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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 a školní zahrada, velká školní jídelna, přilehlý venkovní sportovní areál 

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

V budově školy je 43 tříd, z toho je 9 odborných učeben. Výuce výpočetní techniky a informatiky slouží dvě učebny 

vybavené počítači, které jsou postupně obnovovány, a jedna multimediální učebna. K výuce cizích jazyků slouží 

jazyková učebna. 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 11,9 19,24 

II. stupeň 11 238 21,6 17,7 13,44 

školní družina 6 169 28,2 5,1 33,1 

školní jídelna - 651 - 7,2 90,4 

 

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 

  

mailto:zsnapii@seznam.cz


 

Školská rada: 

šestičlenná Školská rada ustanovena v říjnu 2017 

Členové: 

 za zřizovatele:  

Lenka Obdržálková 

Vilém Skála 

 za rodiče: 

MUDr. Ivana Vaculíková 

Mgr. Leona Kašná 

 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 2019/2020 

v ročníku počet žáků 

ŠVP pro základní vzdělávání 1. 9. 2016 8.-9. 110 

ŠVP pro základní vzdělávání 1. 9. 2019 1.-7. 357 

 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

Volitelné předměty: 

8. ročník: 

 Konverzace v anglickém jazyce – 2.sk. 

 Sportovní výchova – 1.sk 

 Základy administrativy – 1.sk 

 

9. ročník: 

 Cvičení z českého jazyka - 2.sk. 

 Cvičení z matematiky – 2.sk. 

 Domácnost – 2.sk. 

Nepovinné předměty: 

 Náboženství 

 Dopravák 

Podpora žáků:   

 Logopedie 

 Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče 

 

 

 

 
 

 



 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 počet fyzických osob 
přepočtené 

úvazky 

učitelé 31 29,6 

školní psycholog 1 0,5 

vychovatelé 6 5,1 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

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., Vv 

13 učitelka 1 VŠ I.st -spec. ped. 

14 učitelka 1 VŠ I.st -spec. ped. 

15 učitelka 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 

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 učitel  1 VŠ D 

31 učitelka 1 VŠ Př, Hv 

32 školní psycholog 0,5 VŠ psych. 

33 vychovatelka 1 ÚSO vych. 

34 vychovatelka 0,96 ÚSO vych. 

35 vychovatelka 0,96 ÚSO vych. 

36 vychovatelka 0,93 ÚSO vych. 

37 vychovatelka 0,86 VŠ vych. 

38 vychovatel 0,39 VŠ vych. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

učitelé: 

do 25 roků – 0,    do 30 roků – 3,   do 35 roků – 2,  do 40 roků – 4,  do 45 roků – 5,     

do 50 roků – 6,   do 55 roků – 3,  do 60 roků – 7, do 65 roků - 1,  do 70 roků - 1  

 

vychovatelky ŠD: 

do 25 roků - 0,    do 30 roků - 0,   do 35 roků - 1,  do 40 roků - 1, 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 2019/2020 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 16 14,2 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

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 

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 0,38  SO 

 

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

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020: 

zapsaní 

do 1. tříd 2019 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili 

do 1. třídy 2019 

zapsaní do 

1. tříd 2020 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí 

do 1. třídy 2020 

52 7 45 52 8 44 

 

 

V. Výsledky výchovy a vzdělávání  

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2019/20: 

ročník 
počet žáků 

celkem 
prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

1.     45  45 0 0 

2.     46 * 46 0 0 

3.       41 ** 41 0 0 

4. 47 46 1 0 

5.  49 47 2 0 

celkem 1. stupeň 228 (+ 3 žáci dle §38) 225 3 0 

6. 62*** 49 12 1**** 

7. 66 43 23 0 

8. 54 28 25 1***** 

9. 56 24 32 0 

celkem 2. stupeň 238 (+ 1 žák dle §38) 144 92 2 

škola celkem 466 (+ 4 žáci dle §38) 369 95 2 

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 celkoévého počtu žáků nejsou započítáni žáci 

nezařazení do ročníků. 

* 1 žák 2. ročníku, který plnil povinnou školní docházku dle § 38 není do prospěchu započítán. 

** 2 žáci 3. ročníku, kteří plnili povinnou školní docházku dle § 38 nejsou do prospěchu započítáni. 

*** 1 žák 6. ročníku, který plnil povinnou školní docházku dle § 38 není do prospěchu započítán. 

**** 1 žák opakoval ve školním roce 2019/2020 6. ročník,  je ve škole pouze přihlášen ke vzdělávání, ale nejspíše žije v zahraničí (GB). 

 ***** 1 žák opakoval ve školním roce 2019/2020 8. ročník,  je ve škole pouze přihlášen ke vzdělávání, ale nejspíše žije v zahraničí (GB). 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok (1. i 2. pololetí):  

 pochvala ředitele školy – 12 žáků 

 pochvala třídního učitele – 22 žáků 

 napomenutí třídního učitele – 42 žáků 

 důtka třídního učitele – 12 žáků 

 důtka ředitele školy –10 žáků 

 

 

 



 

Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 Neomluvené hodiny za školní rok: 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 1 074 6,07 

2. pololetí 316 2,87 

 za školní rok 1 390 4,84 

Poznámka: 1390 neomluvených hodin připadá na dva žáky (sourozence), kteří jsou ve škole pouze přihlášeni, ale pravděpodobně 

pobývají v zahraničí.  

 

Rozbor úrazovosti za školní rok 2019/2020:  
Úrazů zapsaných v knize: 25  

Vyhotovených záznamů o úrazu: 10 

Odškodněných úrazů: 10 

Celková výše odškodnění: 72500,- Kč 

 

Úrazy dle stupňů školy: 

1. stupeň – chlapci     5  

                    dívky      7 

 

2. stupeň – chlapci      6 

                    dívky      7 
 

Úrazy podle místa vzniku úrazu Počet úrazů 

tělesná výchova – tělocvična - hřiště 17 

třída 5 

chodba 1 

lyžařský výcvikový kurz 2 

Úrazy celkem 25 

 

Úrazy podle zraněných částí těla Počet úrazů 

ruka 11 

ruka (rameno) 1 

hlava  8 

noha 5 

Úrazy celkem 25 

 

Úrazy podle druhu poranění Počet úrazů 

zlomenina 3 

naražení 15 

podvrtnutí 5 

natažený sval 2 

Úrazy celkem 25 

Přehled úrazovosti v jednotlivých měsících – všechny úrazy zapsané v knize úrazů 
 9/2019 10/2019 11/2019 12/2019 1/2020 2/2020 3/2020 4/2020 5/2020 6/2020 celkem 

počet úrazů 1 7 5 5 0 5 1 0 0 1 25 

 

 
 



 

Účast školy v soutěžích a olympiádách, výsledky: 
 
Vědomostní a umělecké soutěže 

Český jazyk 
Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Olympiáda v českém 

jazyce 

16.12.2019 Napajedla školní kolo Šlímová 1. místo - S.Cingelová, IX.B 

2. místo - N. Novotná, IX.B,  

3.  místo - A.Vaculíková,IX.A 

Olympiáda v českém 

jazyce 

22.01.2020 Zlín okresní kolo Škodíková 2. místo - N.Novotná, IX.B 

20. místo - S.Cingelová, IX.B 

Recitační soutěž  

1. st 

03.02.2020 Napajedla školní kolo Kamrlová 1. místo - J. Marková, V. B 

2. místo - M. Kupková, V. A 

3. místo - E. Poláková, V. B 

Recitační soutěž 

2. st 

10.02.2020 Napajedla školní kolo Šlímová 6.-7.třídy: 

1.místo - A. Sedláčková, VII.B 

2.místo - A.Velísková, VII.B   

3.místo - V. Váňa, VII.A 

8.-9.třídy:  

1.místo - V. Švancerová, VIII.B 

2.místo - B. Peška, VIII.A 

3.místo - M. Omelková, VIII.B 

 

Dějepis 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Dějepisná olympiáda 25.11.2019 Napajedla školní kolo Koželová 1.místo - A.Vaculíková, IX.A 

2.místo - N. Novotná, IX.B 

3.místo - A. Očadlíková, IX.A 

Dějepisná olympiáda 16.01.2020 Zlín okresní kolo Koželová A.Vaculíková, IX. A - úspěšný řešitel 

 

Cizí jazyky 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Konverzační soutěž v 

Aj 

5.2.2020 Napajedla školní kolo Klečková bez pořadí 

 

Zeměpis 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Zeměpisná olympiáda 03.02.2020 Napajedla školní kolo Šlímová 6.třídy: 

1.místo - V. Abrahamová, VI.A 

2.místo - N. Hartmanová, VI.A 

3.místo - M. Kostka, VI.C 

 

8.-9.třídy: 

1.místo - S. Solecký, IX.A 

2.místo - N. Novotná, IX.B 

3.místo - J. Čech, IX.C 

Zeměpisná olympiáda 26.02.2020 Zlín okresní kolo   8.místo - S. Solecký, IX.A 

8.místo - V. Abrahamová, VI.A 

 

 

Přírodopis - chemie 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Přírodovědný klokan 16.10.-

17.10.2019 

Napajedla školní Bubela, 

Otradovcová 

1. místo – B. Peška, VIII. A 

2. místo – E. Viceníková, 

3. místo – O. Hanák, IX. C 

4. a 5.místo – M. Měrka, VIII. B a S. 

Solecký IX.A 

Mladý chemik 31.10.-

1.11.2019 

Napajedla školní Otradovcová 1. místo – N. Novotná, IX. B 

2. místo - J. Pišťková, IX. B 

3. místo – S. Cingelová, IX. B 

Mladý chemik 10.12.2019 Otrokovice oblastní  Otradovcová 13. místo – N. Novotná, IX. B 

21. místo – J. Pišťková, IX. B 

43. místo – S. Cingelová, IX. B 



 

Mladý chemik 11.02.2020 Otrokovice oblastní 

finále 

Otradovcová  13. místo – N. Novotná, IX. B 

21. místo – J. Pišťková, IX. B - obhájily 

umístění 

 

Fyzika – matematika 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Logická olympiáda 1.10.-

29.10.2019 

Napajedla školní Otradovcová I.stupeň:  

1. místo  - T. Vávra, V.A 

2. místo – Š. Zuzana, V.A 

3. místo – A. Skulová, V.A 

 

II.stupeň: 

1. místo – S. Solecký, IX.A  

2. místo – A. Sedláčková, VIII.B 

3. místo – D. Solecký, VI.A 

Logická olympiáda 01.11.2019 Zlín krajská Solecká I. stupeň:  

9. místo – Z. Škárová, V.A  

31. místo – T. Vávra, V.A  

 

II.stupeň: 

33. místo – S. Solecký, IX.A 

37. místo – D. Solecký, VI.A  

42. místo – A. Sedláčková, VIII.B                          

Fyzikální olympiáda 24.01.2020 Zlín okresní Bubela 5. místo – S. Solecký, IX.A  

Matematická 

olympiáda 9. ročník 

29.01.2020 Zlín okresní Solecká úspěšný řešitel Svatopluk Solecký, IX. A 

Pythagoriáda 18.02.2020 Napajedla školní Kovářová  úspěšní řešitelé: 

6. ročník – D. Solecký, VI.A                        

                  N. Hartmanová, VI.A  

7. ročník – I. Amin, VII.C  

                  T. Holub, VII.A  

8. ročník – A. Sedláčková, VIII.B 

                  B. Peška,  VIII.A 

                  Š. Verbík, IX.A    

 

 

 

Výtvarná výchova 

Akce Kdy Kde úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Výtvarná soutěž DDM 

Napajedla 

20.10.2019 Napajedla okrsek Solecká 11. místo – M. Nevřelová, IX.A 

Výtvarná soutěž Příroda 

kolem nás 

29.01.2020 Znojmo celostátní Solecká 

Škodíková 

bez umístění 

Výtvarná soutěž DDM 

Sluníčko Otrokovice 

07.02.2020 Otrokovice okresní Solecká 

Škodíková 

  v postupovám kole: 

E.Viceníková, VIII.A 

M. Veselá, IX.B 

 
 

    

 

Sportovní soutěže 

Akce Kdy Kde  úroveň Zajištění Výsledky a umístění 

Přespolní běh -Trnava 25.09.2019 Trnava okresní Marčíková 1. místo – P. Gabriel, VII. A                                                           

6. místo – T. Sysel, VII. C                      

4. místo- S. Andrýsková, VII. A                                                                                                                   

5. místo- Z. Zelíková, VII. A                                                                 

9. místo – B. Solecká, VII.C                                                                     

2. místo – N. Novotná, IX.B                                                        

16. místo A. Čechová, VIII.B                               

2. místo – D. Tobola, VIII.A                          

Mladší dívky: 1. místo - soutěž družstev a 

postup do KK                                           

Přespolní běh 03.10.2019 Bystřice pod 

Hostýnem 

krajská Marčíková Mladší dívky: 3. místo   

Z. Zelíková, VII.A 

S. Andrýsková, VII.A 

A. Rusková, VII.A 

B. Solecká, VII.C  

T. Hanáková, VI.C 



 

Okresní turnaj  

v minikopané 

08.10.2019 Napajedla okresní Solecká 5. místo  

A. Michal,  P. Gabriel, M. Perůtka,  

V. Váňa, A. Rusková (VII.A) 

M. Tabara, Š. Bureš, A. Čevela (VII.B)  

T. Sysel, G. Kalandrová, F. Michalčík (VII.C)– 

D. Solecký (VI.A) 

Běh o pohár starosty 

Borského Mikuláše 

08.11.2019 Borský Mikuláš  přeshraniční 

spolupráce 

Marčíková vítězi všech kategorií byli žáci naší školy 

Florbal 22.11.2019 Napajedla okrskové Polák  Mladší žáci: 1. místo (postup do okresního 

kola), starší žáci: 2. místo (bez postupu) 

Florbal  26.11.2019 Otrokovice okresní Polák  Mladší žáci: 2. místo v okrese  

A. Hitl, P. Gabriel, P. Šibíček, M. Adam,  

V. Váňa (VII.A) 

M. Tabara, A. Čevela, Š. Prokop, Š. Bureš 

(VII.B) 

T. Sysel, VII.C 

D. Kuchmister, J. Marčík, D. Solecký (VI.A)  

J. Baroň, VI.B 

 

 

Další akce organizované školou 
 

Uskutečněné akce Kdy Kde  Žáci  Organizace 

Adaptační program pro žáky 6. ročníku 9.9.2019 Napajedla DDM žáci 6. ročníku Kovářová, Klečková, J. 

Veselý 

Výstava obrazů na DDM Matýsek 12.-17.9. Napajedla DDM 1-9. roč  Solecká, Bělíčková  

Koncert ZUŠ Firkušného 26.9.2019 Napajedla DDM 1-9. roč ZŘŠ 

Exkurze Archeoskanzen Modrá 26.9. Modrá 3.roč Barboříková, Paulová 

Průkaz cyklisty 30.9.2019 Zlín - Malenovice (DDH) IV.A+IV.B Marek (tř. uč. Kamrlová, 

Antonová) 

Edukační programy k expozicím 14. 11.2019  Muzeum JV Moravy Zlín 1. A, 1. B (39) Geržová, Veselá 

Ekofarma Hostětín 1.10.2019 Hostětín 2. ročník Barboříková, Paulová 

Beseda ze zdravovědy 4.10.2019 Napajedla ŠD ŠD 

Drakiáda 4.10.2019 Napajedla ŠD ŠD 

Exkurze Budapešť 08.10.2019 Budapešť 9. ročník Bubela, Škrabalová 

Návštěva Obecního úřadu v Napajedlích 10.10.2019 Napajedla 3. ročník Barboříková, Paulová 

Máme rádi Česko 10.10.2019 Napajedla ŠD ŠD 

Beseda ze zdravovědy -pro 1. ročník 11.10.2019 Napajedla ŠD ŠD 

Knihovna Napajedla 14.10.2019 Napajedla V.A Bělíčková 

Exkurze Olomouc 15.10.2019 Olomouc 4. roč Antonová, Kamrlová 

Projektový den 16.10.2019 Napajedla ŠD ŠD (Krejčiříková) 

Exkurze Velká Morava 17.10.2019 Staré Město, Modrá 7. ročník Šlímová 

Knihovna Napajedla 18.10.2019 Napajedla V.B Marášková 

Knihovna Napajedla 18-23.10.2019 Napajedla 6. ročník Šlímová, Gabriel, Veselý 

J. 

Promítání a animační dílny - pro 1. ročník 23.10.2019 Napajedla 1. ročník ŠD 

Exkurze Muzeum Přerov 24.10.2019 Přerov 5. ročník Marášková, Marek 

Promítání a animační dílny - pro 2. ročník 24.10.2019 Napajedla 2. ročník ŠD 

Výchovný koncert - Zlín 25.10.2019 Zlín  2. ročník Hanáková, Hiršová 



 

Promítání a animační dílny - pro 3.-5. 

ročník 

25.10.2019 Napajedla 3-5. ročník ŠD 

Sportovní den pro 2. stupeň 25.10.2019 Napajedla 6-9. ročník Polák, Marčíková 

Policie ČR - Bezpečné chování 31.10.2019 Napajedla  5. ročník Marek 

Keramické dílny 04.11.2019 Napajedla DDM III.A Marášková 

Keramické dílny 05.11.2019 Napajedla DDM V.A Bělíčková 

Keramické dílny 05.11.2019 Napajedla DDM IV.A Kamrlová 

30 let svobody - Z. Horváth 05.11.2019 Napajedla 6-9. ročník Marek, Gabriel 

Keramická dílna 06.11.2019 Napajedla DDM I.A Geržová 

Exkurze Archiv Klečůvka 08.11.2019 Klečůvka VI.A Kovářová 

Keramická dílna 12.11.2019 Napajedla DDM IV.B Antonová 

Burza středních škol 12.11.2019 Napajedla 8-9. ročník Jurásková 

Edukační programy k expozicím 14.11.2019 Muzeum JV Moravy Zlín 1. ročník Geržová, Veselá 

Keramická dílna 14.11.2019 Napajedla DDM V.B Marášková 

Za východním sluncem 14.11.2019 Napajedla všechny 

skupiny ŠD 

ŠD 

Exkurze Archiv Klečůvka 15.11.2019 Klečůvka VI.B Klečková 

Policie ČR - Trestní odpovědnost mládeže 18.11.2019 Napajedla 8. ročník Marek 

30 let svobody v Napajedlích 18-22.11.2019 KK Napajedla 6-8. ročník Gabriel 

Keramická dílna 19.11.2019 Napajedla DDM II.B Hiršová 

Keramická dílna 20.11.2019 Napajedla DDM I.B Veselá 

Keramická dílna 20.11.2019 Napajedla DDM II.A Hanáková 

Exkurze Archiv Klečůvka 22.11.2019 Klečůvka VI.C J. Veselý 

Prevence rizikového chování - AIDS, HIV 29.11.2019 Napajedla 9. ročník Marek 

Mikulášská laťka 06.12.2019 Napajedla  6. - 9. ročník Polák, Marčíková, 

Solecká 

Vánoční koncert Hvězdička betlémská 06.12.2019 Napajedla  1.-3. ročník Hanáková, Hiršová, 

Barboříková, Paulová, 

Geržová, Veselá 

Indiánskou stezkou 12.12.2019 Napajedla všechny 

skupiny ŠD 

ŠD 

Výchovný koncert 13.12.2019 Zlín 4. ročník Antonová, Kamrlová 

Vánoční strom pro zvířátka 13.12.2019 Napajedla ŠD ŠD 

Předvánoční vybíjená 17.12.2019 Napajedla 4. a 5. ročníky Marek  

Kino Napajedla – Sobík Niko 17.12.2019 Napajedla 1. stupeň ZŘŠ 

Čas proměn 19.12.2019 Napajedla dívky - 7. 

ročník 

Jurásková 

Vánoční přehazovaná 20.12.2019 Napajedla 6- 9. ročník Polák, Marčíková, 

Solecká 

Vánoční zpívání 20.12.2019 Napajedla 6- 9. ročník Škrabalová 

Lyžařský výcvikový kurz 13.-17.1.2020 Karlov VII.C Škrabalová, Marčíková 

Průkaz cyklisty 22.01.2020 Napajedla 4. ročník Marek 

Ledové sportování 23.01.2020 Napajedla všechny 

skupiny ŠD 

ŠD 

Sněžná mela - filmové představení 24.01.2020 Kino Napajedla všechny 

skupiny ŠD 

ŠD 



 

Ochutnávka exotického ovoce  28.01.2020 Napajedla 1.-9. ročník TU 

Exkurze Brno (digitárium + Vida) 29.01.2020 Brno 5. ročník Marek, Marášková 

Divadelní představení – Bílá velryba, 

Slovácké divadlo Uherské Hradiště 

07.02.2020 Slovácké divadlo Uherské 

Hradiště 

4.-5. ročník Kamrlová 

Předtančení žáků 9. ročníků na ples školy 14.02.2020 Napajedla 9. ročník Hrachovská, Šulcová 

Leonardo da Vinci 18.02.2020 Napajedla 7.-8.ročník Gabriel 

Karneval 20.02.2020 Napajedla všechny 

skupiny ŠD 

ŠD 

Dospívání a sexualita 21.02.2020 Napajedla DDM 9. ročník Marek 

Lyžařský výcvikový kurz 23.-28.2.2020 Stříbrnice VII. A-B Marčíková, Polák, 

Šulcová, Škrabalová 

 

 

Činnost školní družiny  
Ve školním roce 2019/2020 bylo přihlášeno do ŠD 169 žáků (dívek 85). 

V průběhu školního roku se 3 žáci odhlásili a1 přihlásil, konečný stav - 167 žáků. 

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

Provozní doba byla:    ráno - 6,00 – 7,45 hod. 

                                    odpoledne – 11,35 – 16,30 hod. 

 

V rámci ŠD pracovalo 10 zájmových útvarů, do kterých bylo zapojeno 107 žáků:   

 Sportík   

 Docela malé pískání 

 Malování pro každého – 1. a 2. ročník  

 Malování pro každého – 3. a 4. ročník 

 Rytmíček 

 Rytmík 

 Divadélko „Rozmarýnek“ 

 Dráček 

 Angličtina hrou 

 Mladý kuchař 

 

Roční téma činnosti ŠD bylo „Cesta kolem světa“. 

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

 

 září – „Prstem po mapě“ 

 říjen – Evropa- „Česko náš domov“ 

 listopad – Asie –„ Cesta žlutým kontinentem“ 

 prosinec –Amerika – „Křížem krážem Amerikou“ 

 leden – „Severní pól“ 

 únor – „Jižní pól“ 

 březen – Austrálie – „Život u protinožců“ 

 duben – „Afrika“ 

 květen – „Tajuplný ostrov“ 

 červen – „ Zpátky doma“ 

 

Akce v jednotlivých měsících: 

12. 9. 2019 – „Netradiční sportování“ – 119 účastníků 

18. a 24. 9. – „Zpívání s doprovodem na DDM“ – 78 účastníků 

26. 9. – „Deskové hry na DDM“ – 119 účastníků 

10. 10. – „Máme rádi Česko“ – 102 účastníků 

11. 10. – „Drakiáda“ – 83 účastníků 

4. 10. a 11. 10. – „Beseda ze zdravovědy s praktickými ukázkami“ – 40 účastníků z I. ročníku 

23. – 25. 10. – „Hurá do pohádky“ – 66 účastníků 

14. 11. – „Za východním sluncem“ – 119 žáků 

6. 12. – „Tvorba z animačních dílen“ – 98 účastníků 



 

12. 12. – „Indiánskou stezkou“ – 108 účastníků 

13. 12. – „Vánoční strom pro zvířátka“ –67 účastníků 

23.1. 2020 – „Ledové sportování“ – 104 účastníků 

24. 1. – „Sněžná mela“ – 96 účastníků 

20. 2. – „Maškarní karneval“ – 108 účastníků 
 

Celkem 14 akcí a 1307 účastníků. 

 

Akce v rámci Šablony II: 

Projektové dny: 

16. 10. 2019 – „Vesnice nebo město, Jak se tam žije?“ – 24 účastníků 

21. 11. 2019 – „Vlak, cestování – co o tom vlastně víme?“ – 20 účastníků 

11. 12. 2019 – „Vánoční cestování“ – 25 účastníků 

16. 1. 2020 – „Život a doprava na Severním pólu“ – 24 účastníků 

6. 2. 2020 – „Objevujeme život na Jižním pólu“ – 20 žáků 

 

Celkem 5 projektových dnů a 113 účastníků. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků (Šablony II): 

 13. 1. 2020 – Osobnostní rozvoj –„Moderní a logické deskové hry“ -  P. Šulcová 

 9. – 10. 6. 2020 – Osobnostní rozvoj – „Poznání sebe a dětí pomocí deskových her“ – M. Krejčiříková,  

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

 

Splněny byly také společné úkoly: 

- spolupráce s třídními učiteli 

- s DDM „Matýsek“, ŠD 1. základní školy  

- spolupráce s MÚ 

- posílení spolupráce s rodiči  

- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – kabelová televize, 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, doprovod na akce a soutěže 

 

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. Snažíme se u našich žáků nastínit tuto 

problematiku průřezem všech předmětů, stěžejně v předmětech přírodovědných.  

     Z důvodu epidemie COVID-19 naplánované akce v rámci EVVO proběhly pouze v 1. pololetí.  

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

     Během 1. pololetí byli žáci informováni o významných dnech jako je např. Den stromů aj. za pomoci EVVO 

nástěnky u učebny přírodopisu. Některé ročníky byly zapojeny do výroby materiálu na nástěnku. 

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 2. stupni žádné přednášky a exkurze neproběhly. 

 soutěže a olympiády: V prvním pololetí se žáci aktivně zapojili do soutěže Mladý chemik. Dvě žákyně (Natálie 

Novotná, 13.místo, Julie Píšťková, 21.místo) postoupily do užšího regionálního kola, které z důvodu 

epidemiologické situace neproběhlo. Dále se žáci se připravovali na biologickou olympiádu a na ekologickou 

soutěž Poznej a chraň, které taktéž z důvodu karantény neproběhly. 

 sběrové akce: sběr hliníku pro Charitu Otrokovice, sběr drobné elektroniky 

 

Školské poradenské zařízení 

     Na naší škole funguje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou školní psycholožka Mgr. Ivona Martinková, 

metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michal Marek, výchovná poradkyně Mgr. Hana Jurásková a 

speciální pedagožka Mgr. Jana Paulová. Všichni členové poradenství pracují jako tým, výborně fungují vzájemné 

konzultace při řešení případných problémů žáků. 

 

 

 



 

Oblast výchovného poradenství 

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

    Na škole pracuje školní poradenské zařízení, které poskytuje konzultace rodičům, učitelům i samotným žákům. 

Spolupráce je výborná. Školní poradenské zařízení ve složení, psycholog, výchovní poradci, speciální pedagog a 

školní metodik prevence se pravidelně téměř každý měsíc schází ke konzultacím a řeší společně problémy, které se 

ve škole vyskytnou. Ve škole, jako personální podpora pro žáky, byly také zavedeny 2 skupiny pedagogické 

intervence skupinové, kterými prošlo 8 žáků napříč ročníky. Nyní se počet ustálil na 5 žácích 2. stupně a 2 žácích na 

1. stupni. Současně probíhala individuální pedagogická intervence u 4 žáků 2. stupně. Rozšířil se počet skupin 

speciálně pedagogické péče varianty B (reedukace) na 4, kam dochází 11 žáků napříč ročníky a z toho je 1 hodina 

Speciálně pedagogické péče individuální pro jednoho žáka 1. stupně. Pod vedením speciálních pedagogů je jim zde 

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. Učitelé se také v tomto školním 

roce zúčastnili několika školení a seminářů, které vedly k rozšíření jejich poznatků a vědomostí, jak s těmito dětmi 

pracovat, ať už v rámci šablon, DVPP, MAP či pravidelná setkávání výchovných poradců pod záštitou KPPP Zlín a 

dalších. 

Přehled žáků, kterým jsou poskytována PO 1. až 3. stupně a žáků vzdělávaných podle IVP ve školním roce 2019/2020 

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

první 0 1 1 0 

druhý 1 4 z toho 1 nadání 0 0 

třetí 1 
6 z toho 1 mimořádné 

nadaný 
0 

5 z toho 1 

mimořádné nadaný 

čtvrtý 0 6 0 6 

pátý 2 2 0 2 

šestý 3 10 0 4 

sedmý 5 7 z toho 1 nadání 0 3 z toho 1 nadání 

osmý 3 5 1 3 

devátý 2 4 2 3 

celkem 17 45 4 26 

 

 

Oblast profesní orientace 

    Téma „volba povolání“ se ve školním roce 2019/2020 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 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 vyučovaly výchovná poradkyně Mgr. Hana Jurásková a Mgr. Blanka Škrabalová. 

    V listopadu jsme ve školní jídelně uspořádali již tradičně tzv. Malou přehlídku SŠ za účasti zástupců středních 

škol z okolí. Pozvání na tuto akci obdrželi žáci 8. a 9. ročníku a jejich rodiče. 

Účast byla bohužel slabší než v předchozím školním roce, příčinu vidím i ve shodném termínu s1.základní školou. 

Naším zájmem by bylo najít vhodné podmínky pro spojení této akce pro obě školy, naše návrhy však bohužel paní 

ředitelka Mgr. Pospíšilová odmítá. Jedním z možných řešení by bylo uspořádat přehlídku SŠ v jídelně 2. základní 

školy, druhá možnost byla Dům dětí a mládeže. Ani na jeden z našich návrhů paní ředitelka nepřistoupila. 

     Z důvodu přerušení školní docházky kvůli Corona viru se žáci 8. ročníku v letošním školním roce nezúčastnili 

informačního dopoledne na ÚP Zlín. 

     Posunutá byla i Jednotná přijímací zkouška na SŠ, konala se pouze v jednom termínu – 8.6.2020. 

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

přijímacího řízení, o zkráceném 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 je 

plně v kompetenci ředitelů středních škol. 

     Z důvodu posunutého termínu přijímacího řízení na střední školy k dnešnímu datu neznáme konečný počet 

přijatých žáků na střední školy. 

     Z osmého ročníku odchází 1 žák – byl přijat na učební obor obráběč kovů. 

     2 žákyně pátého ročníku konaly přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a byly přijaty. 

     

        

  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 2 13 12 31 30 9 11 4 4 

 

Úspěšnost žáků při přijímacím řízení: 

 

 

  

ČESKÝ JAZYK 

PŘIHLÁŠENI KONALI 

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

PRŮMĚR 
DOLNÍ 

KVARTIL 
MEDIÁN 

HORNÍ 

KVARTIL 
MAXIMUM 

CELÁ 

ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ 

OBORY 
69068 66306 50,0 60,2 46 60 74 100 

UCHAZEČI O 

6LETÁ GYMNÁZIA 
5564 5342 50,0 55,2 44 56 68 98 

UCHAZEČI O 

8LETÁ GYMNÁZIA 
19299 18299 50,0 56,4 40 56 74 100 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 46 46             

UCHAZEČI O 4LETÉ 

OBORY 
44 44 57,9 65,5 52,0 65,0 80,0 94,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ GYMNÁZIA 
0               

UCHAZEČI O 

8LETÁ GYMNÁZIA 
2 2 86,2 82,0         

                    

  

MATEMATIKA 

PŘIHLÁŠENI KONALI 

PRŮMĚRNÉ   

PERCENTILOVÉ 

UMÍSTĚNÍ 

% SKÓR 

PRŮMĚR 
DOLNÍ 

KVARTIL 
MEDIÁN 

HORNÍ 

KVARTIL 
MAXIMUM 

CELÁ 

ČR 

UCHAZEČI O 4LETÉ 

OBORY 
69068 66470 50,0 43,8 26 42 60 100 

UCHAZEČI O 

6LETÁ GYMNÁZIA 
5564 5348 50,0 45,2 30 44 60 100 

UCHAZEČI O 

8LETÁ GYMNÁZIA 
19299 18307 50,0 51,3 34 52 68 100 

ŠKOLA 

ŠKOLA CELKEM 46 46             

UCHAZEČI O 4LETÉ 

OBORY 
44 44 56,0 48,7 30,0 49,0 67,0 92,0 

UCHAZEČI O 

6LETÁ GYMNÁZIA 
0               

UCHAZEČI O 

8LETÁ GYMNÁZIA 
2 2 73,1 70,0         



 

Poradenská a výchovná činnost 

     Ve  školním roce 2019/2020 se na výchovnou poradkyni 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 případě jedné žákyně 7. ročníku jsme ve spolupráci se školní psycholožkou řešily počínající problém s příjmem 

potravy.  

     Spolupráce se školní psycholožkou byla nutná i při pomoci překonání neporozumění a zlepšení vztahu mezi třídou 

a třídní učitelkou. 

     S metodikem prevence jsme jednali s rodiči skupinky žáků 8. a 9. ročníku, kdy se jednalo o nevhodně trávený 

volný čas. 

     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 probírá 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 velmi snadné možnosti zneužití dětí jejich pomocí. 

     Výchovná poradkyně úspěšně splnila všechny podmínky vycházející z projektu Ostravské univerzity – Vytvoření 

sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji. Výstupem bylo získat pomůcky pro žáky z různých 

oblastí speciálního vzdělávání. V současné době máme ve škole k využití pomůcky pro žáky s postižením zrakovým, 

sluchovým, mentálním a specifickými poruchami učení v hodnotě 10 450,-Kč. Zbylé pomůcky pro logopedii a 

autismus budou dodány. 

     Je nutné vyzvednout spolupráci třídních učitelů s výchovnou poradkyní, která je rok od roku kvalitnější a užší. 

Na naší škole pracuje Školní poradenské zařízení, jehož členy tvoří školní psycholožka Mgr. Ivona Martinková, 

metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michal Marek, výchovné poradkyně Mgr. Hana Jurásková a  

Mgr. Jana Paulová. Všichni členové poradenství pracují jako tým, výborně fungují vzájemné konzultace při řešení 

případných problémů žáků. 

 Semináře a pracovní setkání: 

 Projekt „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ ve spolupráci s Ostravskou 

univerzitou   

 Pracovní setkání na OSPOD Otrokovice 

 

 

  Činnost školního psychologa 

     Školní psycholožka se ve školním roce 2019/2020 zaměřovala především na skupinovou a individuální práci se 

žáky, probíhaly také konzultace s učiteli a zákonnými zástupci žáků.  

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

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

zjistila, jak si zvykli na 2. 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.  

     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 druhém 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.  



 

2. pololetí školního roku bylo výrazně ovlivněno uzavřením škol v rámci mimořádného opatření, které vyhlásila 

Vláda ČR v reakci na epidemiologickou situaci v zemi. V tomto období spočívala práce školní psycholožky 

především v poskytování on-line konzultací rodičům, žákům, učitelům a přípravě metodických materiálů pro ně. 

     V neposlední řadě 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. Ve 2. pololetí se tato práce přesunula z velké části do on-line prostředí.   

     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 následujících seminářů: 

 Hry s psychologickým obsahem, lektor: PhDr. Richard Braun, PhD. – Zlín 

 Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole, lektor: PaedDr. Mgr. Věra Facová – Kroměříž 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů   

     Počátkem školního roku 2019/2020 ještě nikdo neměl tušení, že půjde o rok výrazně odlišný od těch předchozích. 

Metodik obligátně v průběhu září s využitím systému výkaznictví odeslal evaluaci Minimálního preventivního 

programu za školní rok 2018/2019. Následně dopracoval nový preventivní program a seznámil s jeho obsahem své 

kolegy a kolegyně na pedagogické poradě. Všechny informoval o jeho dostupnosti na nástěnce preventisty a rovněž 

na serveru školy, kde mohli učitelé vznášet podněty, připomínky a návrhy na doplnění. Po uplynutí domluveného 

termínu připomínkování školní metodik odeslal dokument okresnímu metodikovi.    

     V listopadu 2019 proběhla na naší škole kontrola z ČŠI, jíž obsahem byla také kontrola dokumentace školního 

metodika prevence, resp. členů školního poradenského pracoviště. Z výsledné zprávy i z rozhovorů s inspektorem 

nevyplývají žádné nedostatky práce metodika.  

     Školní metodik prevence se účastní pravidelných setkání (cca měsíčních) v rámci školního poradenského 

pracoviště, které je tvořeno speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školní metodikem prevence RCH a 

školním psychologem. Tato setkání mají za cíl sjednotit postupy při řešení problémů se žáky. Obsah jednání ŠPP je 

však široký (od podpůrných opatření přes prevenci školní neúspěšnosti, kariérové poradenství až po prevenci RCH, 

průběžné vyhodnocování preventivního programu atd.). 

 

V průběhu školního roku byly na naší škole realizovány následující preventivní aktivity nespecifické prevence: 
Termín 

konání akce 
Název akce Organizace Pro žáky … ročníku 

9. 9. 2019 „Den pro třídu“ - adaptační pobyt 
třídní učitelé, DDM Matýsek,  

vých. poradkyně 
VI. A, VI. B, VI. C 

30. 9. 2019 Průkaz cyklisty 1 DDH Zlín (Malenovice) IV. A, IV. B 

31. 10. 2019 „Bezpečné chování“ Policie ČR V. A, V. B 

18. 11. 2019 „Trestní odpovědnost mládeže“ Policie ČR VIII. A, VIII. B 

29. 11. 2019 „AIDS, HIV, hepatitidy“ Krajská hygienická stanice Zlín IX. A, IX. B, IX. C 

22. 1. 2020 Průkaz cyklisty 2 Martin Dřevojánek, lektor DDH IV. A, IV. B 

12. 2. 2020 
Rizika spojená s kouřením 

elektronických cigaret 
Michal Marek VII. A 

11. 2. 2020 Bezpečně na internetu Michal Marek V. B 

17. 2. 2020 Bezpečně na internetu Michal Marek V. A 

18. 2. 2020 
Bezpečně na sociálních sítích 

(Facebook) 
Michal Marek V. A 

20. 2. 2020 
Bezpečně na sociálních sítích 

(Facebook) 
Michal Marek V. B 

Ve školním roce se metodik prevence, Mgr. M Marek, zúčastnil následujících setkání či školení: 

25. 9. 2019 - Setkání školních metodiků prevence na KPPP  



 

10. 10. 2019 - XIII. Krajská konference primární prevence rizikového chování  

  

I v letošním roce se žáci druhého a třetího ročníku na podzim zúčastnili plaveckého výcviku. Žáci sedmého ročníků 

ještě stihli absolvovat lyžařský kurz. Než byla vládou ČR vyhlášená karanténa a zavřely se školy, stihli se žáci naší 

školy zúčastnit některých vědomostních či sportovních soutěží. Ostatní soutěže plánované na druhé pololetí byly 

celostátně zrušeny.  

Žáci naší školy byli opět zapojeni do programu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.  

U žáků zejména sedmého ročníku jsme zaregistrovali zvýšený zájem o tzv. „vapování“, tj. kouření elektronické 

cigarety. U dětí panuje dojem, že jde o bezpečnou formu kouření, když používají náplně bez nikotinu, takže v rámci 

třídnických hodin školní metodik prevence přednášel a upozornil žáky na rizika spojená s kouřením vaporizéru (s 

nikotinem i bez něj). Jde o prvek rizikového chování, který se na u našich žáků objevil v největší míře. Ostatní projevy 

rizikového chování (vulgarismy, zneužití emailu cizí osoby, krádež mobilního telefonu aj., které jsme v průběhu 

školního roku řešili, považujeme za epizodní. 

 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Téma DVPP kdy kdo cena 

Matematika pro život 17.09.2019 Kovářová 0 

Elixír do škol - fyzika - Pohyblivé 

obrázky 
17.10.2019 Solecká bezplatné 

Školení první pomoci 30.10.2019 všichni pracovníci 5500 

Jak komunikovat s rodiči našich žáků 01.11.2019 Kamrlová 1300 

Hry s psychologickým obsahem 05.11.2019 Martinková 1400 

Rozvoj matematické gramotnosti 14.11.2019 Škrabalová bezplatné 

Strategické řízení a plánování ve školách 
říjen-květen 

2019/20 
Gabriel, Veselý  bezplatné  

Tvořivá geometrie 05.12.2019 Otradovcová bezplatné  

Matematika v přírodních vědách 10.01.2020 Otradovcová 1660 

Moderní a logické deskové hry 13.01.2020 Šulcová 1040,-  /   ESF 

Elixír do škol - fyzika - Elektromotory 27.11.2019 Solecká bezplatné 

Inkluzivní vzdělávání/40 hodin 2019/2020 Jurásková bezplatné/ESF 

Brána jazyků otevřená A2/ 60 hodin 2019-2020 Veselý M., Šlímová, Bělíčková 28000,-/ESF 

Brána jazyků otevřená A2/ 24 hodin 
září - prosinec 

2019 

Gabriel, Otradovcová, Kovářová, Škrabalová, 

Škodíková, Polák 
12000,- /ESF 

Angličtina v běžném životě - 

konverzační kurz 

leden - červen 

2020 

Gabriel, Otradovcová, Kovářová, Škrabalová, 

Škodíková, Polák 
15000,-/ESF 

Elixír do škol - fyzika - Spektroskopie 12.02.2020 Solecká bezplatné 

Pracovně-právní problematika ve 

školství 
14.02.2020 Gabriel, Veselý  bezplatné/ORP 

Teams ve výuce na školách 04.05.2020 Gabriel, Veselý J., Bubela, Škarabalová, Polák 10000,- 

Osobnostní  rozvoj - Poznání sebe a dětí 

pomocí deskových her 
9.-10.6.2020 

Krejčiříková, Geherová, Prokešová, Šulcová, 

Cívela, Šindlerová 15000,-/ESF 

 



 

VIII. Údaje o výsledcích inspekce  

Výsledky inspekce a kontroly provedené ČŠI inspektorátem Brno ve dnech  4. – 7. 11. 2019  

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

1. zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle ŠVP pro základní vzdělávání a 

zájmové vzdělávání 

2. zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP 

3. kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb 

 

Závěry: 

- při pozvolném snižujícím se počtu žáků školy došlo k mírnému zvýšení počtu tříd, což koresponduje se snahou 

vedení školy o dosažení nižšího počtu žáků ve třídách 

- došlo ke zvýšení počtu oddělení školní družiny z 5 na 6 

- školní poradenské pracoviště rozšířilo své služby o činnosti školního psychologa a speciálního pedagoga 

- škola rozvíjí zájmy, talent i nadání žáků prostřednictvím jejich úspěšného zapojení do soutěží různorodého 

zaměření s pozitivním dopadem na rozvoj klíčových kompetencí 

- promyšlený obsah a organizace zájmového vzdělávání a vynikající materiální podmínky pro činnost školní 

družiny rozvíjí kompetence žáků k trávení volného času a cíleně podporují rozvoj jejich nadání 

- vedení žáků ke zdravému životnímu stylu má pozitivní dopad v oblasti výchovy ke zdraví 

- funkční využití finančních prostředků z dotačních programů pozitivně ovlivňuje podmínky výchovně 

vzdělávacího procesu 

- nižší efektivita účinnosti hospitační činnosti ve prospěch zvyšování kvality vzdělávání žáků 

- nižší míra využívání různorodých vhodných metod a forem práce podporující aktivní zapojení žáků ve výuce, 

včetně jejich vedení k sebehodnocení a vzájemnému hodnocení 

- nedostatečné zhodnocení vyučovacích hodin v jejich závěru v návaznosti na ověřování splnění vzdělávacího 

cíle 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 

- zvýšit efektivitu hospitační činnosti, vyvozovat závěry a doporučení pro další zkvalitňování pedagogického 

procesu a následně zjišťovat účinnost přijatých opatření  

- efektivněji využívat organizační a časové rozložení vyučovací hodiny. Zařazovat závěrečné shrnutí učiva 

v návaznosti na zhodnocení splnění vzdělávacího cíle. Vést žáky ke kvalitnímu sebehodnocení a 

vzájemnému hodnocení ve vztahu k vzdělávacím cílům. 

- vést výuku dle možností interaktivní formou 

- ve výuce 2. stupně důsledněji diferencovat vzdělávací činnosti žáků s ohledem na jejich individuální potřeby, 

možnosti a schopnosti 

- více spolupracovat v rámci předmětových komisí a metodických sdružení. Využívat vzájemné hospitace jako 

zdroj metodické inspirace a přádávání zkušeností. 

- pro zefektivnění účinnosti vzdělávacího procesu účelně a v dostatečné míře využívat didaktickou techniku 

Kontrolní zjištění: 

Kontrola byla vykonána v základní škole a školní družině.  

Kontrola vydání, obsahu a seznámení se školním řádem a vnitřním a řádem podle § 30, odst. 1 až 3 školského zákona.  

Závěr: Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
 

 

IX. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2019 

I.  Příspěvky, dotace a dary 
1.1.  Příspěvky od zřizovatele: 

        Investiční příspěvek celkem za rok:       0,00 Kč 

        Neinvestiční příspěvek celkem za rok:    5 430 000,00 Kč na provoz 

1.2.  Příspěvky od kraje:         29 766 990,00 Kč 



 

1.3.  Příspěvky od státních orgánů:                              0,00 Kč 

1.4.  Jiné dotace:                                                           0,00 Kč 

1.5.  Dary:                                                              5 250,00 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: 

1.      480 065,00 Kč          prostředky na podpůrná opatření 

2.      - 24 364,00 Kč          snížení prostředků na platy 

3.      - 22 577,00 Kč          snížení prostředků na podpůrná opatření 

4.   7 071 028,00 Kč          rozpis prostředků na platy a ONIV,  

                                           účelová dotace – vyrovnání mezikrajových rozdílů UZ 33076 

5.        21 589,00 Kč          prostředky na podpůrná opatření 

6.          3 000,00 Kč          prostředky na podpůrná opatření 

7.        33 600,00 Kč          účelová dotace – výuka plavání UZ 33070 

8.        54 001,00 Kč          zvýšení limitu na platy na základě výkonů k 1. 9. 2019 

9.   2 142 488,00 Kč          přijatá záloha na projekt ESF, navýšení prostředků na platy, snížení     

                                           prostředků – podpůrná opatření 

           10.          8 160,00 Kč          účelová dotace – Excelence – UZ 33065 

 

III.  Výsledky hospodaření za rok 2019 
 

Výsledek hospodaření za rok 2019: zisk ve výši 214 854,55 Kč 

Z toho: za hlavní činnost:                                      142 105,66 Kč 

            za doplňkovou činnost:                               72 748,89 Kč 

 

Závazné ukazatele rozpočtu roku 2019 dané zřizovatelem nebyly překročeny. Příspěvek od zřizovatele nebyl zcela 

vyčerpán z důvodu úspory na energiích. 

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

byla pouze vratka ve výši 380,-- Kč u účelové dotace „Částečné vyrovnávání mezikrajových rozdílů v odměňování 

pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019“ 

z důvodu změny procenta za zaměstnavatele odvodu sociálního pojištění během roku.  

Škola obdržela účelovou dotaci „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019“ a účelovou dotaci 

„Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“, dotace 

byly plně vyčerpány.  

Škola měla během roku v realizaci 2 projekty ESF: „Šablony pro 2. ZŠ Napajedla“ a Šablony II. pro 2. ZŠ Napajedla“.  

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

 

IV.   Přehled investičních akcí (všechny) a významných oprav  
4.1.  Investiční akce: V kalendářním roce 2019 nebyly organizací realizovány žádné investiční akce. 

4.2.  Opravy: 

         1. malování prostor školy                        115 337,00 Kč 

         2. výměna podlah ve 2 místnostech         119 430,00 Kč 

         3. opravy elektro                                        63 222,00 Kč 

 

V.  Finanční fondy      
5.1. Přehled tvorby a čerpání fondů 

            (údaje v Kč) 
Finanční fondy Účet Stav 

k 1.1.2019 

Příděl z 

HV 

Jiné zdroje Plán čerpání Skutečnost 

čerpání 

Stav 

k 31.12.2019 

fond odměn 411 157 914,00 48000,00  110 000,00 33 864,00 172 050,00 

FKSP 412 168 497,38 0 415 220,00 561 514,00 383 096,01 200 621,37 

fond rezervní ze 

zlepšeného HV 
413 428 199,69 277227,51 0 150 000,00 0 705 427,20 

fond rezervní 

ostatní 
414 431 664,24 0 1397451,00 0 436 513,24 

1 392 602,00 

 

fond investiční 416 594 283,53 0 275 364,00 0 0 869 647,53 

Celkem  1780 558,84 325 227,51 2 088035,00 821 514,00 853 473,25 3 340 348,10 

 

5.2.  Čerpání fondu rezervního (nad 5.000,- Kč jmenovitě): celkem čerpáno 436 513,24 Kč    



 

        1. čerpání v rámci projektu ESF „Šablony pro 2. ZŠ Napajedla“ především na vzdělávání              

             pedagogických zaměstnanců a mzdy zaměstnanců + zákonné odvody v celkové výši 410 091,24 Kč 

  

5.3.   Čerpání fondu investičního (jmenovitě): nebylo čerpáno 

 

5.4.    Čerpání fondu odměn (souhrnně): 

           1.  odměny ve výši 33 864,00 Kč 

 

5.5.   Nečerpané prostředky z fondů 

 

U rezervního fondu bylo plánováno čerpání ve výši 150 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši  437 tis. Kč. Nevyčerpaná 

záloha ESF byla převedena do RF a náklady spojené s projektem ESF byly účtovány přes rezervní fond, z tohoto 

důvodu bylo zapojení RF vyšší, než se původně plánovalo. 

 

VI.   Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2019    

            (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) 0 172 050,00  X 172 050,00 

FKSP (412) X X X 180 997,37 180 997,37 

fond rezervní ze zlepšeného HV 

(413) 
0 705 427,20 0 X 705 427,20 

Fond rezervní ostatní (414) 0 1 392 602,00 0 X 1 392 602,00 

fond investiční (416) 0 869 647,53 0 X 869 647,53 

provozní prostředky 11 307,00 3 344 266,25 0 X 3 355 573,25 

BÚ školní jídelna  575 741,00 0 X 575 741,00 

Celkem 11 307,00 7 059 733,98 0 180 997,37 7 240 731,35 

 
VII.  Přehled závazků a pohledávek k 31. 12. 2019 
7.1. Závazky celkem: 6 000 145,16 Kč 

Z toho: 

      -     závazky dodavatelům                                       372 858,72 Kč 

- závazky mzdy, odvody a daně                         2 699 585,00 Kč 

- vratky dotací                                                             380,00 Kč  

jiné:  

- dlouhodobé přijaté zálohy ESF                   1 934 278,72 Kč  

- krátkodobé přij. zál. (stravné, ŠD, LVK)          920 609,00 Kč             

- výdaje příštích období (limit potravin, služby)                      39 771,72 Kč   

                 dohadné účty pasivní (energie)                        3 762,00 Kč 

ostatní krátkodobé závazky (penz. připojištění)                18 900,00 Kč 

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

 

7.2. Pohledávky celkem:                                                                      2 063 754,04 Kč 

Z toho:   

-     pohledávky odběratelé                           40 346,85 Kč 

- provozní zálohy (LVK, plyn)                        61 860,00 Kč  

- jiné: náklady příštích období (časopisy)                  15 053,47 Kč  

      dohadné účty aktivní (projekt ESF)           1 934 278,72 Kč 

      ostatní krátkodobé pohledávky (pohl. za žáky)                      12 215,00 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. 2019 přírůstky úbytky Stav k 31. 12. 2019 

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 

(údaj z rozvahy A.I. brutto) 
224 278,00 13 420,00 21 800,00 215 898,00 

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 

(údaj z rozvahy A.II. brutto) 
16 271 780,41 918 194,76 541 268,71 16 648 706,46 

 
8.2. Výsledky inventarizace:  



 

Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2019 

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            544 794,26                       472 045,37                              72 748,89 

Obecní prostředky          5 430 000,00                    5 272 014,18                            157 985,82 

 Státní rozpočet            28 784 500,24                  28 784 500,24                                       0,00 

Vlastní zdroje                 2 979 381,53                    2 995 261,69                            -15 880,16 

Celkem                         37 738 676,03                  37 523 821,48                            214 854,55 
 

9.2.  

Akce:                                Výnosy v Kč                  Náklady v Kč                    Zisk/ztráta v Kč 
Agrofert – dar 00                  620 800,00                     20 800,00                                        0,00 

Školní ples 007                       56 000,00                     51 774,88                                 4 225,12 

Agrofert–přísp.od žáků 008      8 600,00                       7 272,00                                 1 328,00       

Šablony II. pro 2. ZŠ Nap.    242 469,00                   242 469,00                                        0,00 

Šablony pro 2.ZŠ Nap.          410 091,24                   410 091,24                                        0,00 

Fond odměn                            33 864,00                     33 864,00                                        0,00 

RF z ost. tit. RF1                       5 622,00                       5 622,00                                        0,00 

Fotovoltaická el.                      39 282,26                     39 282,26 

Pronájmy TV                         252 951,00                   222 829,47                               30 121,53 

Regionální školství           27 559 609,00              27 559 609,00                                        0,00 

ZŠ                                       4 971 859,57                4 794 237,80                             177 621,77 

ŠD                                         163 700,00                   163 700,00                                         0,00 

ŠJ                                        3 401 496,96                3 439 221,09                              -37 724,13 

ÚD UZ 33076 odměň.           530 571,00                   530 571,00                                        0,00 

ÚD UZ 33070 plavání             33 600,00                     33 600,00                                        0,00 

ÚD UZ 33065 Excelence          8 160,00                       8 160,00                                         0,00 

Celkem                             37 738 676,03              37 523 821,48                              214 854,55 

 

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

inspektorát 

Zjišťování a hodnocení 

podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání 

0,00 0,00 0,00 

     

     

Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: žádná opatření nebyla dána. 

 

XI.   Daňové přiznání 
Daňové přiznání bylo podáno dne: 16. 3. 2020 

Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za rok 2019: 0                   

  

 

XII.   Stav zaměstnanců k 31.12.2019 
12.1.  Stav zaměstnanců fyzický: 55 

12.2.  Stav zaměstnanců přepočtený: 49,56 

 
 

 

 

 



 

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 2019-2020 - se v rámci pokračování započaté spolupráce uskutečnil v Borském Mikuláši   

        ve Slovenské republice atletický mítink  

 

 

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, který navazuje na MAP I., je zvyšování kvality školství v rámci OPR Otrokovice. Převážně se jedná 

o činnost pracovních skupin, ve kterých jsou zapojeni zástupci 9 škol. Skupiny jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské a 

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

dovedností. Závěry z těchto pracovních skupin byly následně diskutovány v rámci MS a PK naší školy. Neméně 

důležitou aktivitou byly semináře DVPP(konkrétní témata těchto seminářů jsou uvedena v tabulce DVPP). 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 – spolufinancovaný z prostředků EU. Smyslem tohoto projektu je 

podpořit u žáků návyky zdravého stravování. Jedenkrát za 14 dnů žáci dostávali balíček ovoce, ovocných nebo 

zeleninových produktů a jedenkrát za 14 dnů mléko nebo mléčné výrobky. Součástí tohoto projektu byly i 

doprovodné akce, např. prezentace a ochutnávky exotických druhů ovoce. Do tohoto projektu byli zapojeni všichni 

žáci naší školy.  

 

Projekt: Sportovní centra Nadace AGROFERT 

Naše škola je již šestým rokem zapojena do programu Sportovní centra Nadace AGROFERT. Jedná se o pravidelné 

mimoškolní sportovní aktivity dětí zaměřené na florbal, lehkou atletiku a míčové hry. Těchto aktivit se pravidelně 

zúčastňovalo přes 40 žáků naší školy.  Na tuto činnost přispívá Nadace AGROFERT částkou 30 000,- Kč za rok.  

 

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%) 

Cíle projektu: 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.  

 

Název programu: Podpora výuky plavání v základních školách  v roce 2019 

čj. MSMT  - 13222/2019-1 

Celková výše dotace: 33 600 Kč 

Čerpání: 33 600 Kč 

 

Název programu: Excelence základních škol – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 

2018/2019 



 

Čj. MSMT – 28302/2018-2 

Celková výše dotace: 8 160 Kč 

Čerpání: 8 160 Kč 

 

Název programu: Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 

mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019 

Čj. MSMT – 33424/2018-1 

Celková výše dotace: 530 951 Kč 

Čerpání: 530 571 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, SMIR 

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

Z prostředků zřizovatele byly realizovány níže uvedené akce: 

 nákup nového školního nábytku do 2 tříd ve 3. podlaží I. stupně 

 rekonstrukce elektrorozvodů, elektroinstalace a nové podhledy na 1. stupni  

 malování chodeb a tříd 

 rekonstrukce obkladů a výměna umývadel a baterií před školní jídelnou 

 klimatizace v místnosti pro ukládání zbytků ze školní jídelny 

 nové terminály pro objednávání obědů 

Dále byly z prostředků zřizovatele prováděny běžné údržbářské práce. 

 

2.  Spolupráce s rodiči a školskou radou 

     Vedení školy úzce spolupracovalo se zástupci rodičů. Na schůzkách byli rodiče informováni o záměrech školy, o 

personálním obsazení atd. Pro rodiče byly pořádány: 2x třídní schůzky, z toho 1 pro všechny třídy školy, 1 

informativní odpoledne, zahájení školního roku, workshop ve školní družině, miniburza středních škol, atd. Největší 

společnou kulturní akcí byl 18. školní společenský ples.  

Školská rada: 

Z důvodu pandemie Covid -19 se uskutečnilo pouze jedno setkání, kterého se zúčastnil i ředitel školy.  Byly 

projednány nejen povinné body vyplývající ze školského zákona, ale i běžné záležitosti týkající se chodu školy. 

Jednání bylo věcné a korektní. 

 

 3.  Spolupráce se školami spádových obcí a školami ORP Otrokovice 
     I tato oblast spolupráce byla výrazně ovlivněna epidemiologickou situací v 2. pololetí školního roku. I přesto se 

naši žáci do doby uzavření škol setkávali s žáky škol mikroregionu na vzdělávacích a sportovních soutěžích 

organizovaných jednotlivými školami. Vyučující zapojeni do MAP II. se v rámci svých pracovních skupin scházeli 

s kolegy ze škol mikroregionu, kde si předávali své zkušenosti a příklady dobré praxe. 

 

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

     Naše škola zajišťuje žákům a dospělým stravování ve školní jídelně.  Na základě smlouvy žáci 1. ZŠ navštěvují 

společnou výuku nepovinného předmětu náboženství a pro hodiny tělesné výchovy využívají také naši sportovní 

halu.   

 

5.  Spolupráce s DDM 

     Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM (viz přehled akcí školy). Ve školním rozhlase jsme informovali o 

jejich aktivitách pro žáky. Vedení DDM bylo hostem na zahájení školního roku na naší škole. Ve spolupráci 

s pracovníky DDM se uskutečnil adaptační den našeho 6. ročníku. Ve sportovní hale probíhaly sportovní aktivity 

DDM, víkendové soutěže a přehlídky. 

 

6.  Spolupráce s MŠ 

    Vzhledem k tomu, že většina společných aktivit MŠ a ZŠ probíhá ve 2. pololetí školního roku, a škola v tuto dobu 

byla uzavřená, se v letošním školním roce žádné společné aktivity neuskutečnily. 

 

 



 

 

7.  Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného 

     Žáci naší školy se zúčastnili tradičního zářijového táborového výchovného koncertu ZUŠ.  Ten se konal v naší 

sportovní hale, kterou jsme pro tento účel připravili. Podíleli jsme se na náboru do hudebních a výtvarných oborů. 

Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ.  

 

8.  Spolupráce s Farním úřadem Napajedla 

     Farní úřad zajišťoval výuku nepovinného předmětu náboženství. Vyučování dvou skupin vedl místní farář  

     Mgr. R. Turko.  

 

9.  Spolupráce s dalšími institucemi 

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

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

Napajedla, Muzeem Napajedla, TJ FS Napajedla a dalšími. Naši pedagogové se aktivně zapojili do organizace 

některých akcí pořádaných Klubem kultury v Napajedlích, tělovýchovnou jednotou a Sokolem Napajedla. 

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

 

10. Spolupráce s místními firmami 

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

2020. Většina místních firem, společností a místních živnostníků podpořila sponzorskými dary náš školní ples. 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.  

 

 11.  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 naší školy vychází ze Strategického plánu rozvoje školy na období 2019 – 2022. Tento dokument navazuje 

na předcházející období, rozšiřuje minulé a stanovuje nové cíle. Školní rok 2019/2020 byl počátkem tohoto nového 

tříletého období.   

     Bohužel naplnění plánu na školní rok 2019/2020 bylo výrazně ovlivněno uzavřením škol v 2. pololetí z důvodu 

pandemie Covid – 19. V souvislosti s touto situací jsme museli zajistit chod školy za podmínek, které jsme dosud 

neznali. Podařilo se nám však i tuto situaci zvládnout se ctí. Dokázali jsme v krátké době přejít na nový komunikační 

kanál se žáky (Teams). I přes komplikovanou situaci v 2. pololetí jsme žáky 9. ročníku dobře připravili na přijímací 

zkoušky (viz tabulka str. 16).  Některé úkoly související s naplňováním ŠVP se nám přesto nepodařilo realizovat 

v plné míře a byly přesunuty do dalšího školního roku. 

      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., vše v platném znění, kterou 

se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

Datum zpracování zprávy: říjen 2020     

 

 

Razítko školy a podpis ředitele: 

 

 

 

Schváleno školskou radou: 

Podpis:  


