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Část A  Charakteristika školy 

 

1. Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace 

se sídlem (763 62 Tlumačov, Masarykova č. 63) 

forma hospodaření  -  příspěvková organizace (IČO 70 988 684) 

identifikátor zařízení – 600 114 279 

IZO základní školy – 102 319 324 

2. Zřizovatel školy - Obec Tlumačov  (763 62 Tlumačov, Nádražní č. 440) 

zastoupen současným starostou obce p. Petrem HORKOU 

3. Datum zřízení školy  -  škola  zřízena a uvedena do provozu 1. září 1911 

Datum založení školy  -  usnesením zastupitelstva obce Tlumačov ze dne 4.12.1995 

4. Datum poslední změny v zařazení do sítě škol - 1. ledna 2008   

rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 27 114/2007-21 

5. Údaje o vedení školy 

Ředitel školy  -  Mgr.  PODLAS Robert - podlas@zstlumacov.cz  

 na základě výsledku konkurzního řízení a doporučení konkurzní komise jmenován usnesením Rady 

obce Tlumačov (č.j.R8/18/06/12) do funkce ředitele ZŠ Tlumačov s účinností  od 1.8.2012 

Zástupce ředitele školy – RNDr. ZAKOPALOVÁ Martina - zakopalova@zstlumacov.cz  

 jmenována do funkce ke dni 1.2. 2020 

6. Kontakt na  zařízení :    

tel. Kontakt 577 929 040 – ředitelna školy  577 929 021 – sborovna II. stupně 

577 929 450 – sborovna I. stupně  577 929 066 – kancelář vedoucí ŠJ 

577 929 035 – sekretariát školy (fax) 

e-mailová adresa: skola@zstlumacov.cz www stránky školy: www.zs.tlumacov.cz 

 

7. Celková kapacita školy a jejich součástí : 

 Ve školním roce 2019/2020  navštěvovalo školu 193 žáků při plánované kapacitě 600 žáků. Stav 

hodnotím jako období pokračování mírného vzestupu počtu žáků přestože do 1. r. naší školy 

nastoupilo 25 žáků a povinnou školní docházku ukončilo také 25 žáků ( 24 žáků z 9. ročníku a 1 žák 

z ročníku 8.). V hodnoceném školním roce se nám potvrdil pozitivní vývoj zvýšení četnosti přestupů 

zejména z jiných základních škol. Předpokládám, že důvodem může být jak příznivé klima školy, 

tak i stěhováním rodin do Tlumačova.  

 ve sledovaném školním roce se dále stabilizoval počet strávníků ŠJ ZŠ (IZO 103107291). ŠJ je 

kapacitně plánována pro přípravu 300 - 360   jídel. Počet „cizích strávníků“ se pohyboval mírně za 

hranicí 32 dospělých osob, což nepředstavuje v rámci hospodářské činnosti žádný mimořádný 

objem.  

mailto:podlas@zstlumacov.cz
mailto:zakopalova@zstlumacov.cz
mailto:skola@zstlumacov.cz
http://www.zs.tlumacov.cz/
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 ŠJ při ZŠ i v tomto šk.r. připravovala celodenní stravu pro MŠ Tlumačov :  70 - 75 dětí + obslužný 

personál 6 - 7 osob. Ve stejném režimu pokračovala i spolupráce se spec. MŠ Klubíčko – zhruba 

20  dětí, které odebírají celodenní stravu + 10-12 dospělých 

 celkově tedy v současné době ŠJ naší školy připravuje denně v průměru:  

90 – 95 celodenních stravování pro děti navštěvující obě MŠ    

15 - 17 obědů pro zaměstnance MŠ                                                                                                       

do 30 obědů pro zaměstnance školy 

182 obědů pro žáky školy  

až 32 obědů pro cizí strávníky připravujeme pro cílovou skupinu (pracovníci Obce Tlumačov, 

důchodci a další strávníci) 

 škola plně využívá systém evidence a objednávání  

 škola v duchu koncepce svého rozvoje v hodnoceném školním roce stabilizovala stav 2 oddělení 

ŠD, čímž byl uspokojen požadavek nejen rodičů dětí - žáků 1. a 2.r. školy, ale i několika dalších 

žáků 3.r. Je patrné, že se prohlubuje zájem rodičů žáků 3. a 4.r. o umístění dětí do systému 

zájmového vzdělávání. Jedná se o skutečnost, která souvisí s pracovním vytížení rodičů a 

zaměstnaností prarodičů. Škole 

ŠD ZŠ Tlumačov (IZO 118 500 732) – 50 žáků = 2 oddělení ŠD 

Jako velmi pozitivní se v roce 2020 ukázal zájem zřizovatele řešit rozvojové příležitosti školy. Na 

základě opakovaných konzultací byla vybrána varianta kontejnerové přístavby ve vnitřním 

(severním) prostoru školy, se kterou se uvažuje ve prospěch zájmového vzdělávání – umístění 

obou oddělení školní družiny. V uvolněném prostoru staré budovy by vznikla „malá“ třída a ve 

spojovací části naopak „velká“ třída jako výuková příležitost. 

 

8. Základní údaje o škole a jejich součástech za období šk.r. 2019 – 2020 (včetně srovnání): 

   
Počet tříd 

 
Počet žáků 

 
Počet žáků na třídu  

( odděl. ) 

 
Přepočtený počet 

pracovníků 

 
Počet žáků na  

1 úvazek 

šk.r. 2018/2019 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1.st. 5 5 108 111 21,6 22,2 6,3 5,7 17,14 19,74 

2.st. 4 4 77 82 19,3 20,5 6,8 6,8 11,32 12,06 

celkem 9 9 185 193 20,6 21,4 13,1 12,5 14,12 15,44 

ŠD 2 2 50 50 25 25 1,5 1,5 33,3 33,3 

Žáci se SVP   33 25 3,7 2,8 ∑AP 3,25 ∑AP 1,92 + 

0,5 – 2.uč. 

  

 

 9. Údaje o školské radě –  

Ve školním roce 2019/2020 skončilo funkční období školské rady, jejíž složení  se volbami a jmenováním 

výrazněji obměnilo. 

předseda - RNDr. Martina Zakopalová za pedagogické pracovníky 

členové : pí Edita Karlíková a Mgr. Aleš Kouřil za zřizovatele   

Mgr. Vystrčilová Věra a Mgr. Odložilová Pavla zvolené za rodičovskou veřejnost   

RNDr. Zakopalová Martina a Ševelová Lotka zvolené za pedagogické pracovníky školy  
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 v průběhu roku školská rada projednala a schválila několik dílčích změn školních dokumentů, mezi 

které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy, zabývala návrhem rozpočtu školy 

na období roku 2020 a projednala plnění rozpočtu p.o. 2019. 

 

10. Mimoškolní sdružení občanů (spolupracujících se školou) 

 Spolek rodičů  a   přátel   dětí   a  školy  při  ZŠ  v Tlumačově (SRPDŠ) ve školním roce 2019–2020 

pracoval v mírně pozměněném složení, které každoročně vyvolá odchod žáků 9.r. a nástup nové 

třídy do 1.r.. Činnost spolku řídila jeho předsedkyně pí. Edita Karlíková spolu s členkami výboru.  

 Vzhledem ke komplikované situaci způsobené rozšířením virového onemocnění COVID 19 (cov19) se 

výrazně změnil i režim aktivit spolku. Kromě skutečnosti, že jsme společně nemohli uskutečnit 

školní ples, byl pozastaven i výkup druhotného papíru, což výrazně ovlivnilo „příjmovou stránku 

rozpočtu“ spolku. Přesto škola v  průběhu hodnoceného roku získala  finanční dar 80.000,- Kč 

účelově neurčený, za který pořídila 1 interaktivní DTP do 4.třídy školy a vybavení pro sportovní 

aktivity.   

 Aktuální stav komunikace a vzájemné podpory mezi školou a spolkem je na velmi dobré úrovni. 

Jako příležitost se do budoucna jeví zapojení většího počtu rodičů do společných aktivit. 

11. Možnosti dalšího vývoje školy, aspekty restrukturalizace a rozvoje   

 V souvislosti se situací kolem cov19 škola využila příležitosti k částečné revizi  ŠVP, která bude 

součástí schvalovací procedury podzimu 2020.  

 Dosažený stav počtu žáků jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020 znamenal okamžik nastavení 

parametru pro následující období. Škola v hodnoceném roce měla 2 třídy s počtem 31 a 28 žáků. 

Pokud dojde v roce 2021 k realizaci kontejnerové přístavby, pak škola přesunutím ŠD do prostoru 

nádvoří získá učebny pro svůj další rozvoj. Prvním krokem bude rozdělení nejpočetnější třídy na 

4.A a 4.B. Uvedenou příležitost vnímám jako nastoupení cesty k dalšímu pedagogickému růstu 

a rozvoji naší školy.    

 Rozpočet školy na paty pro rok 2020 potvrdil správnost úvahy o zlepšení podmínek pro 

pracovníky školy. 

 Ani po roce se nám vybudování nové učebny Cj a ICT nejeví jako mimořádně prospěšné. I letos 

jsme s dodavatelem řešili nekončící „boj“ o dosažení bezproblémového chodu nové výukové 

technologie. Výměna bezdrátových ovládacích prvků a sluchátek a jejich upevnění na 

žákovských pracovištích nebylo v době zpracování zprávy dokončeno. Stejně tak jsme 

nedokázali s dodavatelem dohodnout výměnu SSD disků ve prospěch zrychlení práce jednotl. 

počítačů. Shrnuto a podtrženo – narazili jsme na jednoho z nejhorších dodavatelů posledních 

10 let.     

 Příležitost dlouhodobě rozvíjet oblast poskytování speciálních vzdělávacích potřeb stále 

přetrvává ve vazbě na zvyšování rozsahu podpory poměrně početné skupiny žáků. Škola 

v prostředí mikroregionu Otrokovicko stále zaujímá jedno z předních míst v zajišťování péče o 

žáky s přiznanými PO.  V hodnoceném školním roce pracovali ve škole 2 asistenti s výhledem, že 
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ve školním roce 2020/2021 jejich počet ještě poklesne. Novou zkušenost při vzdělávání žáků se 

SVP jsme zaznamenali zřízením „nové“ pozice dalšího pedagoga ve 3.r.. Určitě se jedná o velmi 

efektivní a prospěšné opatření, které skončilo přestupem žáka do školy s nižším vzdělávacím 

standardem. 

 Z výše uvedených skutečností vyplývá, že naše škola téma společného vzdělávání zvládá velmi 

zodpovědně a realizuje podporu v nadstandardním rozsahu a kvalitě. 

 Ani v průběhu školního roku 2019/2020 nedošlo ke zlepšení efektivity pronájmu školního hřiště. 

Výrazně konkurenčním prostředí je pro školu provozování sportovišť u fotbalového hřiště, takže na 

školním hřišti nedochází k žádným pronájmům. Ve školní tělocvičně i nadále platilo, že naprosto 

rozhodující podíl sportovních aktivit – nájmů v nadstandardních podmínkách mají místní složky, 

čímž se minimalizuje šance na komerční pronájem, který by mohl vylepšit výsledek hospodaření 

v rámci HČ. O víkendové časy v tělocvičně není dlouhodobě výraznější zájem.  

   Mezi významnějších stavební zásahy roku 2020 patřila rekonstrukce hygienického zázemí pro 

školní stravování – umyvadla, osušovače rukou, dokončení výměny rozvodů vody v uvedené části školy, 

rekonstrukce kabinetu M,Fy , Cj a učebny 2.r. spolu s vybavení novým nábytkem (včetně výmalby), 

rekonstrukce podlahy a výměna podlahové krytiny v učebně Čj a D na 2.st..   

    I v hodnoceném školním roce jsme se dále soustředili spíše na realizaci většího rozsahu drobných oprav 

a údržby.  

   V následujícím období školních let 2020/2021 a dalších bude velmi potřebné uskutečňovat některé nyní 

již velmi nutné kroky vedoucí ke zlepšování technického stavu objektu školy a jeho některých technických 

částí: 

 dokončení opravy fasády staré budovy školy včetně vstupních dveří  od fary a od hlavní cesty 

 odstranění vlhkosti ve sklepních prostorách původní - staré budovy (čajovna DDM) 

 pokračovat v další postupné výměně podlahových krytin v některých prostorách školy (učebna 

3.r., schodiště, školní kuchyně a dal.) 

 řešení závady bezpečnostního charakteru – popraskané kopility ve třídách II.st. a ŠD 1 

 rekonstrukce chladícího zařízení ŠJ 

 zaměřit pozornost na technický stav budovy NTL kotelny školy (fasáda, komínová tělesa, 

asfaltové plochy v okolí) s postupným plánováním výhledu na investici do otopné technologie 

(kondenzační kotle mají za sebou 17 let provozu) 

 pokračování v rozvoji školního pozemku a školní zahrady, včetně relaxačního prostoru pro 

výuku a aktivity ŠD 

 investice do dosluhujícího hw vybavení školy 

 zkvalitnění podmínek pro Tv a sportovní aktivity –  lehkoatletický prostor, vržiště, doskočiště 

pro skok daleký a dal. 
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Část B 

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

 
o 79-01-C/01 Základní škola 

 

Vzdělávací programy školy 2019/2020 

 

Vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2019/ 2020 

v ročnících počet žáků 

ŠVP 
„Škola zdravého životního stylu“ 

 I.st. 1.- 5.r. 
II.st. 6.- 9.r. 

111 žáků 
 82 žáků 

 

   V průběhu školního roku 2019/2020 došlo k zahájení revize ŠVP z významnějším zaměřením na výuku 

matematiky. 

 

Část C 

   
Ú d a j e    o    p r a c o v  n í c í c h    š k  o l y 

 

A. Údaje o pedagogických pracovnících školy : 

Počet – fyzických osob 

Počet – přepočtených úvazků 

školní rok 

2018/2019 2019/2020 

Vyučující I. a II.st. 14 (z toho 13 žen) 13 (z toho 12 žen) 

 13,1 (z toho 13 žen) 12,5 (z toho 12 žen) 

ŠD 2 (z toho 2 ženy) 2 (z toho 2 ženy) 

 1,5 (z toho 1,5 žen) 1,5 (z toho 1,5 žen) 

Ostatní ( asist. ped. ) 4 (z toho 4 ženy) 3 (z toho 3 ženy) 

 3,25 (z toho 3,25 žen) 3,00 (z toho 3,00 žen) 

 

1. Personální obsazení školy pedagogickými pracovníky ve šk.r. 2019/2020 

pracovní zařazení  
pedagog.pracovníka 

úvazek  stupeň 
vzdělání 

pedagogická odbornost 

ředitel školy 1,0 VŠ 1. – 4.r. + TV      

zástupce ředitele školy 1,0 VŠ M, Př (2.pololetí 2019/2020) 

učitel 1.st. 1,0 VŠ 1. – 4.r. 

učitel 1.st. 1,0 VŠ učit.pro 1.st. 

učitel 1.st. 1,0 VŠ učit.pro 1.st. 

učitel 1.st. 1,0 VŠ speciální pedagog. 

učitel 1.st. 1,0 VŠ D pro SŠ, Čj a OV pro vzděl. 



7 

 

učitel 1. a 2.st. 1,0 VŠ učitelství Aj pro ZŠ a JŠ 

učitel 1. a 2.st. 1,0 VŠ lektorství cizího jazyka - Aj  

učitel 1. a 2.st. 1,0 VŠ Př, Z 

učitel 1. a 2.st. 1,0 VŠ Čj, Ov 

učitel 1. a 2.st. 1,0 VŠ M,Fy 

učitel 2.st. 0,1 VŠ Vv 

školní psycholog  

(financován z prostředků projektu) 

0,5 VŠ psycholog  

vychovatelka ŠD 1,0 SŠ  

vychovatelka ŠD 0,5 VŠ  

    

2.pedagog ve třídě 0,500 VŠ  

asistent pedagoga 0,583 SŠ  

asistent pedagoga 0,806 SŠ  

    

    

 

2. Přehled o úrovni kvalifikovanosti výuky  

 2018/2019 2019/2020 

kvalifikovaná výuka v % 

nekvalifikovaná výuka v % 

99% 

1% 

99% 

1% 

kvalifikovaná výuka na I.st. v % 

kvalifikovaná výuka na II.st. v % 

100% 

99% 

100% 

99% 

požadov.odb. kvalifikace ped.prac. splňuje (osob - %)  

požadov.odb. kvalifikace ped.prac. nesplňuje (osob - %) 

ped.prac. = 93% 

1 ped.prac. = 7% 

 

o V průběhu školního roku 2019/2020 se podařilo částečně překonat personální komplikace související se 

zástupy za MD a RD na obou stupních. Počet zástupů se snížil o 1 – na 1.st., takže v průběhu školního 

roku činil:  na 2.st. - 2 paní učitelky na MD a RD.  

o Velkým pozitivem hodnoceného školního roku bylo zajištění kvalitního zástupu na 2.st. - M, Fy a 

jmenování zástupce ředitele školy od 2.pololetí. Navíc se o znovu zopakovala situace, kdy se sice 

řediteli školy podařilo složitou personální situaci na začátku školního roku vyřešit při plné 

kvalifikovanosti, ale během roku se ukázala potřeba v personálních změnách pokračovat.  

o V období školního roku 2019/2020 se nám podařilo v plném rozsahu zajistit kvalifikovanost v rámci 

zájmového vzdělávání (ŠD) zařazením AP na pozici vychovatelky 2.oddělení ŠD a učitelky Vv. Do 

budoucna je zájmem vedení školy prostor zájmového vzdělávání (ŠD) rozšířit, protože stále 

početnější skupina rodičů žáků 1.st. projevuje zájem o zápis do některého z oddělení. Jako 
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alternativní řešení se možná jeví příležitost navýšení plánované kapacity družiny vybudováním 

kontejnerové přístavby.  

 

B. Údaje o ostatních pracovnících školy (nepedag. pracovníci + pracovnice ŠJ) : 

 š k o l n í    r o k 

2018/2019 2019/2020 

mimotopná 
sezóna 

topná sezóna mimotopná 
sezóna 

topná sezóna 

 
počet – fyzických osob 

 
10 

 
11 

 
10 

 
11 

 
počet – přepočt.úvazků 

 
9,475 

 
9,675 

 
9,475 

 
9,675 

z toho financováno :  
ze státního rozpočtu (MŠMT) 

 
7,725 

 
7,925 

 
8,575 

 
8,775 

 
z hospodářské činnosti 

 
0,55 

 
0,55 

 
0,55 

 
0,55 

 
z prostředků zřizovatele 

 
1,20 

 
1,20 

 
0,35 

 
0,35 

 

 

Personální zajištění školy kolektivem obslužného personálu ve šk.r. 2019/2020: 

Pracovní zařazení nepedagogického 
pracovníka 

úvazek 
hl.č./hosp.č. 

úvazek 
prostř.zřiz 

vzdělání 

školník 0,625   SŠ 

topič – topná sezóna 0,20  vyučen 

uklízečka 1,00   středoškolské 

uklízečka 0,9/0,1  vyučena 

uklízečka 0,85  vyučena 

účetní 0,6/0,05 0,35  středoškolské 

Pracovní zařazení pracovnice ŠJ úvazek 
hl.č./hosp.č. 

 vzdělání 

vedoucí ŠJ 1,0  středoškolské 

kuchařka 1,0  vyučena 

kuchařka 1,0  vyučena 

kuchařka 0,6/0,4  vyučena 

kuchařka 1,0  vyučena 

    

 

    V průběhu předchozích období se řediteli školy podařilo najít řešení dlouhodobě nepříznivé situace 

na pozici školníka. Varianta „efektivně pracujícího důchodce“ se ukázala jako nejlepší, ale přesto 

vytváří do budoucna prostor, kdy bude třeba hledat další variantu s pokud možno delší platností.  

   V průběhu hodnoceného školního roku došlo ke stabilizaci počtu cizích strávníků a k mírnému 

navýšení výkonů ve školní jídelně. Nezanedbatelné zlepšení rozpočtu MP však spíš přinesl nový způsob 



9 

 

financování regionálního školství, který se bohužel příliš nedotkl možnosti zlepšení  finančních 

podmínek ve ŠJ. K výraznému zlepšení došlo v kapitole ostatní nepedagogičtí pracovníci a pedagogičtí 

pracovníci 

      Ve školní jídelně došlo na přelomu školních roků k významnější personální změně, kterou se 

podařilo obsazením pozice hlavní kuchařky během roku vyřešit.  

   Naše „škola zdravého životního stylu“ dlouhodobě doplňuje režim zlepšených stravovacích návyků 

i zapojením do projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“ v rámci kterého mají žáci školy příležitost 

pravidelně odebírat ovoce, zeleninu, neochucené mléko a další mléčné výrobky jako doplněk týdenního 

jídelníčku. Dodavateli služby zůstali ve školním roce Wastex Holešov a mléčných produktů biofarma 

Javorník. 

  

C.  Údaje o realizaci DVPP pedagogických pracovníků. 

   DVPP školy se i ve šk.r. 2019/2020 řídilo plánem DVPP školy. Dominantní část tvořilo vzdělávání vedení 

školy. Doplňkovou alternativou bylo téma – 1.pomoc (pro všechny pracovníky školy). Rozsah aktivit 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl jednoznačně ovlivněn nepříznivou situací spojenou 

s cov19. 

Přehled vzdělávacích akcí v rámci DVPP: 

o „školení poskytování 1.pomoci pro pedagogy a školní personál“    4 900,- Kč 

o „Vzdělávání managamentu škol a ŠZ – právní předpisy“ – ředitel školy   1 300,- Kč 

o „Plánování, kontrolní a hodnotící činnost ŘŠ“ – ZŘŠ      850,- Kč 

o „Změny v právních předpisech v praxi školo a ŠZ“ – ZŘŠ     1 300,- Kč 

o „Metodický průvodce 1.třídou“ – vyučující 1.st.      1 750,- Kč 

Celkové náklady ONIV na DVPP ve šk.r. 2019–2020 činily částku :     10 100,- Kč 

   V přehledu o DVPP opět neuvádím vzdělávací aktivity, které byly v uvedeném roce realizovány         

v rámci projektu „MAP na Otrokovicku“. Budou součástí vyhodnocení projektových aktivit jako celku. 

   Částka na další vzdělávání byla ve srovnání s předchozím rokem zhruba stejná díky řadě vzdělávacích 

příležitostí.  

   Stále platí, že je pro školu potřebné, aby docházelo nejen k naplňování plánu DVPP, ale i k jeho 

využívání ve prospěch vzdělávání. DVPP zůstává stále jednou z nejvýznamnějších oblastí, do které se 

škola snaží vkládat co největší objem finančních prostředků z kapitoly ONIV.   

    Pro následující období stanovil ředitel školy v oblasti DVPP strategii vzdělávání v oblasti -  kromě 

vzdělávání žáků se SVP a využívání nových výukových technologií se do popředí našeho zájmu dostává 

počítačová gramotnost zaměřená na distanční vzdělávání, která souvisí s prvotní zkušeností 

s rozšířením cov19. 
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Část D 

Údaje o zápisu a následnému přijetí žáků školy 

 

 

1. Zapsaní a přijatí žáci k základnímu vzdělávání školy: 

 školní rok 

 

přijatých k zákl. 
vzdělávání 

odkladů zapsaných do ŠD 

 

2018/2019 

pro školní rok 

2019/2020 

zapsaných 29 

z toho 11 po odkladu 

 

5 odkladů 

 

50 

2019/2020 

pro školní rok 

2020/2021 

zapsaných 21 

z toho 4 po odkladu 

 

2 odklady 

 

50 

 

 

 

2.  Žáci přijatí k dalšímu studiu na SŠ, SOŠ, OU : 

 

školní rok 

Gymnázia 8 letá Gymnázia 6 letá Gymnázia 4 

letá 

SOŠ 

4 leté obory 

SOŠ 

3 leté obory 

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

 
2018/2019 

 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
4 

 
4 

 
15 

 
15 

 
6 

 
6 

 
2019/2020 

 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
8 

 
8 

 
7 

 
7 
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Část E 

V ý s l e d k y  v z d ě l á v á n í  a  p r e v e n t i v n í c h  a k t i v i t  

 

 

1. Celkový prospěch žáků školy na konci školního roku 2018/2019 a 2019/2020 včetně srovnání 

 počet žáků prospělo s 
vyznamenáním 

prospělo neprospělo z toho hodnoceno 
slovně 

ročník 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1. 18 24 18 24 0 0 0 0 0 0 

2. 29 20 22 20 7 0 0 0 1 0 

3. 19 31 13 27 6 4 0 0 0 1 

4. 14 19 8 16 6 3 0 0 0 0 

5. 28 17 20 10 8 7 0 0 0 0 

I.st. 
celkem 

108 111 81 97 27 14 0 0 1 1 

6. 22 28 9 16 13 12 0 0 0 0 

7. 13 23 2 12 11 11 0 0 0 0 

8. 18 15 4 3 12 12 2 0 0 0 

9. 24 16 8 4 15 12 1 0 0 0 

II.st. 
celkem 

77 82 23 35 51 47 3 0 0 0 

škola 
celkem 

185 193 104 132 78 61 3 0 1 1 

 

Výše uvedený přehled potřebuje jediný komentář: Dosažení výrazně lepších vzdělávacích výsledků šk.r. 

2019/2020 jde „na vrub“ cov19. 

 

2. Údaje o zameškaných hodinách 

 

I.st. 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 

počet 

zam.hod. 

prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet 

zam.hod. 

prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet 

zam.hod. 

prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet 

zam.hod. 

prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet 

zam.hod. 

prům.počet 

zam.hod./ž. 

1.pol. 676 27h./ž. 589 29h./ž. 681 22h./ž. 827 44h./ž. 899 53h./ž. 

2.pol. 267 11h./ž.   238 8h./ž.   201 12h./ž. 

celkem 943 38h./ž. 589 29h./ž. 943 30h./ž. 827 44h./ž. 1100 65h./ž. 

 

Průměrná absence žáka I.st. za šk. r. 2017/2018 – 66 zameškaných hodin/šk.r. 

Průměrná absence žáka I.st. za šk. r. 2018/2019 – 75 zameškaných hodin/šk.r. 

Průměrná absence žáka I.st. za šk.r. 2019/2020 –  41 zameškaných hodin/šk.r. 

   V průběhu hodnoceného roku bylo dosaženo nejvyššího průměrného počtu zameškaných hodin v 5.r., což 

potvrzuje, že se jedná o třídu náchylnější k různým druhům onemocnění a případně další absenci ve 

vyučování. Informace je opět zkreslena situací související s cov19!!!!! 
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II.st. 

6.r. 7.r. 8.r. 9.r. 

počet zam.hod. prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet zam.hod. prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet zam.hod. prům.počet 

zam.hod./ž. 

počet zam.hod. prům.počet 

zam.hod./ž. 

1.pol. 1029 37h./ž. 1475 64h./ž. 940 63h./ž. 928 58h./ž. 

2.pol. 469 17h./ž. 515 22h./ž. 285 19h./ž. 178 11h./ž. 

celkem 1498 54h./ž. 1990 86h./ž. 1225 82h./ž. 1106 69h./ž. 

 

Průměrná absence žáka II.st. za šk.r. 2017/2018 – 120 zameškaných hodin/šk.r. 

Průměrná absence žáka II.st. za šk.r. 2018/2019 – 105 zameškaných hodin/šk.r. 

Průměrná absence žáka II.st. za šk.r. 2019/2020 –  73 zameškaných hodin/šk.r. 

Informace je opět zkreslena situací související s cov19!!!!! 

 

V průběhu hodnoceného roku bylo dosahováno na II.st. kolísavé míry absence, nicméně se potvrdilo, 

že do budoucna může být „absentujícím rekordmanem“ 7.r. školy. 

 

3. Hodnocení poradenských a preventivních aktivit  šk.r. 2019/2020 

A. Problematika poradenských služeb na škole 

 ve školním roce 2019/2020 pracovalo ve škole školní poradenské pracoviště, ve složení - pěti pracovníků 

– oba výchovní poradci při rozdělení zodpovědností VP na oblast speciálního vzdělávání (ředitel 

školy) a kariérového poradenství (Mgr. Maňasová N.), řešení výchovných problémů a potíží 

(společně), metodik prevence (Mgr. Šimoníková T.), „speciální pedagog“ (Mgr. Hricová L.) a školní 

psycholog (Mgr. Miškóciová L.) 

 pro následující období ředitel školy plánuje stabilizaci složení ŠPP ve výše zmiňované sestavě, která 

může být ovlivněna změnou konkrétních osob, popř. posílením oblasti speciální pedagogiky 

 ředitel školy dlouhodobě neúspěšně hledá optimální personální řešení, které by zajistilo 

bezproblémové vedení dnes už elektronické agendy o vzdělávání žáků se SVP. V souvislosti s tím se 

potvrzuje, jak náročná je to práce a skutečnost, že jen naprosto výjimečně některý z pracovníků přijme 

tento mimořádný díl zodpovědnosti. Výsledkem je dlouhodobé ponechání této zodpovědnosti na 

řediteli školy. 

 pro období hodnoceného školního roku zůstala v platnosti varianta, kdy VP1 zajišťoval komunikaci 

s jednotlivými třídními učiteli a vyučujícími žáků se SVP nejen v rámci tvorby IVP, ale i při 

naplňování doporučení podpůrných opatření  

 zvýšená pozornost byla ze strany vedení školy věnována žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními personálního charakteru (podpora asistentem pedagoga, druhým pedagogem ve třídě, 

pedagogickou intervencí a výukou předmětu SPP).  Popis výše uvedených podpůrných opatření je 

v tomto okamžiku nadbytečný vzhledem k tomu, že je detailně popsán v našem školním vzdělávacím 

programu a nedoznal téměř žádných změn. Výhled směřující do šk.roku 2020/2021 avizuje korekci 
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(snížení) personální podpory o variantu – další pedagog (učitel) ve třídě, do které je zařazen žák s LMP 

a o asistenční podporu ve zmiňované třídě. 

 V rámci individuální integrace žáků se SVP škola i v tomto roce organizovala režim logopedické 

prevence a intervence - individividuální nápravy pro žáky 1.st.školy. Mimo to logopedické 

preventistky školy poskytovaly i metodickou pomoc dalším rodičům žáků 2.st. s logopedickými 

obtížemi.  

 Při řešení významnějších výchovných problémů škola poměrně často konzultovala potíže s  odborem  

sociálně právní   ochrany  pověřené  obce   III. st.. Spolupráci s OSPOD Otrokovice dlouhodobě 

vnímáme jako efektivní i díky skutečnosti, že se ředitel školy stal v únoru 2019 členem komise pro 

sociálně právní ochranu dětí pověřené obce Otrokovice. 

 Další neméně důležitou částí poradenských aktivit VP bylo i v tomto školním roce zajišťování 

informovanosti žáků a jejich rodičů v oblasti profesní orientace a nabídky trhu práce, současně i 

se stále se měnícím modelem přijímacího řízení. V této oblasti může škola hodnotit úroveň 

zmiňovaných aktivit jako stabilní a velmi dobrou. 

 I nadále bylo do učebního plánu 8.r. integrováno téma – volba povolání.  

 

B. Údaje o průběhu a výsledcích prevence sociálně patologických jevů  

Hodnocení preventivních aktivit za školní rok 2019/2020 

 Aktivity se zaměřovaly na rizikové chování žáků, se kterým jsme se setkali v předchozím školním 

roce, na aktuální problémy, s nimiž jsme se setkávali, ovšem především snažili jsme se zaměřit především 

na předcházení tomuto chování formou soustavné práce s třídními kolektivy. 

 Na začátku školního roku proběhl adaptační pobyt v 6. ročníku, jež měl za cíl stmelit třídní kolektiv 

a eliminovat negativní vztahy a konflikty mezi žáky. Na prevenci této problematiky spolupracovala TU 

s ŠMP a s externími odborníky. Tuto aktivitu hodnotíme jako přínosnou, v kolektivu této třídy jsme za celý 

školní rok neshledali žádné větší komplikace.  

 S Ohledem na aktuální problematiku kyberšikany jsme zvolili preventivní programy zaměřené na 

tuto oblast: 

 3. – 5. ročník – Děti a sociální sítě – společnost E- Duha 

 6. – 7. ročník – Kyberšikana a sexting – KAM 

Vzhledem k projevům závislostního chování na PC hrách došlo k realizaci specifické prevence v kolektivech 

8. a 9. ročníku: 

 Hra na hraně – podané ruce (tři výukové bloky po dvou vyuč. hodinách) 

Hodnotím zde kladně návaznost tohoto programu, interaktivitu a následnou zpětnou vazbu ze strany 

organizace   

Rozsah práce ŠMP v 2. pololetí byl značně omezen koronavirovou krizí, ovšem přímá aktivita byla nahrazena 

elektronickou, popř. telefonickou komunikací s rodiči, třídními učitelkami či žáky. 

 Nově byla zřízena Facebooková stránka a Messenger školního poradenského pracoviště, což je 

aktuálně využívanější než elektronická schránka důvěry. 

 V rámci dokumentace ŠMP byl vytvořen nový krizový plán k řešení rizikového chování a dále také 

příručka pro třídní učitele k vedení třídnických hodin a k řešení šikany. 

 V rámci studia ŠMP byla vypracována metodická příručka k filmu „V Síti“ – co dělat před a po 

zhlédnutí. Projekce se nestihla zrealizovat, ovšem máme slíbenou náhradu na následující školní 

rok. 
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 Cíl na příští školní rok: zavedení povinné 1 třídnické hodiny do rozvrhu třídních učitelů a 

výkaznictví těchto aktivit. 

zpracovala Mgr. Tereza Šimoníková (ŠMP) 

 

C. Udělené pochvaly a ocenění práce žáků v průběhu šk.r. 2019/2020 

     (§ 31 zákona č. 561 / 2004 Sb.) 

 V průběhu uplynulého školního roku bylo TU v rámci hodnocení jednotlivých pololetí uděleno pouze 42 

dílčích pochval třídního učitele za příkladné a svědomité  plnění   školních povinností,  reprezentaci 

školy v soutěžích, za plnění úkolů nad rámec   školních povinností a  další aktivity podporující výchovně 

vzdělávací práci školy a její   výsledky. Tyto pochvaly byly zaznamenány TU do deníčků a do EŽK. Škola 

dlouhodoběji podporuje tento způsob pozitivní motivace žáků v relativně velkém rozsahu (22% žáků). 

Opět je ze strany hodnotitele potřeba komentovat dosažený stav. Školní rok byl v 2.pololetí natolik 

poznamenán situací cov19, že je ve všech ohledech konstatován výrazný pokles frekvence 

udělování a vzápětí i ukládání výchovných opatření. Navíc právě časový zásah do období 2. pololetí, 

kdy se pravidelně bilancuje školní rok, byl poznamenán covidovými opatřeními. 

  Z uvedených důvodů nastala situace, že za hodnocené období nebyla ředitelem školy udělena 

žádná  významnější pochvala na  vysvědčení.  

 V předchozích dobrých zkušeností bylo 9 nejlepších žáků jednotlivých tříd oceněno starostou obce 

při příležitosti zakončení školního roku. Slavnostní přijetí oceněných žáků starostou obce proběhlo 

na půdě obecního úřadu přes výše zmiňovaná opatření cov19. Žáci spolu s oceněním jejich kvalitní 

práce obdrželi i drobné dárky na památku pro ně tak významného okamžiku. 

 

D. Výchovná opatření ( NTU, DTU, DŘŠ ) přijatá v průběhu šk.r. 2019/2020  

     (§ 31 odst. 1 zákona  č. 561 / 2004 Sb.)  

 NTU DTU DŘŠ 

ročník 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019 2019/2020 

1.r. - - - - - - 

2.r. 6 - - - 2 - 

3.r. 6 - 3 - 3 - 

4.r. 1 2 3 - - - 

5.r. 2 1 - 1 - 1 

6.r. 6 - 2 - 1 - 

7.r. 1 - - - - - 

8.r. 1 2 5 1 2 1 

9.r. 3 2 3 - 2 - 

celkem 26 7 16 2 10 2 
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školní rok NTU DTU DŘŠ 

2018/2019 26 16 10 

2019/2020 7 2 2 

 
 

E. Klasifikace chování sníženým stupněm   

 

Stupeň chování 

školní rok 2018/2019 školní rok 2019/2020 

počet žáků 

hodnocených 

 

% žáků školy 

počet žáků 

hodnocených 

 

% žáků školy 

2 – uspokojivé 3 1,6% - - 

3 – neuspokojivé 2 1,1% - - 

 

o Školní rok 2019/2020 by bylo přesnější spíš rozdělit na dobu před cov19  a po jeho nástupu. První 

pololetí vesměs nevyžaduje zásadnější výchovná opatření, která spíše nastupují s blížím se koncem 

školního roku. Výsledkem pak byl pozitivně laděný „nulový strav“. Přes dosažený „uspokojivý“ stav, 

zůstává motivem řešených výchovných problémů nejčastěji nedobrý stav vztahů mezi spolužáky, na což 

se chceme i nadále zaměřit i v rámci školního programu prevence. 

 

F. Neomluvené absence žáků školy ve šk.r. 2019/2020 

 školní rok 2018/2019 školní rok 2019/2020 

počet žáků 

s neoml.absencí 

 

% žáků školy 

počet žáků 

s neoml.absencí 

 

% žáků školy 

1. pololetí 1 žák (1 hod.) 0,54% 2 žákyně (125 hod.)* 1,04% 

2. pololetí 3 žáci (21 hod.) 

(1 žák - 14hod., 1 žák - 

1hod., 1 žák – 6hod.) 

1,62% - - 

za školní rok 4 žáci (22 hod.) 2,16% 2 žákyně (125 hod.) 1,04% 

   

*relativně velký rozsah neomluvené absence 2 žákyň 1.st. (sourozenci) nebyl motivem k řešení ve 

spolupráci s OSPOD, protože se jednalo o neomluvenou absenci, kterou si žákyně „přinesli“ při přestupu 

z předchozí školy. Pokud by někdo měl uvedený rozsah absence řešit, pak to byla právě škola ze které 

k nám děvčata přestoupila. 
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4. Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

     A. Žáci individuálně integrovaní ve třídách (se zvýšenými finančními náklady) : 

 

Druh zdravotního postižení 

školní rok 2019/2020 

ročník počet žáků 

sluchové postižení - - 

zrakové postižení - - 

vada řeči 7.r. 1 

tělesné postižení   

souběžné postižení více vadami 3.r. 1 

VP učení, poruchy chování, ADHD, ADD 1.- 9.r. 23 

autismus 3.r. 

žák zařazen ve dvou skupinách autismus a 

kombinované postižení více vadami 

1 

celkem  25 
 

Stupeň podpory 1  3 

stupeň podpory 2  18 

stupeň podpory 3  3 

stupeň podpory 4  1 

celkem  25 ž. = 13% žáků školy 

 

B. Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

   I ve školním roce 2019/2020 škola pokračovala v nadstandardním rozsahu podpory žáků se SVP.  

   V rámci podpory vzdělávání dvou žáků s kombinovaným postižením lze hodnotit personální podporu 

zřízením pozice asistenta pedagoga jako dlouhodoběji stabilizovanou a nutnou. Ve  dalších případech 

pokračuje personální podpora ve třídách, ve kterých se vzdělávají 2 žáci se středně těžkými 

poruchami chování a přiznanými třetími stupni podpůrných opatření. Ve všech 4 případech asistenční 

podpory si škola pravidelně vyhodnocuje efektivnost doporučených podpůrných opatření a 

zodpovědně je naplňuje. 

      S uspokojením konstatujeme, že se nám v posledním období celkem daří naplňovat záměr 

postupného snižování asistenční podpory, zejména u poruch chování. Naopak složitější je situace 

v rámci kombinovaných postižení. Podpůrná opatření v rámci naplňování minimálních výstupů vůči 

vzdělávanému žákovi vytváří ve třídě nestandardní pracovní atmosféru. 

C. Individuální integrace v běžných třídách školy 

   V oblasti individuální integrace žáků s 1. alternativně 2. stupněm podpory zaznamenává škola 

v posledním období plynulý, ale bohužel vzestupný vývoj četnosti kombinovaných případů VPU a 

poruch chování různých stupňů. 

   Této individuálně podporované skupině žáků je věnována individuální péče zejména formou 

pedagogické intervence – doučování, popř. zařazováním výuky PSPP.  
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   Logopedickou podporu a poradenství pro rodiče žáků s vadami řeči zajišťovaly dvě logopedické 

asistentky s garancí SVP Kroměříž. Setkávání s vybranou skupinou osmi žáků 1. a 2. ročníku probíhalo 

v pravidelných časech skupinově i individuálně. Se zvyšujícím se počtem žáků s vadami řeči 

přicházejících do 1. ročníku se dlouhodobě snažíme najít optimální stav v organizaci podpory. 

Rozdělení péče o uvedené žáky mezi dvě logopedické asistentky hodnotíme jako správnou variantu. 

         Škola se dlouhodobě snaží vzdělávací potíže výše zmiňovaných žáků řešit a s jejich handicapem 

jim pomáhat. Dominantní formou podpory je poskytování individuální péče, která však komplexně 

problém nevyřeší. Ve vazbě na tuto skutečnost má škola již několik let zavedenou konzultační podporu 

pro rodiče žáků, u kterých není porucha tak rozsáhlá. Rodiče konzultují s logopedickou preventistkou 

a dyslektickou asistentkou možnosti následné podpory a pomoci ze strany rodičů. 

Poradenství a konzultace v oblasti dyslektické a logopedické prevence (bez předchozích upozornění a 

doporučení vyučujících) rodiče nevyhledávali.  

5.  Údaje o aktivitách školy v rámci soutěží a přehlídek  –  účast žáků ve šk.r. 2019/2020 

 

Oblast přírodovědně zaměřených předmětů 

 „Matematická olympiáda“ – šk. kolo 

 Pythagoriáda – matematická soutěž – žáci V. až IX. třídy, šk. kolo 

 Matematická soutěž kolektivů on-line – VIII. třída (17. místo z 19 škol) 

 ověřování digitálních her ve výuce matematiky – spolupráce s UTB Zlín (2. stupeň) 

 neuskutečněno: Matematický klokan, Mladý chemik, Poznej a chraň 

 

Oblast humanitně zaměřených předmětů 

 literární soutěž „Utíkej pomalu!“ – školní kolo – VIII., IX. třída 

 „Olympiáda z Čj“ – II. stupeň - školní kolo – žáci 8. a 9. ročníku 

 „Olympiáda z Dějepisu“ – šk. kolo 

 Recitační soutěž pro žáky II. st. – šk. kolo 

 Recitační soutěž pro žáky I. st. – šk. kolo  

 Recitační soutěž  - okrskové kolo – postup tří žákyň, neuskutečněno 

 

Oblast sportovních soutěží 

 „ČEPS Cup - florbal“ – družstvo chlapců 1. stupně 

 „Trnavský běh“ – okresní kolo, zúčastnilo se 8 žáků (VI. – IX. třída, 4. místo – M. Dvořák, 6. místo 

– M. Kelová,  8. místo – R. Dvořák) 

 Malá kopaná – žáci – okresní kolo, 8 žáků (VI. – IX. třída) – 4.místo 

 přespolní běh pro 1. a 2. st. – akce školy 
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 Vánoční zvonek – soutěž jednotlivců v aerobiku (I. Pavlů - V. třída, A. Jarošová, V. Gärtnerová - 

VI. třída a M. Kelová – VII. třída) 

 Florbalový turnaj SPŠ Otrokovice – okresní formát – 10 žáků 8. a 9.r. – 3.místo 

 

Oblast uměleckých soutěží     

 Soutěžní práce do výtvarných soutěží byla rozpracována, nedokončeno z důvodu uzavření škol 

 

   Školní rok 2019/2020 nebyl úspěšný z hlediska postupu do vyšších kol pro žádné účastníky různých 

soutěží. Velké očekávání panovalo při postupu do okrskového kola recitační soutěže, které však bylo 

na poslední chvíli zrušeno z důvodu uzavření škol od 11. března 2020, stejně tak všechny další soutěže 

organizované v průběhu druhého pololetí.  

 

 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

Přehled za I.st. 

 
 výuka plavání pro žáky 2. a 3. ročníku podpořená projektovou příležitostí – „příspěvek na 

dopravu žáků na plavání“ 

 „keramické dílny“ – spolupráce s DDM Sluníčko 

 přebor školy v přespolním běhu 

 sběr starého papíru ve prospěch fondu Spolku rodičů, přátel a dětí školy 

 dopravní výchova pro žáky 4.r.  – dopravní hřiště Otrokovice Trávníky 

 „ČEPS Cup“ – soutěž ve florbalu pro žáky 1.st. 

 školní projekt k 30. výročí sametové revoluce 

 rozsvěcení vánočního stromu 

 dopravní výchova ve spolupráci s DDM Sluníčko Otrokovice – 2. – 3. ročník 

 matematická soutěž „MATÍK“ – 5. ročník 

 „Vánoční dílny žáků školy“  

 „vánoční vystoupení žáků školy pro seniory“ – DPS - Senior klub Tlumačov 

 vánoční program – dílny, audioknihy, program v tělocvičně 

 preventivní aktivita - „Děti a sociální sítě“ – 3. a 4. ročník 

 „English afternoon“ – pro žáky 3. a 4. ročníku 

 „Pyšná princezna“ – Městské divadlo ve Zlíně – 1. až 3. ročník 

 

                                                 

Přehled za II.st. 

 sběr starého papíru ve prospěch fondu SRPDŠ  

 adaptační 3denní pobyt žáků 6. ročníku – Rusava 2019 

 „přebor školy v přespolním běhu“ - Hrabůvka 

 přednáška – „Hra na hraně“ (gamblerství) - 9. ročník  

 přednáška – „Kiberšikana a sexting“ - pro 7., 8. a 9. ročník  

 návštěva žáků 9.r. na Veletrhu SŠ 

 „English afternoonś“ pro žáky 2.st.  

 přípravný turnaj ve florbalu žáků II. st. – ZŠ Mánesova 

 výchovný koncert „Osvobozen. divadlo“ - Zlín – 8. a 9. ročník  
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 „Hra na hraně“ – společnost Podané ruce - 8. a 9. ročník 

 „Den otevřených laboratoří“  Otrokovice - 8. a 9. ročník 

 školní projekt k 30. výročí sametové revoluce 

 nácvik slavnostní polonézy na školní ples 

 Městské divadlo ve Zlíně - 9. ročník – celoroční předplatné  

 „Vánoční dílny„ – aktivity jednotlivých třídních kolektivů 

 vánoční program – „volejbal, audiokniha, deskové hry“  

 lyžařský výcvikový kurz pro 7. a 8. ročník, Jeseníky – Ostružná 2020 

 Planeta Země 3000 – Kolumbie - pro 6., 7. a 8. ročník  

 „Digitální hry ve výuce matematiky“ – projekt UTB Zlín, pro 8. ročník 

 
V souvislosti s cov19 jsme museli zrušit některé větší plánované akce – školní ples 2020, „Den 
otevřených dveří školy“, v rámci preventivních aktivit filmová projekce „V síti – Za školou“ 

  

Školní družina 

 

 vytvoření podnětného a příjemného prostředí ve školní družině – výroba sluníčka přátelství  
 

  výzdoba družiny pro období podzim, vánoce, zima, jaro, velikonoce, léto 
 

 tématické malování, rukodělné výtvarné aktivity dle ročních období 
 

 projektový den v ŠD – sportovní hry na fotbalovém hřišti 
 

 Halloween – výroba masek, výzdoba družiny 
 

 výtvarné soutěže  
 

 vánoční adventní období – zdobení vánočního stromečku, výroba dárků pro maminky, vánoční 

dílny, výroba adventního kalendáře, vánoční besídka  

 

 návštěva KIS – výstava BETLÉMU 
 

 divadelní představení /p. Wald/ 
 

 návštěva školní knihovny – seznámení žáků s dětskými knihami   
 

 čtení pohádek, povídek, bajek, dětských knih 
 

 sportování v družině – projekt MŠMT „Hodina pohybu navíc“  
 

 „Ptáci a zvířata v zimě“ – jak se postarat o zvířátka  a ptáky v zimě 
 

 „Valentýnky“ – výroba přáníček 
 

 Masopust – karneval, výroba masek, výzdoba družiny  
 

 rozvíjení rytmu, zpívání, tanec 
 

 návštěvy herny pro děti - KIS 
 

 pravidelné sportovní a pohybové aktivity v tělocvičně a na hřišti 
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(např. koloběžky, malá kopaná, vybíjená aj.) 
 
 

 hry rozvíjející tvořivost, myšlení, komunikací, paměť, deskové hry, křížovky, hlavolamy 
 

 „Filmové čtvrtky“ - promítání dětských filmů  
 
 
Cov19 - 11. 3. 2020 byl provoz ŠD přerušen. 
 
Po znovuzahájení výuky 1. stupně ZŠ 25. 5. 2020 byl provoz ŠD opět obnoven ve třech odděleních při 

dodržování všech hygienických a organizačních nařízení. 

S adaptací ve skupinách byla částečně obnovena zájmová činnost žáků. 

 

 výroba divadla, papírových loutek 

 „Den dětí“ – program 

 výtvarné a pracovní činnosti – výroba akvária s rybičkami, létajícího balonu, dívčích šatiček, 

fotbalového dresu, fotbalových kopaček a botasek, kšiltovky z papíru 

 společenské aktivity s využitím didaktické techniky (diskotéka, poslech, zpěv) 

 autoportréty ve skutečné velikosti  

 malba temperami – vlastní náměty 

 pobyt na hřišti 

zpracovala vychovatelka ŠD pí. L. Ševelová 

 

 

 

 

Část F 

Údaje   o   mimoško ln ích   akt iv i tách   žáků,   pracovn íků   a  zaměs tnanců ško ly  

 

1. Mimořádné mimoškolní pedagogické aktivity pracovníků školy : 

o zapojení pedagogických pracovníků školy jako externích vedoucí kroužků DDM Sluníčko Otrokovice – 

konkrétně dlouhodobá trenérská aktivita (kroužek florbalu).  Stejně jako v předchozích částech i tato 

část hodnocení je poznamenána situací cov19, kdy se škola spíše mohla podílet na realizaci 

volnočasových aktivit DDM Sluníčko Otrokovice – pracoviště Tlumačov formou účasti na akcích typu: 

výtvarné soutěže, vánoční a velikonoční dílny, keramické dílny, soutěže v aerobiku a dal.. Bohužel 

celý školní rok byl nepříznivě ovlivněn četností a intenzitou aktivit „domu“. Zkrátka chceme věřit 

tomu, že se situace vrátí k nějakému „normálu“.  

o v rámci mimopracovních aktivit se pracovníci školy zaměřují zejména na podporu sportovních 

alternativ pro žáky, kterými se snaží naplňovat motto školy: „Škola zdravého životního stylu“ 

o kromě účasti na aktivitách DDM se někteří pracovníci školy dlouhodobě účastní veřejného života 

na sportovním poli v oddílu kopané místní TJ a dal. 
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2. Spolupráce školy a dalších subjektů : 

a. spolupráce školy se zřizovatelem: 

 Hodnocené období školního roku 2019/2020 s přihlédnutí ke cov19 považuji za období bez 

výraznějších změn. Zřizovatel naplnil závazek velké investiční akce – rozšíření parkovacích míst u 

školy a školky spolu s rekonstrukcí přístupového chodníku k poště. Na základě dohody mezi 

zřizovatelem  a školou došlo k posunutí termínu další velké investiční akce – oprava fasády a 

vstupů do původní části školy (1911). Předpokládáme, že by se oprava fasády posunula na rok 

2021.  

 Rozpočty naší p.o. zčásti v roce 2019 a v roce 2020 umožnily nejen standardní zabezpečení 

chodu školy, ale i několik významnějších údržbových akcí, které postupně obměňují 

dosluhujících zařízení školy (např. výměna plynového ohřívače, který zásobuje teplou vodou MŠ a 

část školy – 130 000,- Kč, rekonstrukce vybavení školní jídelny z roku 1985 – výměna varných kotlů za 

250 000,- Kč, výměna podlahové krytiny v poslední třídě 2.st., rekonstrukce interiérového vybavení 

kabinetů Cj a M,Che a jedné třídy 1.st.).  

 Nejvýznamnějším stavebním zásahem o prázdninách byla rekonstrukce zdravotechnického 

zázemí pro žáky stravující se ve školní jídelně v nákladu zhruba 120 000 Kč. 

 dokladem o naplnění rozpočtu příspěvkové organizace za účetní období 2019 a 2020 je rozbor 

hospodaření 2019 a 2020 (tento bude k dispozici na přelomu měsíců únor - březen 2021) 

 Dlouhodobě oceňujeme podporu zřizovatele při údržbě a pomoci, kterou zajišťují pracovníci 

technického úseku (zámečnické, elektromontážní, instalatérské, odvozové a jinak údržbové). Navíc 

je sympatické, se se setkáváme s ochotou ze strany pracovníků, přestože i uvedené služby si jako 

p.o. nakupujeme.  

 trpělivě budovaná názorová shoda se všemi místními zájmovými a sportovními složkami stále 

vytváří velmi dobré předpoklady pro příznivý rozvoj a směřování zájmů žáků naší školy v duchu 

ŠVP – „Škola zdravého životního stylu“ 

 jako příležitost dlouhodobě vnímám rozšíření možností spolupráce i v dalších oblastech – určitě 

bychom v obci přivítali aktivity, které by navazovaly na místní tradice (chov koní, myslivost, 

zahrádkářství, včelařství a dal.) 

 

b. spolupráce školy a SRPDŠ:  

o Stejně jako ostatní hodnotící části i tuto musíme zahájit konstatováním, že cov19 zasáhl téměř 

všechny oblasti školní práce. Nejinak tomu bylo i v rámci spolupráce se spolkem RPDŠ. 

o Největší společná akce – školní ples „odolával“ karanténním opatřením téměř do poslední chvíle. 

Bohužel i ples nakonec zkrachoval a musel být zrušen. Vzhledem k této nedobré zkušenosti jsme 

se pro školní rok 2020/2021 rozhodli postupovat rozvážněji a jak se dnes ukazuje, může se stát, 

že ples neuspořádáme ani v tomto školním roce. Samozřejmě nás to všechny mrzí, protože si 

myslím, že některé oblíbené tradiční akce budeme muset oželet a k budování jejich tradice se 

časem zase vracet. 
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o Spolkem získané finanční prostředky (nejen z příspěvku rodičů) jsou dlouhodobě používány na 

podporu řady nadstandardních aktivit školy, evidence využití je velmi pečlivá a přesná, takže 

každý z rodičů do ní může kdykoliv nahlédnout. Aktuálně bychom chtěli za poskytnuté prostředky 

pořídit konkrétní věci ve prospěch školních i mimoškolních aktivit. 

o Při schůzkách výboru spolku přátel školy s vedením školy si účastníci jednání vyměňují názory na 

aktuální problémy a otázky vzdělávací a výchovné práce, které následně vedení a pracovníci školy 

řeší. 

 

c. spolupráce školy a DDM Otrokovice Sluníčko – pobočka Tlumačov : 

 Oba subjekty si poměrně rychle zvykly na nová pravidla smlouvy o výpůjčce a jejich provozy jsou 

víceméně doplňkové. Dopoledne škola a odpoledne kroužky DDM. Vedoucí pracoviště pobočky si 

plánuje běžnou i nadstandardní údržbu svěřených prostor (malířské, elektroinstalační, stopařské a 

další interiérové práce). 

 Jinak obě organizace spolupracují a komunikují na úrovni kmenových pracovníků ve velmi 

přátelském duchu. Všechny na sebe navázané aktivity jsou vždy realizovány ve prospěch žáků 

školy, což je hlavním motem spolupráce. Určitě by škola přivítala i větší zapojení svých žáků do 

zájmových aktivit DDM.  

 Stejně jako v letech předchozích někteří pracovníci školy zajišťovali odbornou metodickou i 

praktickou pomoc při vedení kroužků DDM. 

 V hodnoceném roce škola s DDM realizovala pouze zlomek naplánovaných společných akcí 

(víceméně keramické  a výtvarné dílny). 

 

Část G 

 
Údaje o výsledcích inspekční činnosti na škole realizované Českou školní inspekcí 

  

Ve šk.r. 2019/2020 neproběhla ze strany ČŠI na škole žádná inspekční činnost.  

  

Část H 

Údaje o výsledcích kontrolní činnosti na škole realizované pracovníky kontrolního oddělení Obce 
Tlumačov  -  zřizovatele, popř. dalších subjektů 

 

 KHS Zlínského kraje – kontrola zaměřená na dodržování právních předpisů stanovených zákonem 

258/2000Sb. – listopad 2019 – výsledek kontroly je popsán v protokolu č.j. KHSZL26676/2019. 

 Ze strany zřizovatele proběhla ve škole veřejnosprávní kontrola v měsíci srpnu 2020. 

 VZP Zlín – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotníé pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného za období 1.6. 2016 – 11.3. 2020 – uskutečněna 19.3.2020. 

 

 



23 

 

Část I 

Základní údaje o hospodaření školy – příspěvkové organizace 

 
   Základní škola již téměř 2 desítky let let hospodaří formou příspěvkové organizace. Prostředky na 

provozní náklady poskytuje škole zřizovatel zálohově (měsíčně) na základě schváleného rozpočtu. 

   Prostředky na platy drtivé většiny pracovníků školy poskytuje příspěvkové organizaci MŠMT ČR 

prostřednictvím závazných rozpisů realizovaných z úrovně KÚ Zlínského kraje. Spolu s prostředky na platy 

poskytuje „kraj“ škole  i prostředky označené jako ONIV, ze kterých jsou hrazeny odvody, tvorba FKSP, 

zákonné pojištění Kooperativa, výuka plavání žáků 2. a 3.r. a částečně náklady na nákup školních potřeb, 

učebních pomůcek a učebnic, DVPP. 

   V rámci hodnoceného školního roku 2019/2020 jsme vstoupili od 1.1 2020 do režimu jiného způsobu 

financování regionálního školství. Je zřejmě předčasné vznášet soudy, k jak převratné změně došlo. 

Nicméně první odhad nás vedl k organizační změně – rozdělení jedné vysoce početné třídy na 2 třídy  

paralelní. 

   První výkonový rozpis prostředků na platy vytvořil podmínky pro reorganizaci rozpočtové podpory 

zřizovatele p.o.. Výhled naznačuje, že škola již v budoucnu možná nebude potřebovat pomoc tak 

významnou pomoc jako doposud. V rámci přípravy rozpočtu 2021 škola požaduje pouze podporu 

směřující na pozici účetní, která vznikla spolu s příspěvkovou organizací. 

   V aktuálním období dochází k dalšímu rozvoji a modernizaci výuky za podpory digitálních technologií 

konkrétně instalacemi interaktivních projekcí do dalších tříd (konkrétně 1.st.). V hodnoceném období 

byla nově vybavena další třída 1.st. za podpory prostředků daru SRPDŠ v nákladu cca´ 90 000Kč. 

    

   Příloha č. 1 – Rozbor hospodaření ZŠ Tlumačov – rozpočtové období 2018 (na vyžádání) 

 
Část J 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2019/2020 byla naše škola zapojena v partnerském projektu: 

 „Místní akční plán II ORP Otrokovice“ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost prioritní osa -  

Počáteční vzdělávání.  

 rozpočet projetu  10 126 437,00 Kč 

 zahájení projektu  1. 9. 2018 

 ukončení projektu  31. 8. 2022 

Pracovníci školy v hodnocené školním roce pracovali v několika pracovních skupinách  

 

 „Šablony II. - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ 

Tlumačov“ 

 rozpočet projektu   954 521,00 Kč 

 zahájení projektu   1. 9. 2019 

 ukončení projektu   31. 8. 2021 
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   Projekt je nově směřován i do oblasti zájmového vzdělávání, čímž se rozděluje na prostředky do ZŠ a na 

prostředky do ŠD. V ZŠ plánujeme opět financování pozice školní psycholog – na období 1 roku, aktivity 

čtenářských klubů, klubu badatelského a klubu komunikace v cizím jazyce, doučování a osobnostní rozvoj 

pedagogů v rámci DVPP. Ve školní družině chceme realizovat 1 čtenářský klub a klub deskových her a 

zábavné logiky spolu s osobnostním rozvojem pedagog. pracovníků družiny. V obou částech školy dále 

plánujeme realizace projektových dnů jak ve škole, tak mimo školu. 

 

 „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 – 5. etapa“ 

Projekt umožnil škole snížit náklady na dopravu hrazenou rodiči o získanou částku – 17 600,00 Kč 

   V rámci hodnocení této části výroční zprávy je třeba zdůraznit, že škola je dlouhodobě projektově 

aktivní a zapojení pro ni znamená velké pracovní nasazení. Výhodou většiny běžících projektů je, že 

se zapojenými pedagogy můžeme uzavírat DOPP na realizaci většiny aktivit. Problémem neustále 

zůstává vedení projektu, za jehož realizaci zodpovídá ředitel školy a přitom si svoji vlastní dohodu 

neuzavírá. 

 „ Ovoce a mléko do škol“ pro všechny žáky školy. 

 

Část K 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Touto oblastí se výroční zpráva zabývá v části C – která zpracovává rámcový popis personálního 

zabezpečení činností školy včetně některých souvislostí, zejména kvalifikovanosti výuky a rovněž 

DVPP. 

 

 

Závěrečné shrnutí obsahu výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

 
   Jestliže jsem si školní rok 2018/2019 pracovně nazval rokem „promarněných personálních 

příležitostí“ pak roku 2019/2020 přidávám pouze označení „rok promarněných personálních 

příležitostí 2".  Noví pedagogičtí pracovníci nedokázali využít příležitost profesní stabilizace a 

nedokázali „proměnit“ velké šance stát se součástí společné práce ve velmi dobrých podmínkách nově 

se tvořícího kolektivu. Mrzí mě, že si někteří pedagogové nabízených příležitostí neváží a raději 

zůstávají „poutníky po školách“.   

    Škola bohužel nedokázala prohloubit díky cov19 svoji profilaci směrem ke zdravějšímu životnímu 

stylu. Možná by pro nás bylo spíš příležitostí orientovat se směrem k masivnějšímu využívání dálkových 

vzdělávacích digitálních technologií, ale domnívám se, že tudy „správná cesta nevede“. Důvodem je 

mimo jiné individuální úroveň gramotnosti a vybavení jednotlivých žáků a jejich rodin.  

    Reálně jsme byli schopni zvládnout distanční vzdělávání na průměrné úrovni za cenu vynaložení 

téměř mimořádného úsilí ze strany většiny pedagogů školy.                                      
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 období zpracování zprávy : září, říjen 2020                                    

termín projednání v pedagogické radě: 22.10. 2020   

Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020 schválila  ŠR na svém zasedání dne: 22.10.2020 

 

 

 

 

 

RNDr.Zakopalová Martina předseda školské rady    Mgr.Podlas Robert ředitel školy 
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Obrazová příloha Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 

 

 

Okresní kolo soutěže v minikopané – 

říjen 2019 

 

Trnavský běh – září 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přebor v přespolním běhu – říjen 2019 (II. stupeň) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 
Přebor v přespolním běhu – říjen 2019 (I. stupeň) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dětská policie – říjen 2019 
 



28 

 

 
Projektový den 17. listopad po 30ti letech – listopad 2019 
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Vánoční 
zvonek – listopad 2019                              Vánoce 

v Senior klubu – prosinec 2019 
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Předvánoční akce – prosinec 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kurz základního lyžování – leden 2020 
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Den otevřených laboratoří – listopad 2019 

 
 
 
 

 
Matematická soutěž třídních kolektivů – 8. ročník – únor 2020 



32 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Školní skupina 5. ročníku 
 – červen 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozloučení s deváťáky – červen 


