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1. Základní údaje o škole 2018/2019 

Název školy: Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace 

Sídlo: 768 02 Zdounky 59 

Odloučené pracoviště: Kroměřížská 237, Zdounky 

Charakteristika školy: škola plně organizovaná (I. a II. stupeň) 

Zřizovatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky  

Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2003 

Jméno ředitelky: Mgr. Lenka Beranová 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dana Bayerová, do 31. 7. 2019 

          Mgr. Jana Klanicová, od 1. 8. 2019 

 

Kontakt na zařízení:  

telefon: 

 ředitelna    573 365 130 

zástupkyně ředitelky 573 365 938 

 sborovna I. stupně   573 365 032 

 sborovna II. stupně   573 365 937 

 školní jídelna   573 365 334 

 školní družina  737 260 441 

fax:   573 365 939 

e-mail:skola@zszdounky.cz, jidelna@zszdounky.cz  

 

Identifikátor právnické osoby: 600 118 681 

IČ:  750 207 93 

Nejvyšší povolený počet:  

škola (2 budovy)  350 žáků 

školní družina  80 žáků (dle hyg. předpisů) 

 školní jídelna  400 jídel 

 

Do zdounecké školy dojíždějí děti z těchto obcí: Roštín, Zborovice, Cvrčovice, Nětčice, 

Soběsuky, Těšánky, Cetechovice, Honětice, Milovice, Divoky, Troubky, Skržice. 

Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14. 9. 2005 s počtem 6 členů, v listopadu 

2017 proběhly volby členů do školské rady. 

mailto:skola@zszdounky.cz
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Naplněnost ve školním roce 2018 / 2019 (dle počátečních výkazů): 

1.stupeň                                5          tříd      138     žáků  

2.stupeň                                4          třídy    81     žáků 

školní družina                     3          odd.     80   žáků  

školní jídelna                                                193         žáků 

 

 

2. Obory vzdělání 2018/2019 

Obor vzdělávání: ZŠ: 79-01-C/01 

Nabídka předmětů ve školním roce 2018/2019 

Povinné a volitelné předměty Týdenní počet hodin v ročníku  

 1. 2. 3. 4. 5.  

Český jazyk 
 

9 8 9 6 6  

Anglický jazyk 
 

- 2 3 3 4  

Matematika 
 

4 5 5 5 4  

Prvouka 
 

2 2 2 - -  

Přírodověda 
 

- - - 2 2  

Vlastivěda 
 

- - - 2 3  

Hudební výchova 
 

1 1 1 1 1  

Výtvarná výchova 
 

1 1 1 2 2  

Pracovní činnosti 
 

1 1 1 1 1  

Tělesná výchova 
 

2 2 2 2 2  

Informatika 
 

- - - - 1  

Sportovní a pohybové hry 
 

1 - - - -  

Přírodovědný klub 
 

- - 1 - -  

CELKEM 
 

21 22 25 24 26  

Povinné a volitelné předměty Týdenní počet hodin v ročníku 



 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk 
 

4 4 5 4 

Anglický jazyk 
 

4 3 3 4 

Německý jazyk 
 

- 2 2 2 

Matematika 
 

4 4 4 5 

Chemie 
 

- - 2 1 

Fyzika 
 

1 2 2 2 

Přírodopis 
 

2 2 3 1 

Zeměpis 
 

2 2 1 2 

Dějepis 
 

2 2 2 2 

Výchova k občanství 
 

1 1 1 1 

Výchova ke zdraví 
 

1 1 - - 

Hudební výchova 
 

1 1 1 1 

Výtvarná výchova 
 

2 2 1 1 

Volba povolání 
 

- - - 1 

Pěstitelské práce 
 

2 - 1 - 

Příprava pokrmů 
 

- 1 - - 

Tělesná výchova 
 

2 2 2 2 

Informatika 
 

1 - - - 

Práce s počítačem 
 

- 1 1 - 

Zeměpisné praktikum 
 

- - 1 - 

Přírodovědné praktikum 
 

- - - 2 

CELKEM 
 

29 30 32 31 

 

 



Volitelné předměty 

1. stupeň 

Sportovní a pohybové hry      1. ročník – 1 hodina týdně 

Přírodovědný klub       3. ročník – 1 hodina týdně 

 

2. stupeň 

Práce s počítačem     7. a 8. ročník – 1 hodina týdně 

Zeměpisné praktikum     8. ročník – 1 hodina týdně 

Přírodovědné praktikum     9. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Nepovinné předměty 

Cvičení z fyziky      6. ročník – 1 hodina týdně 

Náboženství  1. a 2. roč. – 1 hodina týdně 

   4. – 7. roč. – 1 hodina týdně 

Třídnické hodiny 

1.- 9.ročník – 1 hodina týdně 

 
3. Personální zabezpečení činnosti školy 

                                          (od 1. 9. 2018 – do 31. 8. 2019) 
 
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1.9.2018 
Věk Muži Ženy Celkem % 

 Do 20 let 0 0 0 0 

21 – 30 let 1 1 2 10 

31 – 40 let 1 6 7 21 

41 – 50 let 0 5 5 20 

51 – 60 let 2 8 10 39 

61 a více let 0 0 2 10 

Celkem 4 22 26 100% 

% 15% 85% 100%  
 
 
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1.9.2018 
Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 1 5 6 24 

střední odborné 0 0 0 0 

úplné střední 0 4 4 15 



vyšší odborné 0 1 1 3 

vysokoškolské 3 12 15 58 

celkem 4 22 26 100% 

 
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 1. 9. 2018 
Odborná kvalifikace Počet osob Splňuje Nesplňuje 

učitel 1. stupně ZŠ 6 5 1 

učitel 2. stupně ZŠ 8 8 0 

vychovatel ŠD 3 3 0 

asistent pedagoga 1 1 0 

celkem 18 17 1 

 

Nekvalifikovaná učitelka I. stupně si od 1. 2. 2018 začala doplňovat potřebnou 

kvalifikaci. 

Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství. 

 
Zařazení pracovníků do platových tříd 
Platová třída Počet zařazených pracovníků 

2 3 

4 1 

5 3 

6 1 

7 1 

8 1 

9 3 

10 1 

11 1 

12 11+4 

Celkem 26 + 4 

 

U čtyř zaměstnanců byly dva pracovní poměry - 1x kuchařka a 1x uklízečka  

       1x vychovatelka a 1x učitelka 1. stupně 

       1x VŠJ a 1x kuchařka 

       1x psycholožka a učitelka 

 
Celkové roky započitatelné praxe celkem 
Doba trvání pracovního poměru Počet zaměstnanců 

do 5 let 3 

do 10 let 2 

do 15 let 0 

do 20 let 8 

nad 20 let 17 

celkem 30 

 



Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním 
roce 2018/2019  1. 9. 2018 – 31. 8. 2019 
 
Nástupy a odchody Počet zaměstnanců 

Nástupy 7 

Odchody 5 

  

V průběhu školního roku, tj. od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 došlo k personálním 

změnám jak u pedagogických, tak i u technických zaměstnanců. 

 Již v průběhu srpna 2018 nastoupili dva noví učitelé pro druhý stupeň.  

K 31. 12. 2018 podala výpověď vedoucí školní jídelny, na její místo byla 1. 1. 2019 

přijata nová zaměstnankyně. 

 Z projektu OPVVV – Šablony II. pokračuje pracovní poměr školního psychologa. 

V dubnu dlouhodobě onemocněla paní učitelka z prvního stupně, na její místo 

byla na zástup přijata paní učitelka v důchodovém věku, v pracovním poměru setrvala až 

do 30. 6. 2019. 

Ke dni 31. 7. 2019 se vzdala své funkce zástupkyně ředitelky, na škole zůstává 

i nadále jako učitelka prvního stupně. 

K 31. 7. 2019 byl na základě žádosti zaměstnance dohodou ukončen pracovní 

poměr s pedagogem druhého stupně, z důvodu dojíždění do vzdáleného místa bydliště 

byl na základě žádosti zaměstnance k 31. 7. 2019 dohodou ukončen pracovní poměr 

dalšího pedagoga druhého stupně, z důvodu přestěhování byl k 16. 8. 2019 taktéž na 

základě žádosti zaměstnance ukončen dohodou pracovní poměr opět s pedagogem 

druhého stupně. Na jejich místa byli v průběhu srpna 2019 přijati noví pedagogové. 

K 27. 8. 2019 nebyl prodloužen pracovní poměr nekvalifikované paní učitelce, 

která u nás pracovala na pozici učitelky prvního stupně, a po dohodě s ní byl na základě 

její žádosti také rozvázán pracovní poměr vychovatelky. Místo vychovatelky bylo na 

částečný úvazek nabídnuto zaměstnankyni, která u nás pracuje jako asistentka 

pedagoga. Dále byla přijata nová paní učitelka prvního stupně, která byla zároveň 

jmenována novou zástupkyní ředitelky. 

 

  

 

 

 



4. Zápis k povinné školní docházce 

Dne 19. února se konala v MŠ Zdounky první schůzka s rodiči předškoláků. 

Rodiče dostali informace ohledně školní zralosti a byli pozváni na akci Školákem na 

zkoušku i k samotnému zápisu.  

Pro předškoláčky ze zdejší mateřské školy, ale i okolí, a jejich rodiče naše škola 

uspořádala akci s názvem Školákem na zkoušku. Letošní ročník byl zaměřen na 

bezpečnost při cestě nejen do školy. Pro děti byl ve třídách i v tělocvičně připraven 

program s dopravní tématikou. 

Předškoláčci poprvé usedli do školních lavic a zakusili vyučování “nanečisto”. 

Předvedli své bravurní znalosti z oblasti dopravní výchovy, bezpečnosti na silnici, včetně 

povinné výbavy cyklisty. Různými formami si vyzkoušeli základní dovednosti školáka, 

které bude třeba zvládnout i u zápisu (barvy, tvary, pravolevá orientace, 

předmatematické představy atd.). V tělocvičně pak ukázali své pohybové dovednosti při 

jízdě zručnosti na koloběžce. Při plnění úkolů poznali paní učitelky a zjistili, že se ve 

škole nemají čeho bát.  Rodiče měli možnost sledovat své dítě, jak se projevuje, co se mu 

daří a kde je potřeba ještě něco “dopilovat”. 

Dne 10. dubna 2019 se konal zápis žáků do 1. třídy. Zápis tematicky na Školáka na 

zkoušku navázal, děti poznávaly dopravní prostředky, rozlišovaly barvy vagónků vláčku, 

počítaly a porovnávaly počty autíček a dalších dopravních prostředků, určovaly 

geometrické tvary dopravních značek a plnily různé podobné úkoly. Kromě toho 

předvedly své komunikační a řečové dovednosti například při recitaci básničky. Při 

kresbě postavy cyklisty většina dětí nezapomněla na povinnou výbavu – helmu. Nejvíc 

budoucí školáčky potrápilo zavazování tkaničky na tenisce.  

K zápisu se dostavilo celkem 25 dětí, někteří z nich již po odkladu povinné školní 

docházky. Několik zákonných zástupců dětí požádalo o odklad povinné školní docházky i 

v letošním roce, v září by mělo nastoupit do I. třídy z dětí, které přišly k zápisu, 15 žáků. 

12. června 2019 se konala schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodičům byly 

předány základní informace ohledně nástupu jejich dětí do ZŠ a provozu ŠJ a ŠD. 

 

5. Výsledky vzdělávání žáků  

Stav k 30. 8. 2019: 

Celkový počet žáků                          217 

Prospělo s vyznamenáním             115 



Prospělo                                                94 

Neprospělo                                            3 

Neklasifikováno                                     4 (vzdělávání dle § 38)  

 

Jedna žákyně (z 1. stupně) neprospěla z jednoho předmětu, jeden žák (z 2. 

stupně) v červnu neprospěl ze dvou předmětů a v srpnu konali opravné zkoušky. Jedna 

žákyně (z 2. stupně) neprospěla z 6 předmětů, tímto školním rokem však ukončila 9 let 

povinné školní docházky, o pokračování v plnění školní docházky prostřednictvím 

zákonných zástupců nepožádala. 

K opravným zkouškám se jedna žákyně nedostavila, bude tedy opakovat ročník, 

žák při jedné zkoušce neuspěl, k další se nedostavil, bude rovněž opakovat ročník. 

Pět žáků navštěvuje školu v zahraničí (4 v Anglii a 1 v Německu), zatím 4 nebyli 

klasifikováni, 1 žákyně vykonala řádně komisionální zkoušky. Jeden žák vzdělávající se 

v zahraničí tímto školním rokem ukončil povinnou školní docházku. 

 

Chování žáků: 

1 – velmi dobré                    216 

2 – uspokojivé                          1 

3 – neuspokojivé                      0 

 

Z důvodu vysokého počtu neomluvených hodin byl udělen snížený stupeň z chování, 

v prvním pololetí u jednoho žáka, v druhém pololetí u jedné žákyně.  

 

Zameškané hodiny: 

1. pololetí                  7 370  omluvených 

                                         167  neomluvených 

 

2. pololetí                 9 321  omluvených 

                                           76  neomluvených 

Jeden žák a jedna žákyně 2.st., respektive jejich zákonní zástupci, nedoložili omluvenky, 

proto tolik neomluvených hodin.  

 

 



6. Testování žáků 

V letošním školním roce jsme se účastnili testování Společnosti pro kvalitu školy z. s. 

Dne 15. 4. 2019 byli testováni žáci páté třídy. Testování se zúčastnilo 29 žáků z 30. 

Žáci byli testováni z těchto předmětů: český jazyk (úspěšnost 65,3 %), matematika 

(úspěšnost 61,3 %), anglický jazyk (úspěšnost 48,5 %), člověk a jeho svět (úspěšnost 

73,8 %). 

Dne 17. 4. 2019 byli testováni žáci deváté třídy. Testování se zúčastnilo 19 žáků z 21 

(testování se neúčastnili někteří žáci mající výborné vzdělávací výsledky). Žáci byli 

testováni z těchto předmětů: český jazyk (úspěšnost 62,7 %), matematika (úspěšnost 

39,7 %), anglický jazyk (úspěšnost 60 %), chemie (úspěšnost 46,3 %), fyzika (úspěšnost 

64,1 %), biologie (úspěšnost 66 %). 

Dne 23. 4. 2019 byli testováni žáci sedmé třídy. Testování se zúčastnilo 22 žáků z 24 

(testování se neúčastnili někteří žáci mající výborné vzdělávací výsledky). Žáci byli 

testováni z těchto předmětů: český jazyk (úspěšnost 75 %), matematika (úspěšnost 37,2 

%), anglický jazyk (úspěšnost 62,3 %), fyzika (úspěšnost 39,7 %), biologie (úspěšnost 

65,9 %). 

 

7. Volba povolání 

Žáci devátého ročníku se průběžně připravovali na výběr střední školy v rámci 

předmětu Volba povolání. Byli vedeni k zodpovědnému přístupu, sebepoznání, utřídění 

svých priorit a zájmů. Vyzkoušeli si vyplnění přihlášky na SŠ, seznámili se s účelem a 

vyplňováním Zápisového lístku. Seznámili se s aktuálními informacemi ohledně 

přijímacího řízení a měli k dispozici také přijímací testy z minulých školních let i řadu 

dalších ukázkových testů. Pro vyhledávání informací mohli ve škole využívat portál 

„zkola.cz“, se kterým se naučili pracovat ve Volbě povolání. Se správným výběrem školy 

jim pomohla také řada informačních a propagačních materiálů jednotlivých škol a v 

neposlední řadě také Atlas školství, zprostředkovaný Úřadem práce Kroměříž.  

 Všichni žáci byli informováni o konání Dne zlínského kraje 22.9. 2018 a Burzy 

práce a vzdělání v Prostějově 2.10. 2018. Většina žáků deváté třídy a někteří žáci 8. třídy 

navštívili Přehlídku středních škol a pracovního uplatnění, která se konala dne 25.10. a 

Veletrh práce a vzdělávání – Kroměříž 2018, jenž se uskutečnil ve dnech 8. a 9.11. 2018. 

Zákonní zástupci žáků obdrželi pozvánky na „Informační schůzku pro rodiče žáků 9. tříd 

se specialisty ÚP ČR pro volbu povolání“ – termíny konání 31.10. a 28.11. 2018. Velkou 



pomocí při rozhodování byla pro mnohé také možnost navštívit DOD jednotlivých 

středních škol. 

Pečlivě připravenou odbornou prezentaci SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice 

pod Hostýnem měli žáci deváté třídy možnost si vyslechnout dne 8.10. 2018. Bývalé 

žákyně naší školy, které nyní studují na Střední zdravotnické školy Kroměříž, přednesly 

15.11.2018 netradiční prezentaci spojenou s praktickou ukázkou první pomoci. 

Studentka Tauferovy střední odborné školy veterinární, Kroměříž a zároveň také naše 

bývalá žákyně, si pro devátou třídu připravila prezentaci, týkající se nabídky oborů a 

dalších možností školy.  

Velkým úspěchem pro naši školu bylo vynikající umístění šesti žáků z deváté 

třídy v soutěži mladých odborníků „Ukaž, co umíš“ pro žáky 7., 8., a 9. tříd základních 

škol regionu, které se zúčastnili ve dnech 12., 13.12. 2018. Soutěž probíhala na Střední 

škole – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž a také na jejím dalším pracovišti 

Na Lindovce. Soutěžící předvedli své dovednosti v kategoriích „Elektronik“, „Strojař“ a 

„Automechanik“. Celkem soutěžilo 40 žáků, jeden z našich žáků se v kategorii „Strojař“ 

umístil na 4. místě, v kategorii „Automechanik“ obsadili naši soutěžící 3., 5., 8. a 11. 

místo. 

Zájemci o studium oboru ukončeného maturitní zkouškou, museli i v tomto 

školním roce konat státní přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Všichni žáci 

devátého ročníku měli možnost podat opět dvě přihlášky na střední školy. 

Ve školním roce 2018/2019 ukončilo povinnou školní docházku 21 žáků. Celkem 

7 žáků si zvolilo učební obor, jedna žákyně studium uměleckého oboru, jeden žák bude 

studovat na gymnáziu, 12 žáků bylo přijato na maturitní obory. Největší zájem projevili 

žáci o studium na Střední škole – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž (3 žáci) 

a Střední škole oděvní a služeb Vizovice (3 žáci). Ze sedmého ročníku se na 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži hlásili čtyři žáci a přijati byli dva z nich. Čtyři žáci 

z pátého ročníku podali přihlášku na Gymnázium v Kroměříži – všichni byli přijati ke 

studiu. Povinnou školní docházku ukončí také jedna žákyně z 8. třídy – byla přijata na 

Střední školu hotelovou a služeb. 

Žáci VIII. třídy absolvovali v IPS v Kroměříži prezentaci se zaměřením na volbu 

profese. 

 

 



8. Využívání ICT 

V naší škole využíváme informačních a komunikačních technologií pomocí vybavení 

v učebnách jak na prvním, tak na druhém stupni – interaktivní tabule, projektory, PC a 

notebooky. 

Na prvním stupni byly v letošním školním roce interaktivní tabule ve II. a III. třídě a 

také v jazykové učebně. V I. a IV. třídě byl k dispozici projektor s plátnem. Na druhém 

stupni je interaktivní tabule v učebně fyziky a chemie, v letošním školním roce přibyla 

do jazykové učebny, projektor s plátnem je pak v učebně Př, Hv a PC.  

Do učebny PC bylo pořízeno nových 30 počítačů, aby mohla být učebna využita i pro 

jiné předměty tak, aby měl každý žák své pracoviště. Některé původní počítače se 

rozdělily do školní družiny, aby mohla být procvičována např. dopravní výchova formou 

testových otázek, ale mohlo být i např. procvičováno učivo. Další z původních PC jsou 

nachystány do učeben pro případné použití pro výuku, nebo do budoucna pro 

elektronické třídní knihy a žákovské knížky. 

V rámci využívání ICT byl pořízen notebook do třídy pro nadaného žáka, aby mohl 

rozvíjet své nadání. Také byly pořízeny notebooky pro pedagogy do některých kabinetů. 

Bylo nakoupeno i několik routerů a díky nim byl rozšířena internetová síť ve škole i 

ve školní družině. 

Podle našeho ŠVP v učebně PC proběhla pravidelná výuka předmětu informatika 

v 5. a 6. ročníku, předmětu práce s počítačem v 7. a 8. ročníku. Počítačová a interaktivní 

technika se využívala také v jiných předmětech např. Čj, Nj, Aj, D, Vko, Vkz, Z. 

 

 

9. Environmentální výchova 

       EVVO – ekologická (environmentální) výchova, vzdělání a osvěta ve školských 

zařízeních bylo zařazeno do výuky jednotlivých předmětů a bylo ve školním roce 

2018/2019 zajišťováno pedagogickým sborem formou teoretické i praktické výuky a 

odborníky z Minerva Cup. Mnoho témat této oblasti bylo zařazeno do předmětu 

Přírodovědné praktikum pro IX. třídu. Žáci různých tříd byli s EVVO seznamováni i 

formou vycházek do přírody včetně návštěvy významné lokality Zákostelí ve Zdounkách 

i formou prezentací o významných rostlinách a živočiších v této oblasti. 

      Každá třída také měla roční plán k plnění EVVO na témata: ptačí krmítka, hmyzí 

hotel, okrasné květiny venku a pokojové květiny (na I. stupni), voda v přírodě, pokojové 



rostliny (na II. stupni), pěstování zeleniny na školním pozemku, odpady, léčivé a okrasné 

rostliny a stromy.  

 

Poslední jmenované téma zpracovali žáci IX. třídy formou soutěžní akce pro žáky 

I. a II. třídy ke Dni stromů. Žáci plnili disciplíny, které nesly názvy jako: Zapamatovávaná, 

Křížovka, Přiřaď to k větvičce, Poznávání stromů, Hlavně tu modrou, Chuťovka, 

Pitíčkárna  a  Žaludi. Některé úkoly byly vědomostní, jinde záleželo na šikovnosti nebo 

na vyvinutých smyslech chuti. Nejlepší týmy byly odměněny diplomy a sladkostmi. 

Na podzim a na jaře na naší škole opět proběhl sběru papíru, trvale probíhá 

třídění plastu, hliníku a zbytkového odpadu. V prvním pololetí proběhl sběr papíru za 

pomoci žáků VII. třídy ve dnech 8. – 12. 10. 2018, vybralo se 10 390 kg a částkou 1550 

Kč se přispělo na lenochoda dvouprstého ze ZOO Zlín - Lešná. Ve druhém pololetí 

proběhl sběr ve dnech 20. – 24. 5. 2019, vybralo se 13 085 kg a z celkové částky 15 348 

Kč přispěla naše škola opět na lenochoda dvouprstého částkou 1500 Kč. Naše 

rozhodnutí sponzorovat zvíře ze ZOO Zlín - Lešná je i součástí světové snahy 

rozmnožovat a zachovat ohrožené druhy zvířat naší planety za účasti zoologických 

zahrad.  

      V rámci pěstitelských prací a pracovních činností se žáci VI. a VIII. třídy starají o 

školní pozemek a okolí školy, pěstují zeleninu, ovoce i okrasné rostliny a léčivé rostliny a 

také využíváme kompost z kompostéru, který jsme loni založili.  

      Žáci I. třídy s paní učitelkou vyrobili a ozdobili ptačí krmítko, které bylo přes 

zimu umístěno mezi budovou I. stupně a školní jídelnou a starali se, aby tam ptáčci našli 

něco k snědku.  

      Nejenom žáci II. třídy se na jaře starali o vývoj housenek baboček a vylíhlé 

dospělé jedince vypustili do volné přírody. 

      Žáci III., VI. a VIII. třídy na podzim zasadili cibulky tulipánů do tvaru srdce, které 

na jaře vykvetly - jedno tulipánové srdce na I. stupni a druhé na II. stupni. 

      Žáci IV. třídy řešili význam vody v přírodě a pečovali o školní jezírko a žáci V. 

třídy pečovali o pokojové rostliny a také vypěstovali zeleninu na školním pozemku. 

      Naši žáci se také zapojovali do soutěží s přírodovědnou tématikou. Jednalo se 

především o Biologickou olympiádu kategorie D i C, jejíž okresní kola se konala na naší 

škole. Žáci ze VII. třídy obsadili v BIO kategorie D 8. a 10. místo a žákyně VIII. třídy 

získala v okresním kole BIO kategorie C diplom a cenu za 3. místo a reprezentovala školu 



i v krajském kole, které se konalo v prostorách ZOO Lešná. Někteří žáci se účastnili i 

dalších přírodovědných soutěží jako např. soutěž Poznej a chraň, soutěž YPEF, Soutěž 

Mladých zdravotníků, krajská soutěž v bezpečnostně branných disciplínách s názvem 

Soutěžní den s IZS.  

      Dále na naší škole proběhly další soutěže a akce, např. Týden v pohybu v ŠD, 

Týden plný vitaminů na I. stupni, Zdravé zuby s I. třídou, výstava 100 let myslivosti na 

Zdounecku, výstava ČZS, projektový týden na téma Jak chutná podzim, Besedy s 

misionáři pro III. až IX. třídu, Sportem proti šikaně - florbalový turnaj, Vánoční jarmark, 

lyžařský výcvik, projektový týden na téma Probouzíme jaro na I. stupni, plavecký výcvik, 

škola a pobyt v přírodě s I., II. a V. třídou, Dětské dopravní hřiště se IV. třídou, Den proti 

rakovině s IX. třídou, Dopravní soutěž, Hravé odpoledne s vařením s IX. třídou, Den 

Země aj. 

      V květnu se na naší škole uskutečnil projektový den zaměřený na 

environmentální téma Plast je past. Projektový den proběhl ve spolupráci s odborníky z 

Minervy Cup a jeho součástí byl i kvíz. Nejlepší šestičlenné družstvo bylo pozváno do 

finále soutěže Minerva Cup do Strážnice, kde opět soutěžili a získali ceny. 

     Také v tomto školním roce jsme se zapojili do projektu Ovoce a mléko do škol. 

 

10.  Podpora žáků se SVP 

Během školního roku vykonávala výchovná poradkyně pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami tyto činnosti: studium – UP v Olomouci, Centrum celoživotního 

vzdělávání - Studium pro výchovné poradce, pravidelné aktualizace seznamů žáků s PO 

a seznamu pomůcek, pravidelná komunikace s PPP a SVP, účast na setkáních 

výchovných poradců, účast na jednáních ohledně žáků, projednávání a podpis nových 

doporučení s rodiči, vypracování IVP – seznámení a projednání IVP s rodiči, seznámení 

pedagogů s novými doporučeními a IVP, vyhodnocování efektivity nastavených 

podpůrných opatření pro PPP a SPC, vyhodnocování efektivity IVP pro PPP a SPC, nákup 

pomůcek pro žáky s SVP, setkání školního poradenského pracoviště a pravidelná 

spolupráce mezi pracovníky tohoto pracoviště, supervize školního poradenského 

pracoviště. 

Na základě doporučení školského poradenského zařízení je žákům poskytována 

podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Žáci dle doporučení 

navštěvují předmět speciálně pedagogické péče nebo pedagogickou intervenci. 



Předmět speciálně pedagogické péče ve variantě B - jedná se o obdobu dřívějšího 

nápravného vedení. Navštěvují jej žáci, kteří jej mají doporučen z pedagogicko 

psychologické poradny. Zaměřujeme se především na rozvoj čtenářské gramotnosti, 

grafomotoriky, sluchové a zrakové percepce, vizuomotorické koordinace. Zařazovány 

jsou také aktivity zaměřující se na koncentraci pozornosti a zklidnění projevů 

hyperaktivity. Nechybí ani procvičování gramatických jevů příslušných ročníků 

přiměřenou formou odpovídající jejich speciálním vzdělávacím potřebám.  

Další formou podpory je pedagogická intervence, kde žáci především procvičují 

učivo různých předmětů dle doporučení školského poradenského zařízení a aktuální 

potřeby.  

Výchovná poradkyně pravidelně spolupracovala i se zákonnými zástupci našich 

žáků, kteří se na výchovnou poradkyni mohou obracet s následujícími záležitostmi: 

řešení výukových obtíží svých dětí, doporučení vhodných forem práce s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc s orientací v literatuře vhodné pro rodiče 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, v případě podezření rodiče na závažnější 

výukové obtíže svého dítěte požádání školy o vypracování plánu pedagogické podpory, 

projednání doporučení ze školského poradenského zařízení, spolupráce při tvorbě i 

během plnění plánu pedagogické podpory, spolupráce při tvorbě i během plnění 

individuálního vzdělávacího plánu, 

 

Přehled žáků se SVP ve školním roce 2018/2019: 

Žáci se SVP: 

- stupeň PO 1: 5 žáků 

- stupeň PO 2: 24 žáků +1 

- stupeň PO 3: 1 žák 

- stupeň PO 4: 1 žák 

Plán pedagogické podpory:  

- 2 žáci 

Předmět speciálně pedagogické péče:  

- 1. stupeň: 4 žáci 

- 2. stupeň: 2 žáci 

Pedagogická intervence:  

- 1 stupeň: 4 žáci 



- 2. stupeň: 5 žáků 

 

Celkem žáků se SVP: 30 + 4 

Celkem žáků s IVP: 18 + 2 

Celkem žáků s PLPP: (2) 

Celkem žáků nadaných: 1 

Předmět speciálně pedagogické péče – 6 žáků 

Pedagogická intervence – 9 žáků 

 

11. Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) 

 Na začátku školního roku byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s novým 

Minimálním preventivním programem, Programem proti šikanování a byla připomenuta 

Školní preventivní strategie. Na konci září proběhlo vyhodnocení Minimálního 

preventivního programu za loňský školní rok. 

 V průběhu září byli všichni žáci a zákonní zástupci prostřednictvím TU seznámeni 

s činností MP, jejími konzultačními hodinami a možností využití schránky důvěry, 

s činností školního poradenského pracoviště. Byl zdůrazněn přínos třídnických hodin, 

byl kladen důraz na důležitost spolupráce třídních učitelů s třídními kolektivy i se 

školním poradenským pracovištěm. V rámci třídnických hodin probíhalo v každém 

čtvrtletí také sebehodnocení žáků, které následně zapisovali do žákovských knížek. 

 V průběhu školního roku byly shromažďovány informační materiály týkající se 

prevence rizikového chování, pro pedagogy jsou k dispozici ve sborovně II. stupně, 

stejně tak i časopis Prevence, který škola pravidelně odebírá. Průběžně probíhala 

s dalšími pracovnicemi školního poradenského pracoviště a okresní metodičkou 

prevence, KPPP a zařízení pro DVPP Zlín – pracoviště Kroměříž a dalšími organizacemi 

(OSPOD).  

  Metodička prevence se účastnila setkání školních metodiků prevence, odborných 

seminářů a konferencí k dané problematice a pokračovala ve specializačním studiu 

školního metodika prevence, realizovala individuální konzultace se žáky a jejich 

zákonnými zástupci a také konzultace s některými pedagogickými pracovníky, 

pravidelně se účastnila jednání se zákonnými zástupci v případě řešení problémů žáků, 

dále schůzek školního poradenského pracoviště s vedením školy. Ve spolupráci s dalšími 



pracovnicemi školního poradenského pracoviště zajišťovala organizaci supervizí pro 

pedagogy. 

 Třídní učitelé podávali každý měsíc písemné zprávy o situaci ve třídách, pro tyto 

účely byl v tomto školním roce připraven nový formulář. Docházelo k mapování vztahů 

v třídním kolektivu. Vychovatelky ŠD min. 1x za čtvrtletí písemné zprávy o situaci v 

odděleních ŠD. Průběžně byly řešeny následující problémy: problémové vztahy v 

některých třídních a mezitřídních kolektivech, záškoláctví – úmyslná absence, jiné 

porušování školního řádu (nevhodné chování vůči učiteli a spolužákům, používání 

mobilních telefonů, podvody), krádeže, podezření na šikanu, jednání s úmyslem ublížit 

spolužákovi, slovní vyhrožování spolužákům, podezření na zanedbání péče ze strany 

rodičů, nedůsledná péče rodičů při domácí přípravě žáků apod.  

 Proběhlo anonymní dotazníkové šetření mezi žáky 6. a 9. ročníku, realizované 

studentkou VŠ, kde byla zjišťována problematika zkušeností žáků s alkoholem a 

návykovými látkami. Většina dotazovaných žáků nemá s tímto žádné zkušenosti. Ti, kteří 

někdy vyzkoušeli alkohol, tak poprvé na nějaké rodinné oslavě a to velmi symbolicky, 

jinak alkohol nepožívají. Žáci, jež mají zkušenost s jinými návykovými látkami, uvedli, že 

se nejčastěji jednalo o marihuanu, tu měl k dispozici někdo z jejich starších kamarádů, 

oni sami, jak sdělili, ji však neužívají. 

 Během roku byly realizovány různé aktivity věnované prevenci rizikového chování 

(viz níže). Během nich byl kladen důraz na pozitivní vztahy mezi žáky, na tradice a zvyky 

ve společnosti, spolupráci žáků, pozitivní vztahy k sobě samému, k druhým, ke svému 

okolí obecně i k přírodě, na zdravý životní styl, byla realizována i multikulturní výchova 

apod. 

 

Aktivity pro žáky: 

Září 

 Třídnické hodiny - tvorba pravidel tříd 

 Bezpečnost silničního provozu  

 Adaptační pobyt - VI. třída 

 Výstava zahrádkářů 

 100 let myslivosti na Zdounecku 

 Prázdninový kufřík - 1.st. 

 DE VE DE – žáci navštěvující Náb 



Říjen 

 Sběr starého papíru 

 Den stromů 

 72 hodin – dobrovolnický projekt 

 Dětské dopravní hřiště – IV. tř. 

 100 let výročí vzniku republiky  

Listopad 

 Halloweenská party 

 Beseda s misionáři z Hondurasu 

 Ponožkový den 

 Advent / Vánoční jarmark  

 Den otevřených dveří na 2.st. 

 Dobrák – plníme dobré skutky - 1.st. 

Prosinec  

 Vánoční Vídeň – přihlášení žáci VI. – IX. tř. 

 Mikulášská nadílka 

 Ježíškova vnoučata - ŠD 

 Škola v pohybu – I. a III. tř. 

 Vánoční programy tříd a ŠD 

 Sportem proti šikaně  - 2. st. 

 Vánoční hvězda – šance pro těžce nemocné děti 

Leden  

 Pololetní hodnocení prospěchu a chování 

 Lyžařský výcvik – 2. stupeň 

Únor 

 Týden plný vitamínů – 1. stupeň 

 Projekt ke Dni mateřského jazyka – I. a VIII. tř. 

 Týden v pohybu - ŠD 

Březen 

 Zdravé zuby - I. třída 

 Školákem na zkoušku – 1. stupeň 

 S knížkami jsme kamarádi 



 

Duben 

 Zápis k PŠD 

 Den otevřených dveří na 1. stupni 

 Den Země – 1. stupeň 

 Exkurze do Osvětimi – VIII., IX. třída 

 Bezpečně na kole 

Květen 

 Exkurze Český Krumlov – VI., VII. třída 

 Den rodiny se školou 

 Den proti rakovině – IX. tř. 

 Relace ke Dni matek 

 Sběr starého papíru 

 Plast je past 

 Soutěž mladých cyklistů 

 Pobyt v přírodě – II., III. třída 

Červen 

 Hasík – II., VI. třída 

 Hravé odpoledne s vařením – IX. třída 

 Den dětí s SDH 

 Vybarvený běh Kroměříž - přihlášení žáci s rodiči a pedagogy 

 Exkurze Orlí hnízdo - přihlášení žáci V. – IX. třída 

 Dětské dopravní hřiště – IV. třída 

 Etiketa a školní řád – V. - VIII. třída 

 Pobyt v přírodě - V. třída 

 Pololetní hodnocení prospěchu a chování 

 

Aktivity pro pedagogy: 

 

 Supervize – září, říjen, listopad (2x), únor, březen, květen 

 Školení první pomoci – prosinec 

 DVPP – Současný žák versus role a kompetence současného učitele - květen 

 



12. Činnost školního psychologa 

Ve škole ve své činnosti pokračovala školní psycholožka pracovat i v tomto školním roce. 

Školní psycholožka poskytuje  komplexní služby žákům, rodičům i pedagogům dle vyhlášky č. 

72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních. 

Za dobu svého působení vykonávala činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, 

informační a pracovala jsem se žáky, pedagogy i rodiči.  Zjišťovala vhodné sociální klima 

ve třídách I. a II. stupně, uskutečňovala intervence ve školních třídách, podporovala  

spolupráci třídy a třídního učitele, pracovala na interpersonálních vztazích – 

odstraňování komunikačních bariér a řešení konfliktů ve třídě mezi žáky, pracovala  

s problémovými žáky, pracovala se žáky ohroženými školním neúspěchem a žáky 

nadanými,  vedla individuální konzultace se zákonnými zástupci žáků, realizovala 

konzultace s problémovými žáky na základě požadavků rodičů, poskytovala  

individuální konzultace pedagogickým pracovníkům, spolupracovala s třídními učiteli, 

pomáhala při řešení rodinných konfliktů, které ovlivňovaly vzdělávání žáků, prováděla 

náslechy v třídnických hodinách jednotlivých tříd, některé třídnické hodiny sama vedla, 

spolupracovala jsem se Střediskem výchovné péče v Kroměříži a dalšími poradenskými 

subjekty, s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, účastnila se schůzek vedení 

školy a školního poradenského pracoviště, pracovních a pedagogických porad, 

konzultačních dnů a třídních schůzek, supervizí a různě zaměřených seminářů v rámci 

DVPP, organizovala a účastnila se také školních aktivit mimo vyučování, jež jsou rovněž 

zdrojem poznatků pro práci školního psychologa a také jedním z vhodných nástrojů jeho 

práce. 

 K výše uvedeným činnostem využívala různé metody a postupy práce. Nejvíce 

převažovala metoda rozhovoru, individuální pohovory, konzultace a také metody 

zjišťující klima třídy a vztahy mezi žáky. Dále psychologické hry, které posilují pozitivní 

vztahy ve třídě a napomáhají dobrému sociálnímu prostředí ve škole. 

 Veškerou dokumentaci o svých činnostech vedla a zpracovávala v souladu 

s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem. 

 

13. Další vzdělávání pracovníků školy  

Pedagogičtí pracovníci – školení a semináře 

Školení k GDPR           16 



Specifičnost výuky v I. třídě        2 

Bezpečnost v Tv          1 

POKOS           1 

Veselé počítání s hudbou a pohybem       2 

Spisová služba          1 

Regionální folklór         1 

První pomoc           18 

Exkurze do moderní literatury pro děti a mládež     1 

Zvládání obtížných situací ve výuce       1 

Edookit pro učitele          2 

Využití fotografie ve Vv         1 

Edookit pro administrátory         2 

Edookit, vysvědčení          1 

Současný žák versus role a kompetence současného učitele    2 + 16 

Edookit, sběr dat         1 

Žáci s podpůrnými opatřeními v ŠD       1 

Pravidla čerpání FKSP          1 

O strašidlech a čarování         1 

Posouzení vývoje čtení a psaní na I.st.       1 

Seminář dopravní výchovy        1 

Nové metody a formy výuky německého jazyka     1 

Kurz přežití pro ředitele        1 

Intervence ve školní třídě        1 

 

Specializační studium 

Výchovné poradenství        1 

Prevence rizikového chování       1 

 

Rozšíření kvalifikace 

Fyzika           1 

 

Další vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků 

Pracovní setkání ředitelů škol                                                                                          2 



Setkání výchovných poradců                                                                                              3 

Setkání metodiků prevence                                                                                                 2 

Schůzka katechetů                                                                                                                  1 

Setkání výchovných poradců – kariérové poradenství                                               2 

MAP rozvoje vzdělávání – setkání pracovních skupin                        6 

Setkání řídícího výboru MAP II. ORP Kroměříž       1 

Konference prevence rizikového chování                                                                       2 

 

Nepedagogičtí pracovníci – školení a semináře 

Spisová služba          1 

Odměňování pracovníků ve školství      1 

Metodická podpora při řešení krizových situací      1 

BOZ pro vedoucí pracovníky       1 

Zpracování daňového přiznání právnických osob     1 

Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti ZŠ      1 

První pomoc           8 

 

  

14. Aktivity školy a školní družiny  (akce, projekty, exkurze, soutěže) 

Září 

Prázdninový kufřík – projektový týden na I.st. 

Výstava zahrádkářů – výzdoba, výstavka výrobků 

Adaptační pobyt VI.tř. – zaměřeno na vztahy v třídním kolektivu 

DE VE DE – den věřících dětí - výlet do Olomouce 

100 let myslivosti na Zdounecku – návštěva výstavy 

Myslivna – soutěže v ŠD 

Přespolní běh – okresní kolo soutěže 

 

Říjen 

Jak chutná podzim – projektový týden na I. stupni 

Fotografování žáků I. třídy 

Den stromů – ekologicky zaměřená akce IX. tř. pro mladší spolužáky - I., II. třída 

Sběr papíru – zaměřeno na třídění odpadu - organizace VII.tř. – zapojena i veřejnost 



Dětské dopravní hřiště – IV. tř. 

72 hodin – ekologický projekt, dobrovolnická činnost - IV. třída 

100 let výročí vzniku republiky – projekt I., II. stupeň 

Co vyprávěl ježek – přírodovědný projekt v ŠD 

Přírodovědný klokan – přírodovědná soutěž 2.st. 

 

 

Listopad 

Slavnost Slabikáře – I. třída 

Besedy s misionáři z Hondurasu – III.- IX. třída 

Beseda s ilustrátorem – spolupráce s Knihovnou Zdounky 

Dobrák – plnění „dobrých skutků“ – 1.st. 

Halloweenská párty - pro děti a rodiče 

Zdounecký kaleidoskop – akce ŠD zaměřená na historii i současnost Zdounek 

Rozsvěcení vánočního stromu – hudební vystoupení – akce pro veřejnost 

Vánoční jarmark – akce pro veřejnost 

Hledáme nejlepšího mladého chemika – školní kolo 

Den otevřených dveří - II. stupeň – akce pro veřejnost 

Turnaj v pexesu – soutěž v ŠD 

Florbalový turnaj – chlapci (v Morkovicích) 

 

Prosinec 

Vánoční Vídeň – zájezd žáků 

Florbalový turnaj – dívky (v Morkovicích) 

Školní Mikuláš – akce žáků IX. třídy  

Exkurze do kostela a na hřbitov ve Zdounkách – žáci 2.st. 

Divadlo Zlín – přihlášení žáci V. – IX. tř. 

Škola v pohybu – projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit – I. a III. tř. 

Hudební program R. Zenkla – IV. třída 

Sportem proti šikaně – akce zaměřená na prevenci rizikového chování 

Ježíškova vnoučata – tvorba a poslání přáníček do domova důchodců 

Než zazvoní zvoneček – vánoční program v ŠD 

Filmové představení – KD Zdounky - 1.st. i 2.st. 



Hledáme nejlepšího mladého chemika – okresní kolo 

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo, žáci VII. – IX. tř. 

Ukaž, co umíš – soutěž mladých odborníků – žáci IX. tř.  

 

Leden 

Objevujeme talenty – akce ŠD 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo, žáci IX. tř. 

Lyžařský kurz – lyžařský výcvik 2. stupeň 

Kulturní vystoupení v DPS Vážany – VIII. tř. 

Kroměřížská litera – literární soutěž, žáci 1. i 2.st. 

Divadélko pro školy – představení Poklad kapitána Baltazara, Romantismus není jen 

romantika – 1.i 2.st. 

Oblíbená rostlina – výtvarná soutěž ŠD 

Čeho se bojíme – výtvarná soutěž ŠD 

Komenský a my – výtvarná soutěž ŠD 

 

Únor 

Školní kola recitační soutěže 

Projekt ke Dni mateřského jazyka – I., VIII. třída 

Týden v pohybu – projekt ŠD 

Týden plný vitamínů – projekt I.st. 

Biologická olympiáda – školní kolo 

Nakresli rally – výtvarná soutěž ŠD 

Florbalový turnaj – 1.st. 

 

Březen 

Zdravé zuby – I.tř., preventivní akce 

Školákem na zkoušku – akce I. stupeň – pro předškoláky 

S knížkami jsme kamarádi – akce ŠD 

Hodina čtení s rodiči – Výprava do pohádek – II.tř. 

Divadlo Zlín – přihlášení žáci V. – IX. tř. 

Poznej a chraň – přírodovědná soutěž – okresní kolo 

Soutěž YPEF  (znalosti o lese) – okresní kolo, vybraní žáci VIII. tř. 



Ponožkový den – akce IV. tř. ke Světovému dni Downova syndromu 

Matematický klokan – školní kolo – 1. i 2.st. 

 

Duben 

Probouzíme jaro – projektový týden, I.st. 

Beseda v knihovně – III.tř. 

Zápis k PŠD – budoucí prvňáčci 

Výlet do Muzea KM – kulturní akce ŠD 

Den otevřených dveří – I.st. – akce pro veřejnost i se vstupy do výuky 

Den Země – přírodovědný projekt I.st. a ŠD 

Myslivost a příroda – výstava výtvarných prací žáků 

Osvětim – poznávací zájezd VIII., IX. tř. se zaměřením na historii 

Bezpečně na kole – dopravní výchova v ŠD 

Plavecký výcvik – III., IV. tř. 

Biologická olympiáda – okresní kolo 

Fyzikální soutěž  - okresní kolo, žáci VIII. a IX. tř. 

Malované písničky – soutěž v ilustraci písniček 

Divadlo Zlín – přihlášení žáci V. – IX. tř. 

Čokoládová tretra – soutěž v atletice – žáci 1.st. – školní kolo 

 

Květen 

Fotografování tříd 

Dny dětského čtení – akce I.tř. 

Český Krumlov – zájezd VI., VII. tř. 

Plast je past – přírodovědný projekt VI. – VIII. tř. 

Minerva Cup – přírodovědná soutěž – školní kolo – VI. – VIII. tř. 

Moje milá maminka - rozhlasová relace ke Dni matek - ŠD 

Český den proti rakovině – preventivní akce IX. tř. 

Pasování na čtenáře – I.tř. 

Sběr papíru – organizace VII.tř., zaměřeno na třídění odpadu – zapojena i veřejnost 

Plavecký výcvik – III. a IV. tř. 

Den rodiny se školou – akce i pro veřejnost 

Pobyt v přírodě - II., III. tř. 



Biologická olympiáda – krajské kolo – žáci 2.st. 

Den s IZS – soutěž integrovaného záchranného systému – vybraní žáci VIII. tř. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo – vybraní žáci 1. i 2.st. 

Atletický víceboj – odznak všestrannosti – vybraní žáci 1.st. 

Soutěž mladých zdravotníků – vybraní žáci 1. i 2.st. 

Divadlo Zlín – přihlášení žáci V. – IX. tř. 

 

Červen 

Návštěva IPS – volba povolání - VIII.tř. 

Hasík – akce zaměřena na prevenci - II. a VI. tř. 

Lumpíkovo cestování – akce ŠD 

Hravé odpoledne s vařením – IX.tř. 

Orlí hnízdo – poznávací zájezd – přihlášení žáci V. – IX. tř. 

Bláznivá olympiáda – akce ŠD 

Den dětí s SDH – spolupráce s SDH Zdounky – všechny třídy 

Dětské dopravní hřiště – dopravní výchova - IV. tř. 

Etiketa a školní řád – preventivní akce - V. – VIII. tř. 

Pobyt v přírodě - V.tř. 

Třídní exkurze – IV., VIII. tř. 

Poslední zvonění – akce IX.tř. 

Děti pro děti – akce v ŠD zaměřená na spolupráci mezi dětmi 

Filmové představení – KD Zdounky – 1.st. i 2.st. 

Minerva Cup – finále přírodovědné soutěže 

Rozloučení s deváťáky 

 

SOUTĚŽE 

Olympiáda z českého jazyka – srovnání úrovně znalostí v českém jazyce na 2. stupni 

Biologická olympiáda – porovnání vědomostí z přírodopisu, 2.st. 

Hledáme nejlepšího mladého chemika – soutěž ve znalostech chemie 

Recitační soutěž – soutěž v uměleckém přednesu, 1. i 2.st. 

Matematický klokan – soutěž ve znalosti matematiky, II.-IX. tř. 

Poznej a chraň – soutěž s ekologickým zaměřením, V., VI. tř. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – dopravní výchova - IV. – VIII. tř. 



Voda štětcem a básní – výtvarná soutěž, 1. i 2.st. 

Přírodovědný klokan – soutěž v přírodovědných znalostech, 2.st. 

Přespolní běh – závod v přespolním běhu, VI.-VIII. tř. 

Florbal – turnaj ve florbalu (zvlášť dívky, zvlášť chlapci) 

Kroměřížská litera – literárně zaměřená soutěž,1. i 2.st. 

Den s IZS - Soutěž v bezpečnostně branných disciplínách – pohybově vědomostní soutěž, 

VIII. tř. 

Odznak všestrannosti – atletický víceboj – soutěž v atletických disciplínách, 1.st. 

Nakresli rally – výtvarná soutěž 

Čokoládová tretra – štafetový pohár – atletická soutěž – 1.st. 

Ukaž, co umíš - Soutěž mladých odborníků – soutěž zaměřená na řemesla – IX. tř. 

Krajánek – internetová soutěž – žáci IV. tř. 

Stromy – výtvarná soutěž ČZS – ŠD 

Malujeme písničky – výtvarná soutěž zaměřená na ilustraci písní – ŠD 

Čeho se bojím, z čeho mám strach – výtvarná soutěž – ŠD 

Komenský a my – výtvarná soutěž – ŠD 

70. výročí nakladatelství Albatros – výtvarná soutěž – IV. tř. 

Soutěž mladých zdravotníků – soutěž zaměřená na poskytování první pomoci – V., VIII. a 

IX. tř. 

Minerva Cup – přírodovědná soutěž zaměřená na ochranu přírody 

Myslivost a příroda – výtvarná soutěž (Floria Kroměříž) 

Hledání – literární soutěž Krajské knihovny Zlín 

 

Přehled úspěchů v okresních, krajských, či republikových soutěžích: 

Olympiády 

Biologická olympiáda, okresní kolo kategorie D – 8. a 10. místo (žáci VII. třídy),  

                                        okresní kolo kategorie C-  3. místo (žákyně VIII. třídy) 

Biologická olympiáda, krajské kolo kategorie C – 11. místo (žákyně VIII. třídy) 

Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – žáci IX. tř. – 28. a 33. místo 

 

Přírodovědné soutěže 

Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR - regionální kolo – 31. místo (žák IX. třídy) – ze 

102 soutěžících 



Poznej a chraň - okresní kolo – 6. místo (družstvo žáci V. třídy), 1. místo za tvorbu 

plakátu (družstvo žáci V. třídy), 4. místo (družstvo žáci VII. třídy) 

Fyzikální soutěž – okresní kolo – žáci VIII. a IX. tř. 

Soutěž mladých zdravotníků – 4. místo (družstvo žáci V. třídy), 10. místo (družstvo žáci 

VIII. a IX. třídy) 

Minerva CUP – finále – 2. místo (družstvo žákyně VIII. třídy) 

Soutěž YPEF – okresní kolo 1. místo (družstvo žákyně VIII. třídy), regionální kolo 2. 

místo (družstvo žákyně VIII. třídy) 

 

Výtvarné soutěže 

Voda štětcem a básní – cena redakční rady – žákyně IV. tř. 

Výtvarná soutěž Myslivost a příroda – vystavené práce 

Komenský a my – ocenění za řádné splnění všech úkolů 

Nakresli rally – ocenění za účast 

Stromy - polytechnické práce B – 7. místo (žák III. třídy) 

Malujeme písničky -  ocenění za účast 

Čeho se bojím, z čeho mám strach - ocenění za účast 

 

Sportovní soutěže 

Dopravní soutěž mladých cyklistů - 3. místo v II. kategorii, jednotlivci – 1. místo (žák VII. 

třídy) 

Přespolní běh – ocenění za účast 

Florbalový turnaj – 4.místo, ocenění za účast 

Odznak všestrannosti – okresní kolo – 8. místo (družstvo 1.st.) 

Čokoládová tretra – štafetový pohár – okresní kolo - 1. místo (žák II. třídy a žák V. tř.) 

 

Literární soutěže 

Kroměřížská litera - 3. místo (žákyně IV. třídy), 2. a 3. místo (žáci VII. tř.) 

Hledání – ocenění za účast (žáci IV. třídy) 

Krajánek – ocenění za účast (žáci IV. třídy) 

 

 

 



Ostatní soutěže 

Ukaž, co umíš – Soutěž mladých odborníků – 4. místo v kategorii „Strojař“ (žák IX. třídy), 

3. místo, 5. místo a 8. místo v kategorii „Automechanik“ (žáci IX. třídy) 

Soutěžní den s IZS – 5. místo (družstvo žáci VIII. třídy) 

 

Aktivity pro podporu žáků 

Logopedie – I.tř. 

Angličtina hrou – III.tř. 

Nebojme se češtiny – příprava na příjímací zkoušky z ČJ – IX. tř.  

Příprava na přijímací zkoušky z M – IX. tř. 

 

Aktivity pro rozvoj nadání žáků 

Hra s chemií – VI., VII.tř. 

Sportovní hry – IV., V. tř. 

Dramatický klub –  V.tř.  

Ruský jazyk –   IV., VI., VII. tř. 

 

 

15. Žákovský parlament 

Žákovský parlament se v tomto školním roce scházel pravidelně 1x měsíčně, 

v případě organizování některých aktivit častěji. Schůzek se účastnilo i vedení školy. 

Finančně byl podporován spolkem rodičů. 

Náplní žákovského parlamentu bylo spolupracovat, zpracovávat podněty 

jednotlivých tříd, snažit se nápady prosadit a uvádět v život, řešit případné vyvstalé 

problémy, zlepšovat život žáků v naší škole, přispívat svými náměty k chodu školy. 

Žákovský parlament tvořili žáci pátého až devátého ročníku (2 z 5.roč., 2 ze 6.roč., 2 ze 

7.roč., 2 z 8. roč., 2 z 9. roč.). 

V prvním pololetí Žákovský parlament zorganizoval stejně jako v loňském roce 

Halloweenskou party v DK Zdounky, kdy byli vítáni všichni, kteří měli chuť zařádit si ve 

strašidelných kostýmech a nasát duchařskou tematiku tohoto svátku.  



Dalším úkolem, který si žákovský parlament předsevzal, bylo prosadit zorganizování 

zahraničních zájezdů, což se mu také povedlo. V prosinci byl realizován zájezd do 

vánočně „naladěné“ Vídně a v červnu potom dvoudenní zájezd na Orlí hnízdo. 

Průběžně byly řešeny připomínky k vybavení školy, zapojení do některých projektů 

a aktivit školy, z nichž větší část se podařilo naplnit. 

 

 

16. Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími subjekty 

 Ve školním roce 2018/2019 pořádala škola celou řadu tradičních i nových akcí 

pro žáky i pro širokou veřejnost. Mezi tradiční akce patří Halloweenská party, Vánoční 

jarmark, dny otevřených dveří, Den rodiny se školou, Slavnost slabikáře a Pasováni na 

čtenáře. Pro žáky jsou připravovány projekty, např. Den mateřského jazyka, Den Země. 

S velkým úspěchem se setkal projekt ke 100. výročí založení republiky. Žáci se 

pravidelně zúčastňují přírodovědných, výtvarných, literárních i tělovýchovných soutěží. 

 Práce žáků jsou vystavovány na výstavě zahrádkářů v Kulturním domě ve 

Zdounkách a na akcích, které pořádá Floria Kroměříž. Prezentaci práce našich žáků ve 

většině případů plánujeme tak, aby mohli být přítomni jejich rodiče, kteří tak získávají 

zpětnou vazbu o činnosti školy, třídy a svého dítěte. Na všechny akce, které pořádáme, si 

z důvodu propagace školy vytváříme a tiskneme pozvánky a informační plakáty. 

Pozvánky rozesíláme rodičům žáků a zvaným hostům. 

 Škola se pravidelně prezentuje na webových stránkách školy. Jsou zde vkládány 

informace o škole, pozvánky na jednotlivé akce, články a fotografie z již proběhlých akcí. 

 Pedagogové pravidelně přispívají svými články do místního Zpravodaje, 

Týdeníku Kroměřížska. Za letošní školní rok nám také vyšlo 11 článků v Týdeníku 

Kroměřížska a informace o první třídě naší základní školy byla zveřejněna také 

v Kroměřížském deníku. 

 Škola se prezentuje i na obecní vývěsce u parkoviště na zdouneckém náměstí. 

Všechny akce jsou vždy s předstihem vyhlášeny v místním rozhlase. 

 Škola spolupracuje s KD ve Zdounkách, Místní Knihovnou ve Zdounkách, SDH 

Zdounky, TJ Zdounky, Českým svazem zahrádkářů a dalšími spolky obcí. Nemůže být 

opomenuta ani spolupráce s firmami Salix Moravia a. s., pobočka Zdounky, a Pilana Saw 

Bodies, a. s., pobočka Zborovice, které naši školu podporují, poskytují i věcné dary pro 

naše žáky na některé školní akce. Výborná spolupráce je i s místní mateřskou školou a 



základní uměleckou školou, ale i s některými okolními školami. Pro děti z mateřské 

školy jsou připravovány ukázkové hodiny, které jim usnadňují vstup do školy. Škola, 

prostřednictvím spolku rodičů, také spolupracuje při třídění odpadu s Naja servis s. r. o. 

a díky této spolupráci podporuje  lenochoda dvouprstého ve zlínské zoo. Jsme zapojeni i 

do soutěže ve sběru papíru, jejíž výsledky pravidelně zveřejňujeme na našich webových 

stránkách.  

 Aktivně jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem, Ovoce a mléko do škol, 

Hasík, Aktivní škola, M.R.K.E.V., Výuka přírodních věd nově, 72 hodin, Ježíškova 

vnoučata, Zdravé zuby. 

Na všechny akce školy jsou vždy zváni starosta obce i další zástupci obce, zástupci ze 

spolku rodičů, a školské rady. 

 

 

17. Spolupráce s rodiči 

Stejně jako v předchozích letech jsme i v tomto školním roce spolupracovali se 

Spolkem rodičů a přátel ZŠ Zdounky. Spolek podporuje realizaci konkrétních aktivit 

školy, přispívá na dopravu a startovné na soutěže pro žáky, popularizuje práci školy na 

veřejnosti a pomáhá zajišťovat komunikaci se zákonnými zástupci žáků. Vydařenou akcí 

spolupráce školy a spolku rodičů byl tradiční projekt Den rodiny se školou. 

 V průběhu roku jsme také spolupracovali se Školskou radou, v jejichž řadách jsou 

rovněž zástupci rodičů našich žáků. 

S rodiči jsme dále samozřejmě spolupracovali v rámci pravidelných konzultací 

a třídních schůzek, také v rámci individuálních jednání s konkrétními zákonnými 

zástupci. Neopomenutelnou roli ve spolupráci s rodiči zastává také Školní poradenské 

pracoviště, jehož služeb rodiče často využívali. V tomto školním roce měl opět každý 

pedagog stanoveny konzultační hodiny, kdy jej mohli rodiče ve škole zastihnout. 

Účast na třídních schůzkách a konzultacích byla následující:  

1. ročník   90,8 % 

2. ročník   70,02 % 

3. ročník   79,99 % 

4. ročník   73,6 % 

5. ročník   64,8 % 

6. ročník   70,2 % 



7. ročník    46 % 

8. ročník   62,96 % 

9. ročník   64,89 % 

Budoucí 1. ročník    80 % 

I nadále jsme zapojeni do projektu Rodiče vítání, díky němuž spolupráci s rodiči 

neustále rozšiřujeme. 

 

18. Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla inspekční činnost ČŠI. 

 

19. Účast v dotazníkových šetřeních, zjišťování údajů 

Ve školním roce 2018/2019 se škola zapojila do různých dotazníkových šetření, či 

zjišťování údajů, v nichž byla požádána o spolupráci různými institucemi: 

MŠMT – šetření ke stavu učitelů v regionálním školství 

- 2x výsledková evaluace OP VVV – Šablony I. 

ČŠI – INSPIS PORTÁL – profil školy – údaje o škole, školní jídelně a školní družině 

KÚ Zlín – šetření pro účely aktualizace KAP 

- šetření pro účely „Školní inkluzivní koncepce kraje“ 

NKÚ – šetření pro účely programu „Podpora rozvoje digitalizace vzdělávání v ČR“ 

EU – šetření týkající se spotřeby energií ve škole 

UK Praha – šetření pro účel „Formování spádových obvodů ZŠ v ČR“ 

 

20. Údaje o hospodaření školy 

V dubnu 2019 proběhl audit hospodaření celého roku 2018, který provedla 

Ing. Pavlína Frajtová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Ve zprávě paní auditorka 

konstatuje, že nezjistila žádná zásadní pochybení.  

Dne 12.4.2019 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. 

V závěrečné zprávě nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR a ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 Hospodaření školy bylo v roce 2018 vyrovnané, rozpočet byl dodržen ve všech 

ukazatelích.  



 Veškeré účetní operace jsou prováděny dle zákona 563/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvková organizace postupuje v souladu se zákonem 320/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. Má vypracovanou vnitřní směrnici o finanční kontrole, 

která je řádně dodržována. Příspěvková organizace hospodařila s přidělenými 

finančními prostředky hospodárně a účelně.  

 

21. Projekty financované z cizích zdrojů 

Na začátku školního roku 2018/2019 se škola zapojila v rámci Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu EU-peníze školám, číslo projektu 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010575. Projekt ZŠ Zdounky – Škola s úsměvem byl 

schválen na dva roky, tedy do do 31.8.2020. Z tohoto projektu financujeme jednoho 

zaměstnance – školního psychologa, dále budou realizovány tři projektové dny ve škole 

a individuální a skupinový koučink pro pedagogy, který bude realizován v následujícím 

školním roce. 

Škole byla také, stejně jako v předchozím školním roce, poskytnuta dotace na 

finanční podporu výuky plavání žáků 1. stupně základní škol, projekt s názvem ZŠ 

Zdounky – Plavání II. Dotace byla použita na dopravu žáků na plavecký výcvik.  

 

22. Spolupráce s odborovou organizací 

Na naší základní škole nepracuje ZO ČMOS.  

 

23. Technické úpravy a vybavování školy 

 V průběhu školního roku 2018/2019 bylo dovybaveno několik místností a 

učeben ve škole – interaktivní tabule do jazykové učebny na 2. st. a do budoucí I. tř., 

notebooky do kabinetů pro pedagogy, notebook pro nadaného žáka, nábytek a koberec 

do kabinetu vychovatelek ŠD, 30 PC pro žáky do učebny PC, lavice a židle pro žáky na 

výměnu, nebo na doplnění učeben, skříně na knihy pro žáky, díky kterým mohla být 

žákovská knihovna 2. st. přesunuta na přístupnější místo, telefonní přístroje na výměnu 

za zastaralé, či nefunkční zařízení, boxy na papírové ručníky, nábytek a pěnový puzzle 

koberec do budoucí I. tř. Průběžně se pořizují pomůcky  pro výuku, výukové programy 

na PC, které pomáhají také při práci se žáky s podpůrnými opatřeními, knihy do 

žákovské knihovny pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků. 



Průběžně během školního roku byla rozšířena školní internetová síť, bylo pořízeno 

několik routerů, které zajistily rozšíření této sítě na další místa ve škole a školní družině. 

V jarních měsících došlo k vykácení nevhodných dřevin v prostorách 1. stupně, které 

budou nahrazeny novými. V souvislosti s tímto byly doplněny venkovní lavičky v 

blízkosti školní družiny a školní jídelny a to nejen pro případné návštěvníky, ale mohou 

je využívat také naši žáci při výuce ve venkovních prostorách školy. 

Již ke konci školního roku a hlavně během hlavních prázdnin došlo k instalaci 

klimatizace a odvětrávání v budově 1.st., opravovala se zídka u budovy školní jídelny, 

opravovala a obnovovala se výmalba v některých prostorách školy, brousily a olejovaly 

se parkety ve sborovně 1.st. a v budoucí V. tř., dodělávalo se obložení radiátorů v 

budoucí I. tř. 

 

 

23. Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností 

Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje dle platné legislativy 

týkající se poskytování informací. Dále pak řeší různé typy žádostí dle školského zákona 

a správního řádu, v platném znění. 

V tomto školním roce bylo vyřízeno následující: 

Počet žádostí různých institucí o poskytnutí zpráv o žácích   7 

Počet žádostí o zprávu o postupu školy/žádostí o spolupráci   1  

Počet žádostí zákonných zástupců o uvolnění žáka z vyučování 23 + 1 na září 2019 

Počet žádostí o individuální vzdělávací plán     20 

Počet žádostí o uvolnění z Tv       1 

Počet žádostí o úlevy v Tv           3 

Počet žádostí o snížení/prominutí úplaty za ŠD     0 

Počet žádostí o změnu v termínu hrazení úplaty za ŠD    1 

Počet žádostí o přestup žáka na zdejší školu     14  

Počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení     0  

Počet žádostí o přezkoušení z předmětu      0 

Počet žádostí o odložení klasifikace      1  

Počet podaných stížností škole       0 

Počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.  0 



Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  0 

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 

informací          0 

Počet sankčních řízení za nedodržování zákona     0 

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně 

uloženy ředitelně a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích 

byly poskytovány jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř. 

domluvených osobních jednáních. 

 

24. Závěr  

 Škola stejně jako v předchozích letech naplňovala svou koncepci a školní 

vzdělávací program. I v tomto školním roce pracovalo ve škole školní poradenské 

pracoviště ve složení – výchovná poradkyně pro žáky s SVP a pro volbu povolání, školní 

metodička prevence a školní psycholožka, jehož činnost nabývá ve školství stále větší 

opodstatnění.  

Podnikali jsme spoustu kroků ke zlepšení technického a dalšího vybavení školy, 

což se nám dařilo za výrazné podpory zřizovatele školy, které si velmi vážíme.  

Pokračovali jsme ve spolupráci s rodiči, různými spolky a institucemi, v některých 

směrech se naše spolupráce s nimi rozšířila, navázali jsme spolupráci i s novými 

subjekty, které podporovaly činnost školy. V oblasti spolupráce s rodiči jsme 

zaznamenali četnější obtíže a to v tom směru, že někteří ze zákonných zástupců mají 

stále častěji pocit, že za vše nese odpovědnost škola a proto, když se jejich dítěti cokoli 

ve škole nedaří, jsou na vině jedině pedagogové. Na vzdělávacím procesu se však vždy 

podílejí tři „strany“ - škola/pedagogové, žák, zákonní zástupci. Tohle by měli mít všichni 

na paměti. Jedině spoluprací těchto tří subjektů můžeme maximálně rozvíjet osobní 

předpoklady každého žáky a pomoci mu dosáhnout co nejlepších vzdělávacích výsledků. 

Kromě nároků zákonných zástupců je na školy a jejich pedagogy kladeno stále 

více úkolů. Mnohdy je to zbytečná administrativa, objevuje se často duplicitní 

vyplňování tabulek a dotazníků, množí se informace prostřednictvím elektronické pošty. 

Tyto činnosti většinu z pedagogů školy odvádějí od našeho základního úkolu, tedy 

vzdělávání a výchovy, jemuž se všichni ve škole chceme přednostně věnovat a děláme 

maximum, abychom vzdělávací a výchovné cíle naplňovali s nejlepším vědomím a 

svědomím. 



Valná většina pedagogů odvádí poctivou, odpovědnou a kvalitní práci, za niž jim 

patří velký dík. Věříme, že se toto naše úsilí v budoucnu odrazí v celkové kvalitě 

výchovně vzdělávací práce školy a možná i ve větším docenění ze strany rodičů a 

veřejnosti.  

Součástí života školy jsou, stejně jako v jiných oborech, i personální změny. A v 

tomto školním roce nás opět nějaké potkaly. I s takovými záležitostmi jsme se však ve 

škole dokázali „poprat“ a sehnali mladé pedagogy, které se budeme snažit podporovat 

tak, aby při práci v naší škole zůstali a nelákaly je nabídky z jiných oborů, či jiných škol. 

Chceme ve škole vybudovat takový pracovní tým, který se bude vzájemně respektovat, 

podporovat, spolupracovat a tím „posouvat“ školu a především její žáky kupředu. 

Věříme, že se nám i přes dosavadní potíže, které vyplynuly ze zažitých ne vždy 

pozitivních zvyklostí v pracovním prostředí školy a nepřijetí přirozených změn, jež 

vyplynuly ze změny vedení školy, toto podaří.  

 

 

Přílohy 

Potvrzení o účasti školy ve Veřejné sbírce č. S – MHMP/1476620/2015 pořádané 

Fondem Sidu, z.ú. 

Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S – MHMP/1476620/2015 pořádané 

Fondem Sidu, z.ú. 

Certifikát Aktivní škola 

Evropský certifikát důvěryhodnosti firem 

Certifikát o zapojení v 7. ročníku celostátní dobrovolnické akce 72 hodin s projektem 

Hrr na ně! 

Osvědčení – Mrkev – člen sítě škol zabývající se ekologickou výchovou 

Poděkování za účast při sbírce „Život dětem“ 

Certifikát Rodiče vítáni  

Děkovný list ředitele ZOO a zámku Zlín – Lešná za sponzorování lenochoda dvouprstého 

List o zapojení do akce Český den proti rakovině 2019 

Komentář k FKVS za rok 2018 

 

 

 



Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 projednala pedagogická rada dne 29. 8. 2019. 

 

 

 

       

 

      Mgr. Lenka Beranová 

              ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2018/2019 schválila Školská rada dne 29. 8. 2019.  

 

 

 

                  

 

                            Dagmar Zajíčková 

                                                                       předsedkyně Školské rady 


