádkovou knihou – 

projektový den 
22. 9. 2020 Napajedla ŠD I. oddělení ŠD 

Ztroskotání na pustém ostrově – 

projektový den 
23. 9. 2020 Napajedla ŠD IV. oddělení ŠD 

Napajedla - projektový den 24. 9. 2020 Napajedla ŠD VI. oddělení ŠD 

Spolu hravě o dopravě 25. 9. 2020 Napajedla 3. ročník Hanáková, Ratiborská 
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Keramická dílna – projektový den 25. 9. 2020 Napajedla ŠD III. oddělení ŠD/DDM 

Alkohol 1. 10. 2020 Napajedla 5. ročník Marek 

Dopravák – projektový den 
20. 5. a 1. 6. 

2021 
Napajedla Dopravák Marek 

Návštěva knihovny 4. 6. 2021 Napajedla 2. ročník Veselá 

Den otevřených dveří pro budoucí 

prvňáčky 
15. 6. 2021 Napajedla 

budoucí prvňáčci  

s rodiči 
Bělíčková 

Historie Napajedel – projektový den 17. 6. 2021 Napajedla 5. ročník DDM 

Včely – projektový den 22. a 23. 6.2021 Napajedla 1. ročník Žaludek 

Projektový den VI. A 22. 6. 2021 Napajedla VI. A Chrástková 

Projektový den VII. B 23. 6. 2021 Napajedla VII. B Klečková 

První pomoc nanečisto 23. 6. 2021 Napajedla ŠD ŠD 

Den otevřených dveří pro žáky  

z Pohořelic 
24. 6. 2021 Napajedla -------------- vedení školy 

Vodní hrátky 25. 6. 2021 Napajedla ŠD ŠD 

Divadelní představení 29. 6. 2021 Napajedla 1. -3. ročník Hrachovská 

 

Činnost školní družiny  

Ve školním roce 2020/2021 bylo přihlášeno do ŠD 162 žáků (dívek 88). 

V průběhu školního roku se 17 žáků odhlásilo a1se přihlásil, konečný stav - 146 žáků. 

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

Provozní doba byla:    ráno – 6,00 – 8,45 hod. 

                                    odpoledne – 11,30 – 16,30 hod. 

 

Roční téma činnosti ŠD bylo „Pojďte s námi do pohádky“. 

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

 září – „Neználkovo království“ 

 říjen – „Strašidelné království“ 

 listopad – „Dračí království“ 

 prosinec –„Čertovské království“ 

 leden – „Ledové království“ 

 únor – „Zlaté království“ 

 březen – „Písmenkové království“-žáci byli pouze na distanční výuce, ŠD nebyla v provozu 

 duben – „Medové království“ 

 květen – „Rozkvetlé království“ 

 červen – „Vodní království“ 

 

Akce v jednotlivých měsících: 

15. 9. 2020 – „Zpívání s doprovodem na DDM“ – 38 účastníků 

18. 9. 2020 – „Sportovní odpoledne“ – 87 účastníků 

24. 11. a 1. 12. 2020 – „Beseda ze zdravovědy s praktickými ukázkami“ – 36 účastníků z I. ročníků 

24. 2. a 25. 2. 2021 – „Maškarní karneval“ – 34 účastníků 

27. 5. 2021 – „Žijeme přírodou“ – 105 účastníků 

1. 6. 2021 – „Sportování ke Dni dětí“ – 89 účastníků 

25. 6. 2021 – „Vodní hrátky“ – 87 účastníků 

28. 6. 2021 – „Malá čarodějnice“ – návštěva kina – 84 účastníků 

 

Celkem 8 akcí a 560 účastníků. 

 

Akce v rámci Šablony II: 

Projektové dny: 

11. 9. 2020 – „Keramická dílna“ – 19 účastníků 

16. 9. 2020 – „Cestování po Austrálii – vzhůru nohama“ – 19 účastníků 

22. 9. 2020 – „Ztroskotání na pustém ostrově – jak se zachráníme?“ – 18 účastníků 
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22. 9. 2020 – „Odpoledne s pohádkovou knihou“ – 24 účastníků 

23. 9. 2020 – „Odpoledne s pohádkovou knihou“ – 21 účastníků 

24. 9. 2020 – „Napajedla, město skvělých lidí“ – 19 účastníků 

25. 9. 2020 – „Keramická dílna“ – 14 účastníků 

29. 9. 2020 – „V září vznikla naše republika“ – 21 účastníků 

6. 10. 2020 – „Tajemný park Serengeti v Africe“ – 24 účastníků 

6. 10. 2020 – „První pomoc Nanečisto“ – 21 účastníků 

12. 10. 2020 – „Žonglérské dílny“- 24 účastníků 

13. 10. 2020 – „Žonglérské dílny“ – 15 účastníků 

9. 6. 2021 – „Loutkářská dílna“ – 16 účastníků 

10. 6. 2021 – „Loutkářská dílna“ – 22 účastníků 

23. 6. 2021 – „První pomoc Nanečisto“ – 13 účastníků“ 

 

Celkem 15 projektových dnů a 290 účastníků. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (Šablony II): 

12. 1. 2021 – Osobnostní rozvoj – „Poznání sebe a dětí pomocí deskových her II“ – Krejčiříková M., Geherová 

V., Prokešová O., Šulcová P., Šindlerová J., Cívela L. 

31. 5. 2021 –„Zlatá pravidla komunikace“ (Mgr. Jiří Halda) – J. Šindlerová 

1. 7. 2021 – „Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické gramotnosti“ - Krejčiříková M., Geherová V., 

Prokešová O., Šulcová P., Šindlerová J. 

 

Splněny byly také společné úkoly: 

- spolupráce s třídními učiteli 

- s DDM „Matýsek“ v omezeném režimu 

- spolupráce s MÚ 

- posílení spolupráce s rodiči  

- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – příspěvky a informace s fotografiemi z jednotlivých akcí na stránkách 

školy 

- ekologické třídění recyklovatelného odpadu ve třídách ŠD – papír a PET láhve 

- spolupráce na akcích školy 

 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

     Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním 

prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Snažili jsme se u našich žáků nastínit tuto 

problematiku průřezem všech předmětů, stěžejně v předmětech přírodovědných.  

Z důvodu situace epidemie COVID-19 EVVO dny proběhly pouze v rámci osvěty přes školní facebookové stránky, 

žákům přes Teams.  

Stěžejní projekt Den Země s vysazením lípy před budovou školy bude znovu přesunut na následující školní rok.  

Na začátku roku 1. – 2. října proběhl sběr papíru, který se opakoval také na konci školního roku ve čtvrtek 26. 

června.  

V rámci II. stupně jsme se chtěli zapojit do celorepublikového projektu Ptačí hodinka, při kterém dochází ke sčítání 

ptactva v určitý den a hodinu. Tato akce z důvodu distanční výuky neproběhla, ale určitě se budeme snažit ji 

zorganizovat následující školní rok.   

Během školního roku byli žáci upozorněni na důležitost stromů v našem životě (Den stromů), nezbytnost a vzácnost 

pitné vody (Světový den vody), možnosti aktivit v přírodě na Den Země a kvíz o včelách s návodem na výrobu 

pítka na Mezinárodní den včel, který již proběhl v rámci EVVO  nástěnky.  

V rámci semináře přírodopisu žáci studovali důležitost vody pro nás i naše okolí. Výsledkem byly moc povedené 

naučné plakáty a prezentace, které žáci sami zpracovali během distanční výuky.   

Projekty:   

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

a vyřazených elektrozařízení.   

Exkurze a přednášky:   

 Z důvodu COVID-19 na II. stupni žádné přednášky a exkurze neproběhly.  

Soutěže a olympiády: 

 Z důvodu distanční výuky jsme se žádných ekologických soutěží nezúčastnili.   

Sběrové akce:  

 sběr hliníku pro Charitu Otrokovice   

 sběr drobné elektroniky  
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 sběr papíru  

 Školské poradenské zařízení 

     Na naší škole je zřízeno Školní poradenské pracoviště.  

Členové: 

  metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michal Marek 

  výchovná poradkyně Mgr. Hana Jurásková  

  speciální pedagožka Mgr. Jana Paulová  

  školní psycholožka Mgr. Ivona Martínková (1. pololetí) a Mgr. Hana Dvořáčková (2. pololetí) 

 

Všichni členové poradenství pracovali jako tým. Výborně se osvědčily vzájemné konzultace při řešení případných 

problémů žáků. 

 

Oblast výchovného poradenství 

    Ve školním roce 2020/2021 část výuky pedagogické intervence (PI) i speciálně pedagogické péče (SPP) 

probíhala online ve formě videokonferencí a část, pokud výuka probíhala prezenčně ve škole, osobní účastí při 

zachování všech bezpečnostních pravidel. 

Ve škole pracovaly dvě skupiny skupinové pedagogické intervence, kterými prošlo pět žáků napříč ročníky. 

Současně probíhala individuální pedagogická intervence u tří žáků II. stupně a jedné žákyně na I. stupni.  

Podpůrné opatření prvního stupně (PLPP) bylo zpracováno i pro jednoho žáka s odlišným mateřským jazykem 

(mongolština).  

Zajišťování podpůrných opatření pedagogické intervence se změnilo novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. Od 1. 1. 

2020 se pedagogická intervence poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně. 

Pedagogickou intervenci ve skupině souběžně využívá více žáků (max. 6), je-li to možné a vhodné. 

V červnu byli ve spolupráci s vyučujícími vytipováni žáci, kteří budou v následujícím školním roce zařazeni do 

systému poskytování podpůrných opatření. Podle počtu dětí bude vyčleněn pedagog pro I. stupeň a pracovník pro 

II. stupeň, který povede skupinové pedagogické intervence.  

Po návratu žáků k prezenční formě výuky došlo k vytipování a nabídce pomoci pro ty žáky, kteří se z distanční 

výuky vrátili s velkými mezerami (zejména v hlavních předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk), což 

by mohlo vést k dalšímu selhávání a prohlubování deficitu ve znalostech a dovednostech. 

Počet skupin speciálně pedagogické péče varianty B (reedukace) zůstal na počtu 4. Na tyto skupiny docházelo 

11 žáků napříč ročníky. Pod vedením speciálních pedagogů jim zde byla věnována individuální péče vedoucí 

k rozvoji a reedukaci jejich oslabení a zlepšení jejich čtenářské gramotnosti. Tito žáci jsou samozřejmě dle 

doporučení podpůrných opatření (PO) dlouhodobě zohledňováni. Logopedickou podporu a poradenství pro rodiče 

žáků s vadami řeči zajišťovaly dvě logopedické asistentky formou metodické podpory. 

Během distanční výuky probíhala PI a SPP (typu B reedukace) formou videokonferencí.   

 

 
 Přehled žáků, kterým byla poskytována PO 1. až 3. stupně a žáků vzdělávaných podle IVP ve školním roce 2020/2021 

ročník PO 1. st -PLPP PO 2. st. PO 3. st. IVP 

první 1 1 0 0 

druhý 4 1 1 (Diabetes 1. typu) 0 

třetí 1 4 (z toho 1 nadání) 0 0 

čtvrtý 0 
7 (z toho 1 mimořádné 

nadání) 
0 4 

pátý 0 7 0 1 

šestý 1 5 0 0 

sedmý 2 10 0 1 

 

osmý 

 

5 

 

7 (z toho 1  nadání) 

 

0 

 

2 

devátý 2 5 1 2 

celkem 16 47 2 10 
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Oblast profesní orientace 

    Téma „volba povolání“ se ve školním roce 2020/2021 vyučovalo v předmětu „člověk a svět práce“ v prvním 

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

metodickému pokynu MŠMT z ledna 2001.  Náplní hodin bylo naučit žáky dobře poznat sebe, pomoci jim při 

rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich 

oborů. Volbu povolání vyučovaly výchovná poradkyně Mgr. Hana Jurásková a jednu třídu 8. ročníku  

Mgr. Lubomír Bubela.  

Po dlouholetém úspěšném pořádání Malé burzy škol v jídelně školy jsme v letošním školním roce museli z důvodu 

protiepidemických opatření tuto akci zrušit. 

Z toho samého důvodu se žáci 8. ročníku v letošním školním roce nezúčastnili informačního dopoledne na ÚP Zlín.  

Posunut byl i termín přijímacích zkoušek na SŠ.  

Výchovná poradkyně informovala prostřednictvím webových stránek školy žáky 9. ročníku o změnách týkajících 

se přijímacího řízení, o termínu odevzdávání zápisových lístků na SŠ a zrušení možnosti odvolání se 

proti rozhodnutí o nepřijetí. Toto bylo nahrazeno v letošním roce „žádostí o vydání nového rozhodnutí“, jejíž 

vyřízení bylo plně v kompetenci ředitelů středních škol.  

Ve školním roce 2020/21 ukončilo základní vzdělávání 52 žáků 9. ročníku, všichni jsou přijati na střední školy. Na 

osmileté gymnázium byla přijata 1 žákyně 5. ročníku.  

Ukončených 9 let povinné školní docházky má i 1 žák 7. ročníku, který dále nepokračuje v základním vzdělávání. 

 

Přehled přihlášených žáků ke studiu:  

Gymnázium  Studijní obory  

s maturitou  

Učební obory  

s výučním listem  

Umělecké  

školy  osmileté  čtyřleté  

přihl.  přij.  přihl.  přij.  přihl.  přij.  přihl.  přij.  přihl.  přij.  

2  1  12  10  30  28  8  13  2  1  

  

Poradenská a výchovná činnost  

     Ve školním roce 2020/2021 se na výchovnou poradkyni obraceli především žáci II. 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.  

Několik žáků mělo problémy s plněním úkolů v distanční výuce. Ve spolupráci se školní psycholožkou jsme 

pomáhaly řešit i problémy psychické, jejichž příčinou bylo odloučení od spolužáků, omezené kontakty s okolím. 

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

nutnosti spolupracovali i metodik prevence a školní psycholožka.   

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 a velmi snadné možnosti zneužití dětí jejich pomocí. Upozornili jsme je i na nebezpečí stále se 

rozšiřující kyberšikany.  

      

   Činnost školního psychologa 

     Školní psycholožky se zaměřovaly především na skupinovou a individuální práci se žáky, probíhaly také 

konzultace s učiteli a zákonnými zástupci žáků. Celý školní rok byl výrazně ovlivněn opakovaným uzavíráním škol 

v rámci mimořádného opatření, které vyhlásila Vláda ČR v reakci na epidemickou situaci v zemi.  

V září proběhl „Den pro třídu“ pro žáky 6. ročníku, který sloužil k jejich adaptaci na nový kolektiv a přechod  

na II. stupeň. V návaznosti na tuto aktivitu psycholožka uskutečnila na konci prvního pololetí hodiny se žáky 6. tříd, 

aby zjistila, jak si zvykli na II. stupni, co jim dělá problémy, co je překvapilo či co by chtěli změnit.  

Tyto výsledky pak byly diskutovány s jednotlivými třídními učiteli.  

Psycholožka uskutečnila programy pro 1. ročník zaměřené na seznámení žáků se školní psycholožkou a na vztahy 

ve třídě, resp. na kamarádství. V průběhu prvního pololetí probíhaly náslechy ve třídách a pak dle potřeb 

jednotlivých tříd – diagnostika třídního klimatu, hodiny zaměřené na prevenci šikany či posilování dobrých vztahů 

v kolektivu, začlenění žáků do kolektivu, práce s třídními pravidly, apod. Všechny tyto aktivity se uskutečňovaly 

ve spolupráci s třídními učiteli.   

V rámci individuální práce se žáky psycholožka poskytovala konzultační a poradenské činnosti, které se týkaly 

problémů ve školní, osobní či rodinné oblasti. Sezení měla buď jednorázový charakter, nebo s některými žáky 

probíhala dlouhodobá spolupráce v průběhu celého školního roku. Psycholožka dlouhodobě pracovala se žáky 

především na zvládání emocí a sociálních situací.   
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Konkrétní situace, které se se žáky řešily, byly nejčastěji výukové obtíže, vztahové problémy ve třídě, nevhodné 

chování ve vyučování, nerespektování pravidel a autorit, vztahy mezi žáky a učiteli, zvládání nežádoucích emocí, 

problematické rodinné prostředí žáka a z něho plynoucí obtíže i v jiných oblastech. Na II. stupni se zpočátku roku 

objevily i problémy s adaptací na nový kolektiv a řešila se i problematika poruch příjmu potravy.  

Dalšími probíranými tématy byla také domácí příprava do školy a nízká motivace žáků k plnění svých povinností. 

Psycholožka se spolu s třídními učiteli podílela na začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do 

kolektivu a ke konci roku spolupracovala s třídními učiteli na vytvoření nových kolektivů budoucích 6. tříd.  

  

Ve 2. pololetí se nová školní psycholožka nejprve seznamovala s třídními kolektivy (1. - 2. ročník osobně, 3. - 9. 

ročník online), pedagogickými pracovníky i týmem školního poradenského pracoviště.   

Individuální konzultace (osobní i online) se zaměřovaly na zvládání zátěžových situací, úzkostnou symptomatiku, 

zhoršené prožívání aktuální situace, potíže se zvládáním nároků distanční výuky, zhoršení prospěchu a nízkou 

motivaci ke studiu, vztahy s vrstevníky.  

Tematické online hodiny se týkaly především sdílení a podpory pozitivního klimatu v distanční výuce,   

pro 9. ročník to bylo téma zvládání stresu v souvislosti s přijímacím řízením na SŠ.  

Po návratu k prezenční výuce pak probíhaly programy pro třídu, které měly za cíl zmapovat zvládání návratu žáků 

do školy.  

Pro 8. ročník byla připravena tematická hodina zaměřená na psychologické a osobnostní aspekty volby SŠ.  

Pro 6. ročník se program týkal podpory příznivého třídního klimatu.  

V jedné třídě na 1. stupni pak bylo třeba zařadit intervenční program zjišťující klima třídy a prožívání žáků. Na 

základě toho pak bylo zrealizováno ve spolupráci s metodikem prevence několik vstupů do této třídy, kde se 

pracovalo na budování a posilování příznivého klimatu třídy a dobrého vztahu učitel-žák.   

V rámci diagnostické činnosti bylo několika zájemcům poskytnuto komplexní kariérové poradenství.  

U vytipovaných žáků z 1. a 2. tříd pak proběhlo screeningové vyšetření rizika rozvoje specifických poruch učení, 

s výsledky pak byly seznámeny příslušné paní učitelky třídní a zákonní zástupci vyšetřených žáků.  

U 5. tříd bylo zrealizováno dotazníkové šetření zaměřené na klima třídy a sebepojetí školní úspěšnosti. Tato data 

by pak měla pomoci novým třídním učitelům v následujícím školním roce. U jedné žákyně bylo provedeno 

orientační vyšetření rozumových schopností z důvodu nezvládání nároků distanční výuky.   

Po celý školní rok probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní, především z důvodů výchovně-vzdělávacích 

problémů žáků a se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Práce s učiteli 

spočívala, jak v úzké spolupráci při řešení konkrétních záležitostí se žáky a jejich zákonnými zástupci, tak i v jejich 

metodické podpoře.   

Psycholožka také komunikovala s dalšími zařízeními při péči o žáka, jednalo se především o pedagogicko-

psychologické poradny, Odbor sociálně-právní ochrany dětí v Otrokovicích a klinické psychology či psychiatry.   

       

Během roku se školní psycholožka zúčastnila semináře „Rodičovská přesvědčení a výchovný styl“ a také 

pravidelných intervizních setkání s kolegy školními psychology.   

  

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů   

     Již v přípravném týdnu před námi stálo náročné rozhodnutí, neboť jsme zvažovali, zda nakonec uskutečnit 

plánovaný dvoudenní adaptační program pro naše žáky 6. ročníku. Zhoršující se epidemická situace a nejistota 

ohledně možných zpřísnění vládních opatření nás nakonec přesvědčily, že program neuskutečníme.  

V průběhu září metodik vypracoval evaluaci loňského Minimálního preventivního programu (2019/2020) a i přes 

výhledově nejistý zbytek školního roku vyhotovil Minimální preventivní program pro školní rok 2020/2021. V tu 

chvíli ještě nikdo netušil, že nás čeká školní rok převážně v distanční formě výuky.   

12. 10. 2020 se metodik prevence zúčastnil v Otrokovicích setkání pracovní skupiny v rámci projektu MAP II ORP 

Otrokovice. Předmětem jednání pracovní skupiny byla SWOT analýza vypracovaná z materiálů „Vyhodnocení 

vlastního pokroku (reflexe) škol“. Ředitel společnosti MADIO z. s. představil aktuální nabídku firmy pro školy. 

Obsahem jednání byla především on-line výuka, její složitosti a komplikace spojené s internetovým připojením, 

technickým zázemím rodin apod.  Probíraly se i způsoby a formy vedení třídnických hodin na jednotlivých školách. 

Další jednání pracovní skupiny bylo naplánováno na 18. ledna následujícího roku. Obsahem tohoto setkání byl 

dopad on-line výuky na žáky/cizojazyčné žáky a doporučení pedagogům při komunikaci s rodinami z odlišného 

kulturního prostředí. Následně jsme diskutovali nad tématem spolupráce škol a OSPOD v návaznosti na on-line 

výuku. Dne 15. 3., kdy se konalo třetí setkání pracovní skupiny prevence rizikového chování projektu MAP II ORP 

Otrokovice, jsme diskutovali následující body jednání: Jak doma vzdělávat dítě se specifickými poruchami učení; 

hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce; jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků 

s potřebou podpůrných opatření; jaké nepříznivé jevy jako školní metodici prevence pozorujeme na naší škole 
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v současné situaci distanční výuky či zhodnocení stavu potřeb v oblasti školské prevence během druhé vlny 

COVID-19.  

 Školní metodik v březnu roku 2021 zahájil dvouletý akreditovaný vzdělávací program MADIO z. s. s názvem 

Trénink pro třídní učitele. Kurz se v průběhu školního roku konal pouze on-line formou.   

I přes relativně krátký čas prezenční výuky v závěru školního roku metodik společně s třídními učiteli řešili 

nevhodné či rizikové chování žáků. Šlo například o kouření elektronické cigarety, nevhodné chování ke spolužákovi 

či pokus o zapálení desinfekce na záchodě školy.                        
V průběhu školního roku se vlivem distanční výuky neuskutečnila většina plánovaných preventivních programů. 

Se žáky 4. ročníku jsme na dopravním hřišti v Otrokovicích absolvovali první setkání v rámci Průkazu cyklisty. 

Další dvě setkání vlivem vládních opatření nebylo možno realizovat, a tak se čtvrťáci zúčastnili alespoň 

projektového dne Dopravák, kde se po celý květnový den vzdělávali a trénovali dovednosti zručného cyklisty na 

školním nádvoří s koordinátorem BESIP pro Zlínský kraj.  

Školní metodik s žáky I. B realizoval preventivní program „Čisté zoubky – zdravé zoubky“ v rozsahu  

2 vyučovacích hodin a ve 4. ročníku uskutečnil dvouhodinový program „Osobní bezpečí na internetu“ (nejdříve 

1 hodina online během distanční výuky, po nástupu dětí do školy pak 1 hodina prezenčně). Obsahem programu 

bylo nejdříve bezpečné heslo, následující hodina byla věnována základním pravidlům bezpečného pohybu na 

internetu (desatero, citlivé informace, sociální sítě). Ostatní plánované programy byly v návaznosti na vládní 

opatření zrušeny.      

   

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

téma DVPP kdy kdo cena (Kč) 

Doškolovací kurz pro zdravotníky 16. 9. 2020 Šulcová 600,- 

Kurz třídního učitele 6. -7. 10. 2020 Ratiborská bezplatné (KAP) 

Seminář přírodopisu a zeměpisu 21. 10. 2020 Marčíková 302,- 

Konzultace k Šablonám II. 26. 10. 2020 Veselý M. bezplatné 

Konzultace k Šablonám III. 6. 11. 2020 Veselý M. bezplatné 

Výkaznictví v oblasti školství - MAP 9. 11. 2020 Veselý M. bezplatné 

Legislativní novinky ve školství 10. 11. 2020 Veselý M. bezplatné 

Osobnostní rozvoj - poznání sebe a dětí 

pomocí deskových her II 
12. 1. 2021 

Krejčiříková, Geherová, Šulcová, Prokešová, 

Šindlerová, Cívela 
15000,- (ESF) 

Financování - MAP 8. 2. 2021 Veselý M. bezplatné 

Pracovně právní aspekty společného 

vzdělávání 
10. 2. 2021 Veselý M. 900,- 

Konzultace k Šablonám III. – NPI Zlín 20. 3. 2021 Veselý M. bezplatné 

Šablony II. a III. – ORP Otrokovice 23. 3. 2021 Veselý M. bezplatné 

Financování - MAP 19. 4. 2021 Veselý M. bezplatné 

Revize RVP ZV – Základy algoritmizace 

a programování 
22. 4. 2021 Polák, Veselý J, Bubela, Škrabalová bezplatné 

Kontrolní a hospitační činnost ŘŠ 22. 4. 2021 Veselý M. 1240,- 

Setkání metodiků prevence 22. 4. 2021 Marek bezplatné 

Revize RVP – Práce s daty, Základy 

informatiky 
26. 4. 2021 Polák, Veselý J, Bubela, Škrabalová bezplatné 

Efektivní komunikace 26. 4. 2021 Geržová, Veselá 1960,- 

Zlatá pravidla komunikace 31. 5. 2021 Šindlerová bezplatné (ESF) 
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Zákoník práce ve školské praxi 12. 6. 2021 Veselý M. 1200,- 

Strategický plán rozvoje školy 14. 6. 2021 Veselý M. bezplatné 

Podpůrná opatření v rámci inkluze - 

hodnocení 
1. 7. 2021 školení pro sborovnu bezplatné (ESF) 

Deskové a karetní hry pro rozvoj 

matematické gramotnosti 
1. 7. 2021 

Krejčiříková, Geherová, Šulcová, Prokešová, 

Šindlerová, Cívela 
bezplatné (ESF) 

Tréning pro třídní učitele 
březen-červen 

2021 
Marek bezplatné 

 

VIII. Údaje o výsledcích inspekce  

2. 6. 2021 – byla provedena ČŠI (inspektorát Zlín) formou dotazníkového šetření tematická inspekční činnost 

zaměřená na dopady mimořádných opatření na vzdělávání v základních školách - návrat žáků k prezenčnímu 

vzdělávání. 

Z tohoto druhu šetření nepodává ČŠI škole inspekční zprávu.  

 

 

IX. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2020 

Příspěvky, dotace a dary 

1.1       Příspěvky od zřizovatele: 

Investiční příspěvek celkem za rok:     0,00 

Neinvestiční příspěvek celkem za rok:    5 465 000,00 Kč  

1.2       Příspěvky od kraje:                    32 456 879,00 Kč 

1.3       Příspěvky od státních orgánů:                 0,00  

1.4       Jiné dotace:                           0,00 

1.5       Dary:                                  59 650,00 Kč  

 

II.  Úpravy příspěvků v průběhu roku 

2.1 Úpravy příspěvků ze strany zřizovatele:  Nebyly provedeny. 

 

2.2 Úpravy příspěvků ze strany státních orgánů: Nebyly 

 

2.3 Úpravy příspěvků od kraje (údaje v Kč): 

1.      266 488,00         Prostředky na podpůrná opatření 

2.     -  26 142,00         Snížení prostředků na podpůrná opatření 

3.         25 175,00         Prostředky na podpůrná opatření 

4.  31 335 460,00         Rozpis prostředků na platy a ONIV na rok 2020                          

5.              500,00          Prostředky na podpůrná opatření 

6.           1 000,00                Prostředky na podpůrná opatření 

7.      -  44 415,00         Snížení prostředků na podpůrná opatření  

8.       590 000,00                Prostředky na technické vybavení ZŠ 

9.       307 713,00         Prostředky na PPČ učitelů UZ 33079, převod mezi limity na platy a OON 

10.         1 100,00                Převod mezi limity na platy a OON, podpůrná opatření 

 

III. Výsledky hospodaření za rok 2020 

Výsledek hospodaření za rok 2020: zisk ve výši 823 922,10 Kč 

z toho: za hlavní činnost:           787 589,47 Kč 

            za doplňkovou činnost     36 332,63 Kč 

Závazné ukazatele rozpočtu roku 2020 dané zřizovatelem nebyly překročeny. Příspěvek od zřizovatele nebyl zcela 

vyčerpán z důvodu epidemiologické situace a tím vzniklé úspory na energiích. 

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

vyčerpány.  
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Škola obdržela účelovou dotaci „Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax 

v mateřských, základních, středních školách a konzervatořích“ v částce 197 396,00 Kč, prostředky na technické 

vybavení základních škol ve výši 590 000,00 Kč. Veškeré finanční prostředky byly plně vyčerpány.  

Organizace měla během roku v realizaci projekt ESF:  „Šablony II. pro 2. ZŠ Napajedla“, náklady během roku 2020 

činily 657 134,00 Kč a projekt pokračuje v realizaci i v roce 2021. 

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

situace.  

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

kde i zde je propad výnosů z výše uvedeného důvodu.  

 

IV. Přehled investičních akcí a významných oprav  

4.1 Investiční akce:  

V kalendářním roce 2020 byla ve školní jídelně provedena modernizace objednávacího terminálu v částce 

139 271,00 Kč z fondu investic organizace.  

  

4.2 Opravy: 

 1. Malování prostor školy             103 739,00 Kč 

 2. Výměna podlah ve 2 místnostech  103 451,00 Kč 

  

V. Finanční fondy      
5.1  Přehled tvorby a čerpání fondů 

            (údaje v Kč) 

 

Finanční fondy Účet Stav k 1.1.2020 

Příděl  

z HV Jiné zdroje Plán čerpání 

Skutečnost 

čerpání 

Stav 

k 31.12.2020 

fond odměn 411 172 050,00 50 000,00  80 000,00 26 737,00 195 313,00 

FKSP 412 200 621,37 0 472 762,60 650 981,00 418 674,60 254 709,37 

fond rezervní ze 

zlepšeného HV 413 
705 427,20 164 854,55 0 300 000,00 0        870 281,75 

fond rezervní ostatní  414 1 392 602,00 0 59 650,00 0 691 460,00        760 792,00 

fond investiční 416 869 647,53 0 290 874,00 140 000,00 239 271,00 921 250,53 

Celkem  3 340 348,10 214 854,55 823 286,60 1 170 981,00 1 376 142,60 3 002 346,65 

 

5.2  Čerpání fondu rezervního (nad 5.000 Kč jmenovitě): celkem čerpáno 691 460,00 Kč     

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

 657 134,00 Kč především na platy a OON zaměstnanců, zákonné odvody, na vzdělávání pedagogických    

    zaměstnanců, na realizaci projektových dnů ve škole. 

          Ze získaných finančních darů byly realizovány sportovní kroužky na škole a nákup učebních pomůcek   

          v částce 34 326,00 Kč.  

                  

5.3 Čerpání fondu investičního (jmenovitě): celkem čerpáno 239 271,00 Kč 

            1.   Modernizace objednávacího terminálu ve školní jídelně v částce 139 271,00 Kč 

            2.   Odvod do rozpočtu zřizovatele 100 000,00 Kč 

5.4 Čerpání fondu odměn (souhrnně): celkem čerpáno 26 737,00 Kč  

       1.  Odměny ve výši 26 737,00 Kč 

 

5.5 Nečerpané prostředky z fondů.  

            U rezervního fondu bylo plánováno čerpání ve výši 300 000,00 Kč, skutečné čerpání na nákup drobného                 

            majetku a nákup služeb nebylo potřeba z důvodu dostatečných finančních prostředků poskytnutých   

            zřizovatelem i příspěvků od kraje.  

            Z rezervního fondu byly čerpány pouze prostředky na úhradu nákladů projektu ESF.  

            Veškeré fondy jsou plně kryty finančními prostředky.  

 

VI. Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2020 (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) 0 195 313,00  X 195 313,00 

FKSP (412) X X X 233 474,77 233 474,77 
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fond rezervní ze zlepšeného HV 

(413)  0 870 281,75 0 X 870 281,75 

Fond rezervní ostatní (414) 0 760 792,00 0 X 760 792,00 

fond investiční (416) 0 921 250,53 0 X 921 250,53 

provozní prostředky  21 774,00 4 290 905,06 0 X 4 312 679,06 

BÚ školní jídelna  672 102,00 0 X 672 102,00 

Celkem  21 774,00 7 710 644,34 0 233 474,77 7 965 893,11 

 

 

VII. Přehled závazků a pohledávek k 31. 12. 2020 

7.1 Závazky celkem:                                              6 154 409,87 Kč 

 Z toho  -     závazky dodavatelům                                        350 421,47 Kč 

- závazky mzdy, odvody a daně                               2 957 807,00 Kč 

- jiné: dlouhodobé přijaté zálohy ESF                               1 634 670,00 Kč  

              krátkodobé přij. zál. (stravné, ŠD, LVK)               1 072 820,00 Kč             

-      výdaje příštích období (limit potravin, služby)                    84 624,40 Kč   

- dohadné účty pasivní (energie)                                         2 964,00 Kč 

- ostatní krátkodobé závazky (penz. připojištění, exekuce)   51 103,00 Kč 

 

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

 

7.2 Pohledávky celkem:                                          1 753 743,16 Kč 

 Z toho   -    pohledávky odběratelé                                           24 060,76 Kč 

- provozní zálohy (LVK, plyn)                                         73 700,00 Kč  

- jiné: náklady příštích období (časopisy, software)                 21 312,40 Kč  

- dohadné účty aktivní (projekt ESF)                          1 634 670,00 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. 2020 přírůstky úbytky Stav k 31. 12. 2020 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

215 898,00 17 605,50 13 535,00 219 968,50 

Dlouhodobý hmotný majetek 

celkem  

16 648 706,46 2 320 472,92 610 678,18 18 358 501,20 

 

8.2 Výsledky inventarizace: 

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2020 

1. Inventarizační rozdíl kladný:   nebyl zjištěn 

2. Inventarizační rozdíl záporný: nebyl zjištěn 

 

IX. Přehled výnosů a nákladů podle středisek, akcí atd.:  

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

 Doplňková činnost   296 028,77   259 696,14       36 332,63 

 Obecní prostředky          5 465 000,00           4 706 002,02    758 997,98 

  Státní rozpočet              33 114 013,00         33 114 013,00          0,00 

 Vlastní zdroje           1 593 866,86           1 565 275,37       28 591,49 

        Celkem         40 468 908,63          39 644 986,53     823 922,10 

 

9.2 Akce:                                     Výnosy v Kč                    Náklady v Kč                       Zisk/ztráta v Kč 

 Agrofert – dar 006                   2 750,00                   2 750,00                          0,00 

 Školní ples 007                            52 600,00                       46 318,00                      6 282,00 

 Agrofert – přísp. od žáků 008      5 200,00                   5 200,00                          0,00 

     Agrofert – dar 010                       30 000,00                           30 000,00                                    0,00 

 Šablony II. pro 2. ZŠ Nap.        657 134,00                         657 134,00                                   0,00 

 Fond odměn                        26 737,00                 26 737,00                          0,00 

 RF z ost. tit. RF1                    1 576,00                      1 576,00                             0,00 

 Fotovoltaická el.                  37 904,27                   2 944,00                      34 960,27 
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     Pronájmy TV                         112 312,50                        112 274,00                           38,50 

 Regionální školství             32 259 483,00                    32 259 483,00                                 0,00 

     Zapojení vlast.zdrojů                               0,00                           27 173,77                        - 27 173,77 

     ZŠ                                   5 087 008,90                     4 285 424,18                       801 584,72 

 ŠD                                        94 339,00                            94 339,00                             0,00 

 ŠJ                                   1 904 467,96                      1 896 237,58                            8 230,38 

     ÚD UZ 33079 PPČ uč.                 197 396,00                         197 396,00                             0,00 

     Celkem                          40 468 908,63                    39 644 986,53                   823 922,10 

 

 

X. Kontroly provedené u příspěvkové organizace 
Kontrolní orgán Předmět kontroly Doplatek v Kč Penále v Kč Uhrazeno  

Nebyly  0,00 0,00 0,00 

 

 Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: žádná opatření nebyla dána. 

 

XI. Daňové přiznání 

Daňové přiznání bylo podáno 22. 3. 2021.  

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za rok 2020: 0                   

  

XII. Stav zaměstnanců k 31. 12. 2020 

12.1 Stav zaměstnanců fyzický: 54 

12.2 Stav zaměstnanců přepočtený: 49,65 

 

X. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  

Projekt:  Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí – projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR a ČR 

2007-2013.  

 našimi partnery v tomto projektu jsou ZŠ Otrokovice-Mánesova, ZŠ Borský Mikuláš (SR) a ZŠ 

a MŠ Dubnica nad Váhom (SR)  

 celkové náklady projektu 180 253 Euro – naše škola 43 000 Euro  

 projekt ukončen v roce 2013  

 ve školním roce 2020/21 - se z důvodu protiepidemických opatření přeshraniční spolupráce neuskutečnila 

 

XI. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

XII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z jiných zdrojů 

Projekt: Místní akční plánování na Otrokovicku – MAP II. 

Cílem projektu je zvyšování kvality školství v rámci ORP Otrokovice. Převážně se jedná o činnost pracovních 

skupin, ve kterých jsou zapojeni zástupci 9 škol. Skupiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské, jazykové 

a matematické gramotnosti, prevence rizikových projevů chování, ICT, inkluzi, předškolní vzdělávání. Zkušenosti 

z těchto pracovních skupin přispívají ke zvýšení úrovně pedagogické práce. Další aktivitou byly semináře DVPP 

(konkrétní témata těchto seminářů jsou uvedena v tabulce DVPP str. 16). I tento projekt byl poznamenán 

epidemiologickou situací a řada plánovaných aktivit se neuskutečnila, nebo probíhala pouze on-line formou.  

 

Projekt: Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

Projekt je spolufinancovaný z prostředků EU. Smyslem tohoto projektu je podpořit u žáků návyky zdravého 

stravování. Pokud probíhala prezenční výuka, dostávali žáci jedenkrát za 14 dnů balíček ovoce, ovocných nebo 

zeleninových produktů a jedenkrát za 14 dnů mléko nebo mléčné výrobky. Do tohoto projektu byli zapojeni všichni 

žáci naší školy.  
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Projekt: Sportovní centra Nadace AGROFERT 

Naše škola je již sedmým rokem zapojena do programu Sportovní centra Nadace AGROFERT. Jedná se 

o pravidelné mimoškolní sportovní aktivity dětí zaměřené na florbal, lehkou atletiku a míčové hry.  Sportovní 

aktivity byly ve školním roce 2020/21 v rámci protiepidemických opatření ve škole zakázány a činnost sportovních 

kroužků tedy neprobíhala. 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 

Projekt: Šablony II. pro 2. ZŠ Napajedla 

Registrační číslo projektu: CZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015295 

Doba realizace projektu: Zahájení projektu: 1. 9. 2019 / Ukončení projektu: 31. 8. 2021 

Celkové zdroje: 1 634 670 Kč 

Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 1 389 469,50 Kč (85%)/ Státní rozpočet: 245 200,50 Kč (15%) 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Konkrétně se jedná 

o doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zajištění školního psychologa, klub zábavné logiky 

a deskových her, čtenářský klub a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků. Z důvodu 

protiepidemických opatření nebylo možné zrealizovat všechny aktivity, a proto jsme využili možnost přesunout 

termín ukončení projektu na 28. 2. 2022. 

 

Název programu: Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, 
základních, středních školách a konzervatořích 
Celková částka: 197 396 Kč 

 

XIII. Spolupráce školy a dalších subjektů 

1. Spolupráce se zřizovatelem školy  

     Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální a provozní zabezpečení školy, zajišťovalo 

většinu oprav a investičních akcí. Představitelé města byli zváni na významné akce školy.   

Z prostředků zřizovatele byly realizovány níže uvedené akce: 

 rekonstrukce sociálního zázemí ve školní jídelně 

 rekonstrukce elektrorozvodů, elektroinstalace a nové podhledy na 3. podlaží I. stupně 

 opravy výmalby chodeb a tříd 

 rekonstrukce obkladů, výměna umyvadel a baterií ve třídách na I. stupni  

 2. etapa rekonstrukce šaten tělesné výchovy 

 vybudování retenční nádoby na záchyt dešťové vody na nádvoří školy 

Dále byly z prostředků zřizovatele prováděny běžné údržbářské práce. 

 

2.  Spolupráce s rodiči a školskou radou 

     Na podzim 2020 skončilo funkční období členů Školské rady 2. základní školy Napajedla. Následně byly v říjnu 

2020 zorganizovány volby nové školské rady.  

Z důvodů pandemických opatření se nekonaly celoškolní třídní schůzky. Zákonní zástupci byli informováni 

o činnosti školy, výsledcích vzdělávání a změnách v organizaci školy při distanční výuce pomocí aplikace Bakaláři 

a na webových stránkách školy. Zákonní zástupci měli možnost s pedagogickými pracovníky komunikovat také 

prostřednictvím žákovské aplikace Teams. Zákonným zástupcům žáků 1. ročníku bylo umožněno zúčastnit se 

slavnostního zahájení školního roku a pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce bylo zorganizováno slavnostní 

zakončení povinné školní docházky. 

 

3.  Spolupráce se školami spádových obcí a školami ORP Otrokovice 
     I tato oblast spolupráce byla výrazně ovlivněna epidemiologickou situací. Žáci mikroregionu neměli možnost 

setkávat se na vzdělávacích a ani sportovních soutěžích organizovaných jednotlivými školami.  

 

4.  Spolupráce s  1. základní školou Napajedla, Komenského 268 

    Žákům a zaměstnancům 1. základní školy Napajedla zajišťovala naše škola stravování ve školní jídelně.   

Na základě smlouvy s 1. základní školou Napajedla zajišťujeme společnou výuku nepovinného předmětu 

náboženství a pro hodiny tělesné výchovy poskytujeme také naši tělocvičnu (sportovní halu). 

 

   

 

5.  Spolupráce s DDM Matýsek  
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     V době prezenční výuky jsme využívali nabídky akcí pořádaných DDM a společně pro žáky organizovali 

projektové dny. Např.: Historie Napajedel, Keramika atd.  

 

6.  Spolupráce s MŠ 

    Společné aktivity se neuskutečnily. 

 

7.  Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného 

     Žáci naší školy se zúčastnili tradičního zářijového táborového výchovného koncertu ZUŠ. Podíleli jsme se na 

náboru do hudebních a výtvarných oborů. Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ.  

 

8.  Spolupráce s dalšími institucemi 

     Při zajišťování výchovně – vzdělávacích cílů školy jsme také spolupracovali s PPP Zlín, SPC Kroměříž, 

Odborem sociálně právní ochrany dětí Otrokovice, Městskou policií Napajedla, Policií ČR, Městskou knihovnou 

Napajedla, Muzeem Napajedla, TJ FS Napajedla a dalšími.  

Všechny sportovní organizace města využívaly ke své činnosti naši sportovní halu.  

 

9. Spolupráce s místními firmami 

     Firmě Fitness Slávia Napajedla jsme pomáhali při organizaci mistrovství republiky závodů In-line Napajedla 

2021. Velmi kladně hodnotíme i spolupráci s Technickými službami Napajedla, které se starají o zeleň a pořádek 

kolem naší školy a v případě potřeby ochotně pomohou.  

 

10.  Spolupráce s odborovou organizací 

Vedení školy úzce spolupracovalo zejména s předsedkyní MO ČMOS Mgr. Marií Kovářovou. Všechny zákonem 

stanovené dokumenty, na kterých se spolurozhodováním podílí odborová organizace, byly ze strany vedení školy 

předkládány včas. Spolupráci hodnotíme jako velmi korektní. 

 

XIV. Závěr výroční zprávy 

     Činnost školy ve školním roce 2020-2021 byla významně ovlivněna pandemií Covid-19 a z ní plynoucích 

protiepidemických opatření. Výuka, zejména na II. stupni, po většinu roku probíhala distanční formou. V některých 

předmětech se tak nepodařilo splnit tematické plány a část učiva bude dobrána na začátku následujícího školního 

roku.  

Úkoly školy směřující k naplnění cílů, obsažených v dokumentu Strategický plán rozvoje školy na léta 2019-2022, 

se z výše uvedeného důvodu nepodařilo uskutečnit v plné míře a byly rovněž přesunuty na další školní roky.  

 

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, vše v platném znění. 

 

Datum zpracování zprávy: říjen 2021                                                Schváleno školskou radou: 4. 11. 2021 

   

 

Razítko školy a podpis ředitele:                                                                  Podpis:  

 

 

 

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


