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1 Základní údaje o škole 
 

1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy 
Základní škola a mateřská škola Bohdalice,  

okres Vyškov, příspěvková organizace 

Sídlo školy 
ZŠ a ředitelství školy: Bohdalice 1, 683 41 Bohdalice  

MŠ: Bohdalice 125, 683 41 Bohdalice 

IČ 46 271 139 

Bankovní spojení KB 864140430297/0100 

DIČ ----- 

 

Telefon/fax 
517 358 276 (ředitelna), 517 358 210 (ŠJ), 602 303 106 (ředitelka) 

517 358 251 (MŠ) 

Datová schránka ciumbmr 

E-mail zsbohdalice@vys.czn.cz 

Adresa internetové stránky www.zsamsbohdalice.cz 

 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do školského rejstříku 

1.1.2005 (ZŠ) 

1.1.2005 (MŠ) 

1.1.2005 (Školní družina) 

1.1.2005 (Školní jídelna) 

1.1.2005 (Školní jídelna-výdejna) 

Název zřizovatele Obec Bohdalice-Pavlovice 

Součásti školy 

1. základní škola  IZO: 102 807 345 

2. mateřská škola IZO: 107 613 786 

3. školní družina  IZO: 119 200 716 

4. školní jídelna (ZŠ) IZO: 103 219 960 

5. školní jídelna – výdejna (MŠ) IZO: 150 074 336 

REDIZO  600 126 013 

Ředitelka školy Mgr. Bc. Karin Šulcová 

Hospodářská pracovnice školy Alena Jelínková  

Školská rada 

1. Ustavena dne 8.12.2005 na základě §167 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. v počtu 3 členů 

2. Nově ustavena dne 6.11.2008 na základě §167 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

3. Nově ustavena dne 13.10.2010 na základě §167 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

4. Nově ustavena dne 24.9.2013 na základě §167 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

5. Nově ustavena dne 30.9.2016 na základě §167 odst. 1 zákona č. 

561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

 

Přehled hlavní činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

a) Základní škola a mateřská škola Bohdalice (dále jen ZŠ) jako 

základní škola poskytuje základní vzdělání, její činnost se řídí 
zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak 
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ustanovení Části třetí Hlavou druhou a prováděcími předpisy. 

 

b) ZŠ jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, její 

činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, 

zejména pak ustanovení Části druhé a prováděcími předpisy. 

 

c) ZŠ jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání, její 

činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, 

zejména pak ustanovení §118 a prováděcími předpisy. 

 

d) ZŠ jako školní jídelna poskytuje školní stravování, její činnost se 

řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem, zejména pak 

ustanovení §119 a prováděcími předpisy. 

ZŠ je oprávněna v souladu s ustanovením § 33 písmene b), zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

poskytovat závodní stravování. 

 

e) ZŠ jako školní jídelna – výdejna mateřské školy poskytuje školní 

stravování, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., školským 

zákonem, zejména pak ustanovení §119 a prováděcími předpisy. 

Přehled doplňkové činnosti školy 

(podle zřizovací listiny) 

1. Poskytování služeb v oblasti stravování – příprava obědů pro 

důchodce a pracovníky Obecního úřadu Bohdalice-Pavlovice. 

2. Pronájem tělocvičny Základní školy a mateřské školy Bohdalice 

(po její základní provozní době pro potřeby ZŠ – dle rozvrhu 

vyučovacích hodin a hodin zájmových aktivit pořádaných 

školou), pro obecní i mimoobecní organizace a soukromé osoby. 

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

 

1.2 Součásti školy 
 

Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 56 

Základní škola 160 

Školní družina 60 

Školní jídelna ZŠ 200 

Školní jídelna – výdejna MŠ 56 

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 
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2. Personální údaje 
2.1 Přehled pracovníků školy 

 

Č. Funkce Počet zaměstnanců 

1. Pedagogický pracovník ZŠ 20 

2. Provozní zaměstnanec ZŠ 7 

3. Pedagogický pracovník MŠ 4 

4. Nepedagogický pracovník MŠ (EU) 1 

5. Provozní zaměstnanec MŠ 2 

 CELKEM 34 

Odešli ve školním roce 2017/2018 

1. Pedagogický pracovník ZŠ 1(pěst. péče) 

2. Pedagogický pracovník MŠ 1 (MD) 

3. Nepedagogický pracovník MŠ (EU) 1 

 CELKEM 3 

Nově přijatí ve školním roce 2017/2018 

1. Pedagogický pracovník MŠ 1 (as. pg.) 

2. Nepedagogický pracovník MŠ (EU) 1 

 CELKEM 2 

Odešli na konci školního roku 2017/2018 

1. Pedagogický pracovník ZŠ  2 

2. 
Provozní zaměstnanec ZŠ-vrátná (ÚP)-

nová PS 
1 

3. Nepedagogický pracovník MŠ (EU) 1 

 CELKEM 4 

Nově přijatí pro školní rok 2018/2019 

1. Pedagogický pracovník ZŠ 3 

2. Pedagogický pracovník MŠ 2 (za MD) 

3. Provozní zaměstnanec ZŠ-vrátná (ÚP) 1 

4. Nepedagogický pracovník MŠ (EU) 1 

 CELKEM 7 

Komentář ředitelky školy 
Celkový počet pedagogických pracovníků: 24 

o Vedení školy: ředitelka ZŠ a MŠ, vedoucí učitelka MŠ 

o ZŠ - asistent pedagoga: 8 (4 zároveň vych. ŠD, 1 zároveň školní asistent EU) 

o ZŠ – vychovatel: ved. vych.=1, vych.=3, celkem = 4 

o MŠ – asistent pedagoga: 1 

o MŠ – školní asistent: 1 

Celkový počet provozních zaměstnanců: 9 

o ZŠ:  7 (6+1/vrátná) 

o MŠ: 2 

 
Pro nový školní rok 2018/2019 vzniklo 1 nové pracovní místa (1 místo učitelské), a to  

v důsledku jmenování zástupce ředitelky školy, celkem 35 zaměstnanců.  
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2.2 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

Odborná kvalifikace 
Splňuje 

kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci 
Celkem 

Odborná 

kvalif. v % 

učitel MŠ 4 0 4 100 

učitel prvního stupně základní 

školy 
5 0 5 100 

učitel druhého stupně základní 

školy 
7 0 7 100 

asistent pedagoga 8 0 8 100 

vychovatel  

(z toho i asistent pg.) 
3 1 4 75 

školní asistent EU 2 0 2 100 
 

Komentář ředitelky školy 

1 asistentka pedagoga a zároveň vychovatelka ŠD si dokončovala 

vzdělání distanční formou, následně studium ukončila bez získání 

kvalifikace. 
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3. Vzdělávací program školy 
 

3.1 Vzdělávací program 
 

Vzdělávací program Zařazené ročníky 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání:  

1. Škola spokojených dětí, Čj: ZSBoh/300/2017 

Platnost od 1. 9. 2017 

2. ŠVP ZV – LMP:  SCHOLA APERTA,  

příloha ŠVP ZV č. 1 

1. stupeň + 2. stupeň ZŠ 

 

 

vzdělávání žáků s LMP  

(2. stupeň) 

  

3.2 Učební plán školy 

 
a) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. – 5. ročník 6. – 9. ročník  

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk 

a literatura 
33 15 

Cizí jazyk 9 12 

 Další cizí jazyk – 6 

Matematika a její aplikace 20 15 

Informační a komunikační technologie 1 1 

Člověk a jeho svět 12 – 

Člověk a společnost 
Dějepis 

– 11 
Výchova k občanství 

Člověk a příroda 

Fyzika – 

21 
Chemie – 

Přírodopis – 

Zeměpis – 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

12 10 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví – 

10 
Tělesná výchova 10 
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Člověk a svět práce 5 3 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace 16 18 

Celková povinná časová dotace 118 122 

 

Další cizí jazyk:  

Časová dotace může být upravena, popř. může být celý vzdělávací obsah vzdělávacího oboru nahrazen jiným v 

souvislosti s podpůrným opatřením dle § 16 odst. 2 písm. b). Úprava je specifikována v příslušné poznámce ke 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace v kapitole 7.2. RVP ZV. 

P = povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni; pokud je realizováno 

formou samostatného vyučovacího předmětu, je předmět dotován z disponibilní časové dotace. 

 

b) Poznámky k rámcovému učebnímu plánu 
 

Rámcový učební plán (RUP) pro základní vzdělávání závazně stanovuje: 

o začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. 

stupni (v 1.–5. ročníku) a na 2. stupni (v 6.–9. ročníku) 

o minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na 

daném stupni základního vzdělávání 

o disponibilní časovou dotaci rozsah a způsob využití disponibilní časové dotace 

o celkovou povinnou časovou dotaci pro 1. a 2. stupeň základního vzdělávání 

o povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky na daném stupni průřezová témata 

o poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP 

o poznámky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Na základě RUP škola vytvořila vlastní učební plán, při jehož tvorbě respektuje vymezení 

RUP a zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu. 

V případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými 

opatřeními je možné využít disponibilní časovou dotaci v ŠVP k zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče. Ředitelka školy použije disponibilní časovou dotaci také k realizaci 

předmětů speciálně pedagogické péče, jsou-li tato podpůrná opatření žákovi doporučena 

školským poradenským zařízením a zákonný zástupce žáka souhlasil s jejich poskytováním. 
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c) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání 

žáků s lehkým mentálním postižením 

 

P =  povinnost zařadit a realizovat se všemi žáky v průběhu vzdělávání na daném stupni, 

časovou dotaci lze čerpat z volné disponibilní časové dotace 

 

d) Poznámky k rámcovému učebnímu plánu 

 

Rámcový učební plán (dále RUP) pro základní vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým 

mentálním postižením stanovuje závazně: 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

1. stupeň 2. stupeň 

1. - 5. ročník 6. - 9. ročník 

Minimální časová dotace 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 33 19 

Cizí jazyk - 4 

Matematika a její aplikace 22 20 

Informační a komunikační technologie 2 4 

Člověk a jeho svět 12 - 

Člověk a společnost 
Dějepis 

- 8 
Výchova k občanství 

Člověk a příroda 

Fyzika - 

13 
Chemie - 

Přírodopis - 

Zeměpis - 

Umění a kultura 
Hudební výchova 

10 8 
Výtvarná výchova 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví - 2 

Tělesná výchova 15      12 

Člověk a svět práce 15 20 

Průřezová témata P P 

Disponibilní časová dotace 9 12 

Celková povinná časová dotace 118 122 
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o začlenění vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů do základního vzdělávání na 1. 

stupni (v 1. až 5. ročníku) a na druhém stupni (v 6. až 9. ročníku) základních škol pro 

žáky s mentálním postižením 

o minimální časovou dotaci pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) na 

daném stupni základního vzdělávání 

o nejnižší počty povinných vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících 

o povinnost zařadit a realizovat průřezová témata na 1. i 2. stupni 

o disponibilní časovou dotaci 

o celkovou povinnou časovou dotaci na 1. a 2. stupni základního vzdělávání 

o poznámky ke vzdělávacím oblastem (vzdělávacím oborům) v RUP 

 

Celková povinná časová dotace je v RUP stanovena pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením na 1. stupni na 118 hodin, pro vzdělávání na 2. stupni 122 hodin. Celková povinná 

časová dotace uvedena v RUP představuje maximální povinnou týdenní časovou dotaci na 

daném stupni základního vzdělávání. Nejnižší počty povinných vyučovacích hodin 

v jednotlivých ročnících jsou stanoveny:1.a 2. ročník 21 hodin, 3. a 4. ročník 25 hodin, 5. 

ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník 30 hodin, 8. a 9. ročník 31 hodin. 

 

V učebním plánu ŠVP a při realizaci výuky musí být dodrženy podmínky: 

o nesmí být překročena celková povinná časová dotace na daném stupni (118 hod; 122 

hodin) 

o nesmí být překročena maximální týdenní hodinová dotace stanovená pro jednotlivé 

ročníky základního vzdělávání školským zákonem (1. a 2. ročník 22 hodin, 3.až 5. 

ročník 26 hodin, 6. a 7. ročník 30 hodin, 8. a 9. ročník 32 hodin) 

Celková povinná časová dotace je tvořena minimální časovou dotací pro vzdělávací oblasti 

(vzdělávací obory) a disponibilní časovou dotací. 

 

Disponibilní časová dotace 

o využití disponibilní časové dotace je plně v kompetenci ředitele školy 

o využití celé disponibilní časové dotace v učebním plánu ŠVP je závazné 

o disponibilní časová dotace je určena: 

a) k posílení časové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů 

nad rámec závazného minima (k posílení jedné vzdělávací oblasti či vzdělávacího 

oboru – profilace školy, zaměření a složení třídy; k posílení více vzdělávacích 

oblastí či vzdělávacích oborů) 
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b) k vytvoření volitelných předmětů, jejichž obsah musí navazovat na příslušnou 

vzdělávací oblast (vzdělávací obor); nejkratší možné časové období pro zařazení 

volitelného předmětu je jedno pololetí; do skupiny mohou být podle charakteru 

předmětu zařazeni žáci i z více ročníků 

c) k zařazení předmětů speciálně pedagogické péče (zdravotní tělesná výchova, 

logopedická péče a další předměty kompenzačního a reedukačního charakteru) 

d) k zařazení a vytvoření nových předmětů, které musí navazovat na obsah 

vzdělávací oblasti (vzdělávacího oboru) 

e) k realizaci průřezových témat 

Minimální časová dotace pro jednotlivé vzdělávací oblasti (vzdělávací obory) je závazná. 

Číslo udává, kolik hodin týdně musí škola minimálně věnovat dané vzdělávací oblasti 

(vzdělávacím oborům) na příslušném stupni základního vzdělávání. 

Na základě RUP vytvářejí školy učební plán svého školního vzdělávacího programu. 

Obsahovou náplň vzdělávacích oborů přizpůsobí profilaci školy, regionálním zvláštnostem a 

schopnostem žáků. Při tvorbě učebního plánu respektují vymezení RUP a zásady pro 

zpracování školního vzdělávacího programu. 

 

3.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
 

Název volitelného předmětu Počet zařazených žáků 

Seminář z přírodopisu pro 6. roč. 20 

Seminář z přírodopisu pro 7. roč. 13 

Seminář z přírodopisu pro 8. roč. 13 

Název zájmového útvaru Počet zařazených žáků 

Kroužek AJ pro 1. třídu  8 

Kroužek AJ pro 2. třídu  9 

Kroužek ochránců přírody 13 

Pohádkový kroužek 8 

Kroužek AJ 6 

Hudební kroužek 5 

Kroužek Čj 5 

Matematický kroužek 1 6 

Edukační kroužek 21 

Kroužek grafomotorický 6 

Střelecký kroužek 5 

Sportovní kroužek  19 

Florbalový kroužek  12 

Kroužek zdrav. tělesné výchovy  5 

Klub dobré zprávy 12 

Kroužek deskových her 7 

Kroužek křesťanské výchovy 5 

Logopedie 10 
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3.4 Počet dělených hodin 
 

 1. stupeň 2. stupeň celkem 

počet dělených hodin 0 0 0 

 Uvádět pouze hodiny, které znamenají zvýšenou potřebu „učitelohodin“. 
 

3.5 Spojené třídy a spojené hodiny 
 

Komentář ředitele školy 

Spojené třídy na 1. stupni: 

o 1.+2. roč.: Hv, Vv, Tv, Pč 

o 4.+5. roč.: Hv, Vv, Tv, Pč 

Spojené hodiny na 2. stupni: 

o 6.+9. roč.: Hv, Vv  

o 7.+8. roč.: Hv, Vv, Př-sem. 

o 7.+9. roč.: Tv  

 

   Spojené hodiny se na 1. stupni realizují pouze v předmětech výchovného zaměření. Přesto i 

ve spojených ročnících lze velmi dobře realizovat individuální přístup k jednotlivým žákům, 

stejně jako používat moderní a aktivizující způsoby výuky. Ba dokonce můžeme z praxe 

potvrdit, že díky tomuto způsobu výuky je možné u žáků více rozvíjet kompetence sociální a 

personální, jakož i kompetence občanské s důrazem na upevňování dobrých mezilidských 

vztahů a respektování vnitřních hodnot spolužáků.  

   Velmi dobře se osvědčuje práce ve skupinách složených z více ročníků při řešení 

problémových úkolů a při práci na projektech. Žáci si při vzájemné spolupráci osvojují a 

rozvíjejí kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní, osvojují a rozvíjejí si 

kompetence k učení. 

   Skupinové vyučování na 2. stupni je velmi praktické z důvodu nižšího počtu žáků 

v jednotlivých ročnících, tedy v početnějších skupinách se dají mnohem lépe realizovat 

očekávané výstupy daných předmětů a mnohem lépe se navazuje spolupráce a vzájemná 

pomoc mezi žáky různého věku. 
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4. Počty žáků 
 

4.1 Počty žáků školy k 30. 9. 2017 
 

Třída 
Počet žáků 

 

Z toho 

chlapců 
Z toho dívek 

Výjimka 

z počtu žáků 

(ano – ne) 

I. 12 5 7  

II.  16 9 7 

ano 

III.  18 10 8 

IV. (4+5) 30 (15+15)  11 (7+4) 19 (8+11) 

VI. 20 11 9 

VII. 13 5 8 

VIII. 13 8 5 

IX. 8 7 1 

celkem 130 66 64 

 

Komentář ředitele 

   ZŠ byla udělena výjimka z počtu žáků-nižšího. Obec Bohdalice-Pavlovice dodotovává ZŠ 

finanční prostředky na mzdy pedagogických pracovníků.  

 

4.2 Počty žáků školy k 31. 3. 2018 
 

Třída 
Počet žáků 

 

Z toho 

chlapců 
Z toho dívek 

Výjimka 

z počtu žáků 

(ano – ne) 

I. 12 5 7  

II.  15 8 7 

ano 

III.  19 10 9 

IV. (4+5) 30 (15+15)  11 (7+4) 19 (8+11) 

VI. 20 11 9 

VII. 13 5 8 

VIII. 13 8 5 

IX. 8 7 1 

celkem 130 65 65 

Komentář ředitelky školy 

 

 

4.3. Žáci, kteří se ze ZŠ odhlásili k 31. 8. 2018 

 
Ročník Počet žáků Komentář ředitele 

3. 3 1xstěhování, 2xzměna školy 

4. 1 stěhování 

8. 2 stěhování, ukončení povinné školní docházky 

   

celkem 6  
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4.4 Žáci přijati ke vzdělávání do střední školy 
 

Typ školy Počet přijatých žáků 

víceleté gymnázium - 

čtyřleté gymnázium - 

střední odborná škola 4 

střední odborné učiliště 6 

konzervatoř - 

celkem 10 

 Komentář ředitele 

   Všichni žáci byli přijati na zvolené obory. Dva žáci byli přijati z nižší než 9. třídy.  

 

4.5 Žáci – cizinci 
 

Kategorie cizinců 
Občané 

EU 

Ostatní cizinci pobývající v ČR přechodně nebo 

trvale, žadatelé o udělení azylu a azylanti 

počet žáků ve ŠD ------------ 0 

počet žáků ve ŠJ  0 

počet žáků celkem  0 

Komentář ředitele 

  

  

4.6 Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy pro šk. rok 2018/2019 
 

Počet prvních tříd 
Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 
Z toho dívek 

Počet odkladů 

pro další školní 

rok 

1. 12 5 3 
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5. Hodnocení žáků 
 

5.1 Celkové hodnocení žáků – prospěch 

1. pol./2. pol. 
 

Třída 
Prospěli 

s vyznamenáním 
Prospěli Neprospěli 

1. 12 12 0 0 0 0 

2. 14 15 1 1 0 0 

3. 15 12 4 6 0 0 

4. + 5.  23 22 7 8 0 0 

6. 7 7 12 13 1 0 

7. 4 5 8 6 1 2 

8. 3 3 8 8 2 2 

9. 3 2 5 6 0 0 

celkem 81 78 45 48 4 4 

 

5.2 Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 

1. pol./2. pol. 
 

Třída Uspokojivé chování Neuspokojivé chování 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 1 0 0 

8. 2 0 0 1 

9. 0 1 0 0 

celkem 2 1 0 1 

 

5.3 Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření  

(klasifikačním stupněm, slovně, kombinací obou způsobů)  

1. pol./2. pol. 
 

Třída 

Hodnocení 

klasifikačním 

stupněm 

Hodnocení 

slovní 

Kombinace slovního 

hodnocení a 

klasifikačním 

stupněm 

2.     1 1 

3.     2 4 

8.     3 2 

celkem     6 7 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 

 - 2 - 

 

5.4 Výchovná opatření – pochvaly 

1. pol./2. pol. 
 

Třída Pochvala ředitele školy 

1. 0 0 

2. 13 7 

3. 0 3 

4.+5. 1 1 

6. 0 0 

7. 1 0 

8. 0 0 

9. 2 0 

celkem 17 11 

 

5.5 Výchovná opatření – důtky 

za 1. a 2. pololetí 
 

Třída Důtka ředitele školy 

1. 0 0 

2. 0 0 

3. 0 0 

4.+5. 1 2 

6. 0 0 

7. 1 1 

8. 2 5 

9. 0 1 

celkem 4 9 

 

5.6 Komisionální přezkoušení žáků ve 2. pololetí 
 

Třída Opravné zkoušky 

1. -- 

2. -- 

3. -- 

4.+5. -- 

6. -- 

7. 1/M/opakuje roč. 

8. -- 

9. -- 

celkem 1 
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5.7 Opakování ročníku 
 

Třída Žák neprospěl 

Žák 

nemohl být 

hodnocen 

Žák měl vážné 

zdravotní 

důvody 

Žák opakuje 9. 

r. po splnění 

povinné školní 

docházky 

1. 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 1/po komis.přezk. 0 0 0 

8. 2 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

celkem 3 0 0 0 

 

5.8 Počet omluvených / neomluvených hodin 

1. pol./2. pol. 
 

Třída 

Počet 

zameškaných 

hodin 

Průměr na žáka 

třídy 

Počet 

neomluvených 

hodin 

1. 397 299 33,08 24,92 0 0 

2. 559 801 32,88 47,12 0 0 

3. 773 878 40,68 46,21 0 0 

4. + 5.  1292 1381 43,07 46,03 6 11 

6. 1068 1164 53,40 58,20 0 0 

7. 827 865 63,62 66,54 1 7 

8. 1206 1034 92,77 79,54 16 9 

9. 464 665 58,00 83,13 0 0 

Průměr 6586 7087 50,66 54,52 23 27 

  

Komentář ředitelky 

   Počet omluvených hodin na jednoho žáka je v normě. 

   Neomluvené hodiny byly projednány se zákonnými zástupci žáků.  

 
§ 31 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 51 až 54 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

§ 15 a 17 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

§ 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

  Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 10 194/2002-14 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků 

z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR č.j. 25 884/2003 – 24 

  Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Č.j.: 37 014/2005-25  
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6. Průběh a výsledky vzdělávání 
 

6.1 Hospitační činnost  
 

Pracovník Počet hospitací 

Ředitelka školy 4 

Zástupce ředitele školy  

Ostatní pracovníci 15 

Společné hospitace  

Pracovníci ČŠI  

celkem 19 

 

6.2 Závěry z hospitační a kontrolní činnosti 
 

 
Objevuje se 

ve všech 

hodinách 

Objevuje se 

pouze 

v některých 

hodinách 

V hodinách se 

neobjevuje 

Plnění cílů vzdělávání    

soulad výuky s cíli základního vzdělávání 

(školním vzdělávacím programem) 
+   

vhodnost a přiměřenost stanovených cílů 

výuky k aktuálnímu stavu třídy,  

respektování individuálních vzdělávacích 

potřeb žáků 

+   

konkretizace cílů ve sledované výuce +   

návaznost probíraného učiva na předcházející 

témata 
+   

Materiální podpora výuky    

vhodnost vybavení a uspořádání učeben 

vzhledem k cílům výuky a k činnostem 
+   

účelnost využití pomůcek, učebnic, 

didaktické techniky 
+   

Vyučovací formy a metody    

správné řízení výuky a vnitřní členění hodin +   

sledování a plnění stanovených cílů +   

podpora osobnostního a sociálního rozvoje 

dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, 

vzájemného respektování a tolerance 

+   

možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a 

emočního zapojení do činností, uplatnění 

individuálních možností, potřeb a zkušeností 

+   

využívání metod aktivního, prožitkového 

učení, experimentování, manipulování, 

objevování, práce s chybou 

+   

účelnost výuky frontální, skupinové a 

individuální 
+   

vyváženost rolí učitele jako organizátora +   
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výuky a jako zdroje informací 

účelnost aplikovaných metod +   

respektování individuálního tempa, možnost 

relaxace žáků 
+   

vhodná forma kladení otázek +   

Motivace žáků    

dostatečná aktivita a zájem žáků o výuku +   

propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) +   

využívání zkušeností žáků +   

vliv hodnocení na motivaci žáků +   

využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace +   

osobní příklad pedagoga +   

Interakce a komunikace    

klima třídy +   

akceptování stanovených pravidel 

komunikace mezi učitelem a žáky i mezi 

žáky navzájem 

+   

možnost vyjadřování vlastního názoru žáka, 

argumentace, diskuse 
+   

vzájemné respektování, výchova k toleranci +   

vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, 

příležitosti k samostatným řečovým 

projevům dětí, rozvoj komunikativních 

dovedností žáků 

+   

Hodnocení žáků    

věcnost, konkrétnost a adresnost hodnocení +   

respektování individuálních schopností žáků +   

využívání vzájemného hodnocení a 

sebehodnocení žáků 
+   

ocenění pokroku +   

zdůvodnění hodnocení žáků učitelem +   

vhodnost využitých metod hodnocení žáků 

učitelem 
+   

využití klasifikačního řádu +   

 

6.3 Úroveň klíčových kompetencí žáků 
 

Úroveň klíčových kompetencí žáků 

(na konci 1.,2.,3./6.,7.,8. ročníku) 

Vysoká 
maximálně 

dosažitelná úroveň 

Střední 
rozvíjejí se 

Nízká 
utvářejí se 

1. Kompetence k učení    

vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, 

metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní 

učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

vyhledává a třídí informace a na základě jejich 

pochopení, propojení a systematizace je efektivně 

využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 
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operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, 

uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků 

poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě 

toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, 

přírodní, společenské a kulturní jevy 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky 

porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry 

pro využití v budoucnosti 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, 

posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy 

bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl 

své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 

učení a diskutuje o nich 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

2. Kompetence k řešení problémů    

vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo 

ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o 

nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a 

naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu 

vlastního úsudku a zkušeností  

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází 

jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá 

získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 

variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem 

a vytrvale hledá konečné řešení problému 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; 

užívá při řešení problémů logické, matematické a 

empirické postupy 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

ověřuje prakticky správnost řešení problémů a 

osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo 

nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok 

při zdolávání problémů 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je 

obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

a výsledky svých činů zhodnotí 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

3. Kompetence komunikativní     

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v 

logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle 

a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, 

vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových 
materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných 

informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o 

nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému 

rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

využívá informační a komunikační prostředky a 

technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci 

s okolním světem 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3 
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využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření 

vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi 

9. 2.,3.,6.,7.,8. 1. 

4. Kompetence sociální a personální    

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s 

pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na 

základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

9. 2.,3.,6.,7.,8. 1. 

podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na 

základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými 

lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských 

vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni 

požádá 

9. 2.,3.,6.,7.,8. 1. 

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, 

chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 

druzí lidé myslí, říkají a dělají 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která 

podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá 

a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty  

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

5. Kompetence občanské     

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich 

vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací 

ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, 

uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí  

9. 2.,3.,6.,7.,8. 1. 

chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a 

společenské normy, je si vědom svých práv a 

povinností ve škole i mimo školu 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne 

dle svých možností účinnou pomoc a chová se 

zodpovědně v krizových situacích i v situacích 

ohrožujících život a zdraví člověka 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i 

historické dědictví, projevuje pozitivní postoj 

k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 

aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních 

aktivit 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

chápe základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu 

podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

6. Kompetence pracovní    

používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a 

vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti 

a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 
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přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z 

hlediska kvality, funkčnosti, hospodárnosti 

a společenského významu, ale i z hlediska ochrany 

svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního 

prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot 

9. 6.,7.,8. 1.,2.,3. 

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své 

přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o 

dalším vzdělávání a profesním zaměření 

9. 7.,8. 6. 

orientuje se v základních aktivitách potřebných k 

uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, 

chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své 

podnikatelské myšlení. 

9. 7.,8. 6. 

 

Komentář ředitele školy: 

   Podle ŠVP „Škola spokojených dětí“ se ve školním roce 2017/2018 vyučovalo v 1. - 9. roč., výsledky 

v tabulkách jsou pouze orientační a jsou zhodnocením dosavadního stavu získané úrovně klíčových 

kompetencí ve sledovaných ročnících. 

   Někteří žáci 2. stupně byli vzděláváni podle přílohy ŠVP ZV pro děti s LMP „SCHOLA APERTA“.  

   U žáků nižších ročníků se utváří klíčové kompetence pouze v dílčích bodech, které odpovídají 

věkovým zvláštnostem dětí, stejně tak u žáků se SVP, především u dětí s LMP.   

   Žáci se od 1. ročníku učí sebehodnocení a hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání. Třídy mají svá 

portfolia, díky kterým mohou žáci a jejich rodiče sledovat pokrok ve znalostech a dovednostech. 

 

 

§ 2 až 4 zákona č. 651/2004 Sb., školský zákon 

Kritéria hodnocení České školní inspekce pro školní rok 2004/2005, Č.j. 1407/05-I 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

7.1 Výchozí stav 
 

Pojmenování výchozího stavu 

      Ve školním roce 2016/2017 se účastnilo DVPP 12 pedagogických pracovníků, někteří 

2x i 3x. Celková hodnota dalšího vzdělávání byla 8 300 Kč za 3 kurzy. Ostatní kurzy a 

školení byly hrazeny z prostředků EU prostřednictvím MAP Vyškovsko, anebo byly 

zdarma.   

      Samostudia se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, a to v době vedlejších prázdnin. 

Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZ v přípravném týdnu.   

 
 

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd  

b) Studium pedagogiky  

c) Studium pro asistenta pedagoga  

d) Studium pro ředitele škol  

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace  
 

7.3 Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 
 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

Ředitelka školy (ukončeno) 

b) Studium pro výchovné poradce Ředitelka školy (ukončeno) 

c) Specializovaná činnost – koordinace 

v oblasti informačních a komunikačních 

technologií 

 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních vzdělávacích 

programů 

 

e) Specializovaná činnost – prevence 

rizikových jevů 

Metodička prevence (ukončeno) 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 

činnost v oblasti enviromentální výchovy 

 

g) Specializovaná činnost v oblasti 

prostorové orientace zrakově postižených 

 

 

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 
 

Předmět Počet 

účastníků 

Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie   

Rizikové jevy   

Informační a komunikační 

technologie 
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Český jazyk   

Cizí jazyk   

Matematika 1 
Konference Elixír do škol 2018, Jednota 

českých matematiků 

Prvouka   

Přírodověda   

Vlastivěda   

Chemie   

Fyzika   

Přírodopis   

Zeměpis   

Dějepis   

Občanská výchova   

Rodinná výchova   

Hudební výchova   

Výtvarná výchova   

Praktické činnosti   

Tělesná výchova   

Zdravotník zotavov. akcí   

Další 

1 

2 

 

2 

Jak překonat hlasovou krizi (1 150 Kč) 

Čtenářská gramotnost ZŠ (EU) 

 

Čtenářská pregramotnost MŠ (EU) 
 

7.5 Samostudium 
 

Prázdniny Počet dnů Samostudium 

Podzimní prázdniny 

2 

BOZ a ochrana zdraví, projektové vyučování, 

moderní metody ve výuce, vnitřní předpisy, 

příprava akcí školy 

Vánoční prázdniny 4 Žáci s SVP, žáci integrovaní, vnitřní předpisy 

Jednodenní pololetní 

prázdniny 
1 

Projektové vyučování,  

moderní metody ve výuce 

Jarní prázdniny 
5 

BOZ a ochrana zdraví, příprava akcí školy, 

žáci s SVP, žáci integrovaní, vnitřní předpisy 

Celkem 12  
 

 Komentář ředitele školy: 

  Ve školním roce 2017/2018 se účastnilo DVPP 6 pedagogických pracovníků. Celková 

hodnota dalšího vzdělávání byla 1 150 Kč za 1 kurz. Ostatní kurzy a školení byly hrazeny 

z prostředků EU, anebo byly zdarma.   

      Samostudia se účastnili všichni pedagogičtí pracovníci, a to v době vedlejších prázdnin. 

Všichni zaměstnanci absolvovali školení BOZ v přípravném týdnu. 
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8. ICT – standard a plán 
 

8.1 Pracovní stanice – počet 
 

Počet Standard ICT Skutečnost Plán 

Počet žáků k 31. 3. 2018  130  

Počet pedagogických pracovníků  20  

Pracovní stanice umístěné v počítačových 

učebnách (zároveň šk. knihovna) 
5  

(na 100 žáků) 
13+1/učit.  

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 

učebnách, studovnách, školních knihovnách, 

apod. 

2  
(na 100 žáků) 

6  

Pracovní stanice sloužící k přípravě 

pedagogického pracovníka na výuku a k jeho 

vzdělávání 

4  
(na 100 žáků) 

6  

Počet pracovních stanic celkem 11  
(na 100 žáků) 

26  

Počet pracovních stanic na 100 žáků 7  
(na 100 žáků) 

20  

 

8.2 Pracovní stanice – technické parametry 
 

Technické parametry stanic pro žáky Počet 

Max 2 roky 0 

3-9 let 13+1 

Starší 10 let 0 

 

8.3 Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť 
Standard 

ICT 
Skutečnost Plán 

Počet přípojných míst  20  

Sdílení dat Ano Ano  

Sdílení prostředků Ano Ano  

Připojení do internetu Ano Ano  

Komunikace mezi uživateli Ano Ano  

Bezpečnost dat Ano Ano  

Personifikovaný přístup k datům Ano Ano  

 

8.4 Připojení k internetu 
 

služba hodnota standard 

ICT 

skutečnost plán 

Rychlost 512/128 a 1024/256  4 Mbit/s  

Agregace Nejvýše 1:10    

Veřejné IP adresy ANO  ANO  

Neomezený přístup na 

internet 
ANO  ANO  
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Oddělení VLAN (pedagog, 

žák) 
ANO  NE  

QoS (vzdálená správa) ANO  NE  

Filtrace obsahu ANO  NE  

Antispam ANO  ANO  

Antivir ANO  ANO  

Učebny, v nichž je dostupná 

WIFI 
ANO – 10x    

Tuto tabulku vyplní škola za pomoci providera 

 

8.5 Prezentační a grafická technika 
 

Technika-druh 
Standard 

ICT 
Skutečnost Plán 

Datový projektor  ANO - 8 x  

Dotyková tabule  ANO - 1x  

Tiskárny   ANO - 7x  

Multifunkce  ANO - 4x  

iPad/tablet upřesnit 

na poradě 
ANO – 2x +8 

Notebook upřesnit 

na poradě 
ANO - 3x +2 

Čtečky knih  ANO – 10x  

Prezentační tabule NEVÍM 

CO JE 
ANO - 2x  

Multimediální učebny NEVÍM 

CO JE 
ANO – 6x +2 

 

8.6 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

Programové vybavení 
Standard 

ICT 
Skutečnost Plán 

Operační systém  26x  

Antivirový program  26x  

Textový editor  26x  

Tabulkový editor  26x  

Editor prezentací  26x  

Grafický editor - rastrová grafika  0  

Grafický editor - vektorová grafika  0  

Webový prohlížeč  26x  

Editor webových stránek  0  

Klient elektronické pošty  26x  

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na 

klávesnici 
 0  

Programy odborného zaměření    

Edookit  1x  

Bakaláři  1x  

Gordic - účetnictví  1x  

Gordic - mzdy  1x  
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Gordic - majetek  1x  

Gordic - personalistika  1x  

Access Control  1x  

Barda - školní jídelna  1x  

 

8.7 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ vzdělávání  
Standard 

ICT 
Skutečnost Plán 

Z – Základní uživatelské znalosti  3  

P – Vzdělávání poučených uživatelů  4  

S – Specifické vzdělávání  2  

M - Vzdělávání ICT koordinátorů   0  

Práce s interaktivní tabulí  4  

 

 

8.8 Další ukazatele 
 

 Standard 

ICT 
Skutečnost Plán 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky  40-320 

GB/PC 

 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…)  ANO  

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty  ANO  

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 

prezentace 

 ANO  

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 

službu internetu, které škola určí 

 ANO  

Přístup k ICT z domova pro pedagogy  ANO  

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 

notebooku v učebnách 

 wifi - 

neomezen 

 

 

Komentář ředitele školy: 

 

ICT standard: 

o PC učebny: 5 pracovních stanic na 100 žáků (1 PS na 20 žáků) 

o Ostatní učebny: 2 pracovní stanice na 100 žáků 

o Učitelé: 4 pracovní stanice na 100 žáků 

o Celkem: 11 pracovních stanic na 100 žáků školy 
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9. Zájmové vzdělávání: školní družina 

 

9.1 Školní družina 
 

Oddělení 

Počet žáků: 

pravidelná 

docházka 

Počet žáků: 

nepravidelná 

docházka 

Počet vychovatelek 

3 45 0 3 (+1) 

    

celkem 45 0 3 (+1) 

 

9.2 Materiálně technické vybavení 
 

Prostory školní družiny 

1. oddělení ŠD se nachází ve speciální 

učebně – herně ŠD 

2. oddělení ŠD se nachází v učebně – třídě 

1.st. 

3. oddělení ŠD se nachází v učebně -   třídě 

1.st. 

Vybavení školní družiny 

Na standardní úrovni: vybavení novým 

nábytkem a úložnými prostorami, relaxační 

zónou, hračkami, hrami, výtvarnými a 

pracovními pomůckami. 

 

Komentář ředitele školy: 

   Žáci navštěvující ŠD využívají kromě prostor k tomu určených v budově ZŠ taktéž 

tělocvičnu k tělovýchovným aktivitám a přilehlý zámecký park pro činnosti zájmové             

a rekreační. Žáci rovněž využívají školní informační centrum. 

   V rámci ŠD navštěvovali žáci zájmový kroužek sportovní. 

   Průběžně se dokupují hračky, společenské hry a pomůcky výtvarné či pracovní k realizaci 

činností odpočinkových a relaxačních. 

  

§ 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,  

§ 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání 
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10. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  

a mimořádně nadaní žáci 
 

10.1 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami k 31. 3. 2017 
 

Podpůrné opatření/stupeň 

Počet žáků 

SVP 

  

Individuální 

integrace 
IVP 

Asistent 

pedagoga 

PO 1 4    

PO 2 24 24 18  

PO 3 10 10 10 7 

PO 4 2 2 2 1 

 40 36 30 8 
  

10.2 Mimořádně nadaní žáci – třídy s rozšířenou výukou 
 

Třída Rozšířená výuka předmětů Počet žáků 

 ne  

   

celkem   
 

10.3 Mimořádně nadaní žáci – přeřazení do vyššího ročníku 
 

Přeřazení mimořádně nadaného žáka    

do vyššího ročníku 
Počet 

z … třídy do … třídy ne 

  
 

10.4 Podmínky pro vzdělávání 
 

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a 

zdravotním znevýhodněním 
ano částečně ne 

odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné 

změny úpravy interiéru školy a třídy 
 částečně  

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování 

obsahu, forem i metod výuky 

ano   

umožňování žákovi používat potřebné a dostupné kompenzační 

pomůcky, vhodné učebnice a učební pomůcky přizpůsobené 

jeho individuálním potřebám  

ano   

zohledňování druhu, stupně a míry postižení nebo znevýhodnění 

při hodnocení výsledků 
ano   

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a 

potřeby žáka  
ano   

podporování nadání a talentu žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami vytvářením vhodné vzdělávací nabídky 
ano   

zkvalitňování připravenosti pedagogických pracovníků pro práci 

se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
ano   

působení speciálního pedagoga ve škole, druhého pedagoga ve 

třídě, případně asistenta pedagoga v případě potřeby  
ano   
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spolupráce s rodiči     ano   

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s PPP 

a SPC 

ano   

Podmínky pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ano částečně ne 

individuální nebo skupinovou péči ano   

přípravné třídy ano   

pomoc asistenta třídního učitele ano   

menší počet žáků ve třídě  ano   

odpovídající metody a formy práce ano   

specifické učebnice a materiály ano   

pravidelná komunikace a zpětnou vazbu ano   

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, 

sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 
ano   

Podmínky pro vzdělávání žáků mimořádně nadaných ano částečně ne 

individuální vzdělávací plány ve škole nejsou žáci mimořádně 

nadaní 

doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu    

zadávání specifických úkolů    

zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů    

vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech    

občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s 

otevřenou možností volby na straně žáka 
   

účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky    

 

Komentář ředitele školy: 

   Ve školním roce 2017/2018 je 36 dětí individuálně integrovaných, z toho 9 žáků má 

k dispozici asistentku pedagoga na základě schválení KÚJmk v Brně. Práce asistentek 

pedagoga je každoročně kladně hodnocena kontrolními pracovníky OPPP a SPC v Brně a 

Praze a rovněž rodiči žáků.  

  Počet žáků s potřebou podpůrných opatření se každoročně zvyšuje, čímž se rovněž 

navyšuje celkový počet žáků ve škole. Důvodem jsou kladné ohlasy rodičů na práci 

učitelů a asistentů a doporučování naší školy rodičům žáků z měst a vesnic nepatřících 

do našeho školského obvodu. 

   Všichni tito žáci mají velmi kvalitně zpracovaný individuální vzdělávací plán nebo plán 

pedagogické podpory, jejich pedagogové jim poskytují maximální individuální přístup a 

respektují veškerá doporučení OPPP, SPC, lékařů či jiných odborníků. 

    Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají v málopočetných třídách ZŠ velmi dobré 

podmínky pro korekci svých obtíží a pro realizaci individuálního přístupu k nim ze strany 

pedagogických pracovníků, což se kladně odráží ve výsledcích jejich vzdělávání a výchovy. 

    Moderní metody práce se žáky se SVP: zavedení elektronického sešitu pro žáky 

s dysgrafií a dysortografií, používání notebooku, iPadů, PC se speciální klávesnicí, Smart 

boardu (interaktivní tabule), DUM (digitálních učebních materiálů) apod. 

   Žáci se SVP navštěvují v době mimovýukové edukační kroužek vedený speciální 

pedagožkou školy, kroužky doučování, logopedie a kroužek zdravotní tělesné výchovy. 

   Nově žákům poskytujeme pedagogickou intervenci doporučenou OPPP či SPC v době 

mimovýukové. 

   Na ZŠ pracuje školní poradenské pracoviště ve složení: výchovná poradkyně, kariérová 

poradkyně, metodik prevence rizikových jevů, speciální pedagožka a logopedka, asistentky 

pedagoga. 
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   Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci 

preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole. 

   Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž 

úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (OPPP, 

SPC) a dalšími institucemi (Liga lidských práv, Odbor péče o dítě ad.). 

   S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se 

zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

   Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, 

jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, 

vztahových a výukových potíží.    
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11. Akce školy (výjezdy, kurzy, vystoupení, soutěže) 
 

11.1 Akce školy 
 

Typ akce 

Počet 

zúčastněných 

tříd 

Poznámka 

(název akce, výsledek) 

Výuka plavání 

3. + 5. roč, 

 

1., 2., 4. roč. 

13.9.2017-11.10.2017 

o Plavecká škola Vyškov (2 hod./týden) 

31.1.-2018-7.3.2018 

o Plavecká škola Vyškov (2 hod./týden) 

 

Lyžařský výcvik 7. roč. 
19.2.2018-23.2.2018 

Beskydy, chata Soláňka (5 žáků) 

Škola v přírodě -----  

Exkurze 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

duben 

o VIDA centrum Brno, 5. roč. 

červen  

o Prohlídka ranče Manner, 1. roč.  

Výstavy ----- 
 

Školní výlety 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

červen 

1. roč.: ZOO Vyškov 

2.,3. roč.: zámek Kroměříž 

4. roč.: Vyhlídka 

5. roč.: Chocholík 

6. roč.: Vranovská přehrada, 2-denní  

7. roč.: Smraďavka, 2-denní  

8. roč.: Bučovice 

9. roč.: Jedovnice, 3-denní 

Zahraniční výjezdy -----  

Koncerty -----  
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Výchovně-vzdělávací 

akce a pořady 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

září 

o Akce pro žáky s výborným prospěchem – návštěva 

digitální dílny FABLAB, výroba elektronické hračky, 

Brno, II. st.  

říjen 

o Knihovna KD, Vyškov beseda, 1. roč.  

o DDH Vyškov, 4. roč.  

o Veletrh středních škol, Slavkov, 9. roč.  

o ÚP Vyškov, 9. roč.  

listopad 

o Beseda s rodiči vycházejících žáků 

o Branný den, 1. – 9. roč.  

o Návštěva ze SOŠ Sochorova, volba povolání 9. roč.  

o Akce v rámci projektu Prevence rizikových jevů 

prosinec 

o Knihovna KD, Vyškov, Ledové království, 2. roč.  

o Drumbeny, 1. – 9. roč.  

únor 

o Přednáška Kuba – dvě tváře svobody, 7.+9. roč.  

o Akce pro žáky s výborným prospěchem – návštěva 

Olympijského festivalu, Brno, II. st.  

březen 

o Knihovna KD, Vyškov beseda, 1. roč.  

o Návštěva VIDA centra, 5. ročník  

duben 

o Knihovna KD, Vyškov, Miloš Macourek, 3. roč.  

o Den Země + Úklid Bohdalic 

o Policie ČR – beseda, 1. roč.  

květen 

o DDH, Vyškov, 4. roč.  

červen 

o Den dětí, celá škola 

o Přednáška o daktyloskopii, 7. + 9. roč.  

o Pasování na čtenáře, KKD Vyškov, 1. roč.  

Projekty školní 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

Ovoce do škol (1. st.), Mléko do škol (1.+2.st.) 

1. třída: 

o Velcí a malí kamarádi – spolupráce žáků 1. a 9. třídy 

o Halloweenské vyučování 

o Slabikářová slavnost 

o Mikulášské vyučování  

o Jsme prostě jedničky!  

o Ochrana zdraví – první pomoc 

2. třída: 

o 150 let založení PO Vyškov 

o Zvířátka v zimě 

o Ochrana zdraví – první pomoc 

3. třída: 

o Účast na celoškolních projektech 

4. třída: 

o Mírotvůrci – zrod republiky k výročí 100 let  
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5. třída: 

o Mírotvůrci – zrod republiky k výročí 100 let  

6. třída 

o Projekt 72 hodin 

o Adaptační soustředění 

o Vánoční trhy 

o Třešňová výprava do Bohatých Málkovic 

7. třída 

o Bowling 

o 72 hodin 

o Pečujeme o dobré vztahy 

8. třída 

o Vánoční trhy 

9. třída 

o Spaní ve škole 

o Písmoznalectví - přednáška 

Projekty mimoškolní, 

zahraniční 
5. roč. 

Mezinárodní projekt – čtenářská gramotnost: 

Záložka do knihy – 5. roč. (ČR a SR) 

Divadla 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

říjen 

o Divadélko v MŠ, Sněhurka a sedm trpaslíků, 1. + 2. 

roč. + MŠ  

prosinec 

o Kino 6. + 8. roč.  

o Vánoční pohádka p. Jarošové pro 1. – 3. roč.  

květen 

o Divadlo Radost, Brno: Bylo nás pět, 4. – 6. roč.  

Olympiády,  

soutěže, ocenění 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

listopad 

o Soutěž Náboj junior, Brno, vybraní žáci, 6. – 9. roč.  

o Dějepisná olympiáda – školní kolo  

o Přírodovědný klokan, školní kolo 

o Bobřík informatiky, školní kolo  

o Soutěž IT 

leden 

o Pythagoriáda - školní kolo 

březen 

o Recitační soutěž – okresní kolo 

o Matematický Klokan – okresní kolo 

o Výtvarná soutěž – regionální kolo, 3. místo 

duben 

o Matematická olympiáda – okresní kolo, 4. místo 

o Recitační  soutěž – krajské kolo, 4. místo  

květen 

o Fyzikální olympiáda – Archimediáda, okresní kolo, 

5. místo 

o Pythagoriáda, okresní kolo, 6. místo 
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Akce organizované 

ZŠ 

rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

září 

o Slavnostní zahájení školního roku se starostou obce, 

přivítání prvňáčků  

o Společné setkání s rodiči v aule školy 

o Přespolní běh dětí MŠ Bohdalice, Kučerov, 1.+2. 

roč., 

prosinec 

o Mikuláš pro 1. + 2. st. 

o Mikuláš pro MŠ 

o Rozsvěcení vánočního stromečku v Kozlanech 

o Adventní odpoledne a předvánoční jarmark 

o Vánoční večírek Rompa 

o Rozsvěcení vánočního stromečku Bohdalice 

o Společné setkání u vánočního stromečku, následují 

besídky ve třídách 

únor 

o Karneval pro 1. st. + MŠ Kučerov 

o Den bláznivých účesů 

o 11. Školní ples ZŠ a MŠ Bohdalice, taneční 

vystoupení žáků 

duben 

o Velikonoční dílničky 

o Den naruby – Den učitelů (starší žáci učí mladší 

žáky) 

květen 

o Den pro rodinu 

o Společné shromáždění v aule školy: vyhlášení 

nejlepších žáků, sportovců a účastníků soutěží, 

předání odměn, rozloučení s deváťáky 

Hodnocení výsledků 

vzdělávání 

 červen 

o školní testování výsledků vzdělávání 5. roč., 

Prevence rizikových 

jevů 

rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

září 

o Indikovaná prevence 8. ročník 

o Dvoudenní adaptační soustředění žáků 6. ročníku 

říjen 

o Program Moderní je nekouřit, 6. + 7. ročník 

o Program Jak přežít dospívání, 8. + 9. ročník 

listopad 

o Mapování vztahů ve třídě, dynamická sociometrie, 5. 

roč.  

o Celoškolní projekt v rámci prevence rizikových jevů 

o Pečujeme o dobré vztahy, 7. ročník 

leden 

o Příběh pana Tydýta, Sdružení D, 1. + 2. roč.  

o Kryštofe, neblbni, Sdružení D, 4. + 5. roč.  

březen 

o Mapování vztahů ve třídě, 6. roč.  

o Mapování vztahů ve třídě, 7. roč.  

duben 

o Kyberšikana – přednáška, 2. st.   
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JINÉ 
rozepsáno u 

jednotlivých akcí 

září 

o Cvičení protipožární ochrany a evakuace školy 

říjen 

o Sběr starého papíru 

březen 

o Lekce pro předškoláky 

o Sběr starého papíru 

duben 

o ZÁPIS do 1. roč. 

květen 

o Návštěva aquaparku Olomouc žáky účastnícími se 

prezentačních akcí školy  

o Focení 

červen 

o Bowling – neformální rozloučení s deváťáky 
 

11.2 Sportovní akce a soutěže 
 

Měsíc Název akce  

září 
Přespolní běh, MŠ + ZŠ 

Malá kopaná 
Školní kolo 

říjen Florbalový turnaj Školní kolo 

listopad Přehazovaná Školní kolo 

prosinec  Přehazovaná Školní kolo 

leden Turnaj v nohejbalu Školní kolo 

únor Vybíjená Školní kolo 

březen Stolní tenis Školní kolo 

duben Házená (žíněnkovaná) Školní kolo 

květen 

McDonald ‘s cup Brankovice, 

4. – 5. roč.  

Malá kopaná 

Školní kolo 

červen 
Lehká atletika 

Letní florbalový turnaj 
Školní kolo 

  

Komentář ředitelky školy: 

ZŠ se aktivně prezentuje na veřejnosti jednak svými prezentačními akcemi, úspěchy žáků 

v soutěžích, svým webovými stránkami: www.zsamsbohdalice.cz, nástěnkami ve škole a obci, 

ale také prostřednictvím regionálního a místního tisku. 

Ocenění žáka školy za hrdinský čin: 

Žák 4. ročníku se spolupodílel na záchraně kamaráda z ledové vody požární nádrže 

v Hlubočanech. Získal ocenění Hasičského záchranného sboru v Hlubočanech, Ocenění školy, 

Ocenění obce a Ocenění Michala Velíška. 

Žák 9. ročníku pomáhal při záchraně kamaráda v akutním stavu, ocenění školy, ocenění obce. 

Články v regionálním tisku (Vyškovské noviny): 

o Kamaráda zachránili z ledové vody (hrdinský čin žáka školy) 

o Kamaráda vytáhli z nádrže 

Bohdalický zpravodaj – místní tisk:  

o Pravidelné příspěvky z dění ZŠ a MŠ, pozvánky na akce 
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 12 Prevence rizikových jevů 
 

12.1 Prevence rizikových jevů 
 

 Komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik prevence 

   Metodik prevence vytváří minimální preventivní program a podílí se 

na jeho realizaci. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v této 

oblasti. Pravidelně se účastní schůzek metodiků prevence 

s pracovníky OPPP Vyškov. 

   Vede individuální konzultace s žáky a jejich rodiči. Koordinuje 

předávání informací o této problematice ve škole, dokumentuje 

průběh preventivní práce školy. 

    Metodička prevence rizikových jevů má vzdělání dle zákona. 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Samostudium: 

o Studium stěžejních metodických materiálů 

o Studium dostupné odborné literatury 

DVPP: 

o Problémová třída, problémový žák (7 pedagogů) 

o Vedení třídnických hodin, Život bez závislostí, MŠMT-akred., 16 

hod. (metodik prevence) 

 

Začlenění do výchovně vzdělávacího procesu: 

o Začlenění tohoto tématu do výchovně vzdělávacího procesu se 

děje prostřednictvím nejrůznějších moderních a inovativních 

metod výuky: sociodrama - hraní rolí, skupinová práce – řešení 

problémového úkolu, komunitní kruh, dramatizace, mentální 

mapování, sebehodnocení, diskutování, hry apod. 

Třídnické hodiny: 

o Sociologický průzkum v jednotlivých třídách a důsledky z něho 

plynoucí - dotazníky 

o Cílená prevence rizikových jevů 

o Řešení aktuálních problémů třídy 

   Pedagogičtí pracovníci provádějí průběžnou diagnostiku třídy, 

konzultují případné problémy a navrhují opatření k nápravě. Třídní 

učitelé jsou v kontaktu s rodiči žáků, řeší problematické situace 

formou individuálních schůzek, třídnických hodin a jiných osobních 

setkání. 

   Ředitelka školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických 

jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a 

organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. 

   Výchovná poradkyně průběžně sleduje chování žáků po dobu školní 
docházky a předkládá návrhy na postup a řešení jednotlivých 

problémů, metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení aktuálních 

problémů třídních kolektivů, zajišťuje nebo zprostředkovává 

diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností 

pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, podílí se na realizaci 

preventivního programu školy a pomáhá při jeho vytváření, 

spolupracuje s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, je ochráncem 

práv dítěte v prostředí školy 
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   Školní asistentka – její činnost je hrazena z dotace EU Šablony. 

Jejím úkolem je dopomáhat žákům především ze sociálně slabého 

prostředí a žákům s neprospěchem s přípravou na vyučování. 

Školní vzdělávací program  

Etika a právní výchova Začleněna 

Výchova ke zdravému 

životnímu stylu 
Začleněna 

Preventivní výchova ve výuce 

jednotlivých předmětů 
Začleněna 

Formy a metody působení na 

žáky, které se zaměřují na 

osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Začleněny 

Organizace prevence  

Minimální preventivní 

program 
Zpracován 

Využití volného času žáků 

o Široká nabídka zájmových kroužků organizovaných základní 

školou 

o Nabídka řady celoškolních mimovýukových prezentačních akcí 

o Cílená výuka ke kvalitně prožitému volnému času dětí 

o Výchovně vzdělávací činnost ŠD v době mimovýukové 

o Působení TJ Sokol Bohdalice, Přátel bohdalského zámku a 

podzámčí, Muzea T. E. Müllera  prostřednictvím organizování 

růžných akcí pro děti a jejich rodiče 

o Využití kroužků v DDM ve Vyškově, ZUŠ ve Vyškově 

o Možnost návštěv Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, 

knihovny v Bučovicích apod. 

o Nabídka doučování žáků a přípravy na vyučování pedagogy školy 

(EU – Šablony – dotace) 

Průběžné sledování podmínek 

a situace ve škole z hlediska 

rizik výskytu rizikových jevů 

Průběžně se sleduje a vyhodnocuje, přijímají se následná opatření. 

Uplatňování forem a metod 

umožňující včasné zachycení 

ohrožených dětí 

   Preventivní uplatňování metod a forem možné včasné identifikace 

sociálně patologických jevů: 

   ankety, dotazníková šetření, schránka důvěry, individuální přístup 

k žákům, vzájemná komunikace učitel-žák-rodič-vých. poradce-

metodik prevence-ředitelka školy, nástěnka metodika prevence, 

informační materiály pro žáky apod. Problémoví žáci měli zavedený 

individuální výchovný plán.  

   Ve šk. roce 2017/2018 probíhaly po celý šk. rok komunitní kruhy ve 

všech ročnících za účelem zjištění problémů ve vztazích mezi 

spolužáky, žáky školy, vrstevníky a jiných problémů. Se zjištěnými 
výsledky potom třídní učitelé ve spolupráci s metodikem prevence a 

vých. poradkyní pracovali tak, aby došlo k eliminaci problémových 

jevů a situací. 

   Rovněž probíhala řada jednání s rodiči problémových žáků, a to za 

přítomnosti výchovné poradkyně nebo metodika prevence školy a 

třídního učitele (v řadě případů i za přítomnosti žáka). Závěrem 

jednání byl plán dalšího postupu za účelem eliminace problémového 

chování a jeho pravidelné vyhodnocování. 
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Poradenská služba školního 

metodika prevence 

Realizována na základě Minimálního preventivního programu na daný 

školní rok. 

Poradenská služba výchovného 

poradce 

Realizována ve spolupráci s metodikem prevence a ostatními 

pedagogy. 

Zajištění poradenských služeb 

speciálních pracovišť a 

preventivních zařízení 

Spolupráce s organizací P-centrum: monitoring vztahů v 7. a 8. 

ročníku, září 2017. Učitelé, rodiče i žáci byli seznámeni s výsledky 

šetření. Rodičům problémových žáků byly doporučeny 

individuální terapie.  

Vybavení školy odbornými a 

metodickými materiály a 

dalšími pomůckami 

Na standardní úrovni 

Školní řád (obsahuje zákaz 

nošení, držení, distribuci a 

zneužívání návykových látek 

v areálu školy a odpovídající 

sankce) 

Obsahuje 

Akce školy pro žáky 

k prevenci rizikových jevů 

o Na prevenci vzniku úrazů kladen důraz především v hodinách 

tělesné výchovy a pracovního vyučování. Žáci jsou opakovaně 

poučováni, jak mají zacházet s pracovními nástroji, trénují správné 

tělovýchovné návyky. 

o Na rizikové chování v silničním provozu a jeho důsledky je dbáno 

preventivně před všemi akcemi mimo školu, žáci 4.+5. třídy se 

účastní výcviku na dopravním hřišti. 

o Během celého školního roku probíhá monitoring vztahů ve 

třídách. 

o Získávání informací ohledně problémů dospívajících probíhá na 

ZŠ každý rok.  

o V rámci stmelování kolektivů byly pořádány sportovní turnaje a 

environmentální akce k oslavě Dne Země. 

 

Realizovány byly tyto celoškolní projekty:  

o Den prevence rizikových jevů -  zaměřeno na posilování dobrých 

vztahů  

o Zdravá pětka – zdravý životní styl, 1. stupeň 

o Den Země 

o Adaptační soustředění 6. ročníku 

o Branný den 

o Sdružení D a programy Příběhy pana Tydýta a Kryštofe neblbni – 

1. stupeň 

o Mapování vztahů ve třídě – 6., 7., 8. ročník – OPPP Vyškov 

o Daktyloskopie – 2. stupeň 
o 72 hodin – dýňová výzdoba školy a jejího okolí 

o Den bláznivých účesů – celoškolní akce 

o Den naruby – žáci druhého stupně učí žáky na prvním sutpni 

o Kyberšikana – občanské sdružené Větrník 

o Třídnické hodiny – 2x ročně vyhodnocovány 

o Velikonoční dílničky 

o Vánoční jarmark a vystoupení žáků  
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12.2 Počet výskytu rizikových jevů, které škola řešila 
 

Rizikový jev Počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 5 

Kouření 5 

Kriminalita a delikvence 1 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 1 

Šikanování 1 

Vandalismus 0 

Násilné chování 1 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

 

Komentář ředitele školy: 

   Díky soustavné a cílené pozornosti ze strany metodika prevence, výchovné poradkyně a 

celého pg. sboru je na ZŠ vybudováno velmi pozitivní a příznivé klima a natolik bezpečné 

prostředí, že se neobjevil žádný případ šikany ani jiného zvlášť závažného rizikového 

jednání. 

   Vzhledem k množícímu se problému s nadměrným užíváním mobilních zařízení žáky 

schválila pedagogická rada dodatek Školního řádu, který používání mobilních zařízení 

zakazuje. Bylo tak učiněno zároveň z důvodu špatného vlivu těchto přístrojů na zdravotní 

stav žáků (psychický vývoj) a jako prevence možného rizikového chování.  

   Opakující prohřešky proti školnímu řádu byly ve 3 případech řešeny sníženou známkou 

z chování.   

   V uplynulém školním roce bylo řešeno záškoláctví u jednoho žáka. Výsledkem byl osobní 

pohovor s rodiči a slíbený dohled nad docházkou žáka a udělení sníženého stupně z chování. 
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13. Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
  

13.1 Program environmentálního vzdělávání 
 

Vzdělávání Komentář 

Školní metodik environmetálního 

vzdělávání 

Tuto problematiku zajišťuje kvalifikovaný učitel 

přírodopisu. 

Pedagogičtí pracovníci školy 

Semináře a vzdělávací programy: 

Globální rozvojové vzdělávání, Děti a zahrady 

Hudba v ekologii, Multimediální ročenka ŽP 

Jak využíváme region školy k environmentální výchově 

Semínka dobrých nápadů nejen pro školní zahradu, 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy ad. 

Školní vzdělávací program  

Problematika environmetálního vzdělávání 

je zapracována v jednotlivých předmětech 

ŠVP 

Zapracována 

Samostatný předmět environmetálního 

vzdělávání 

Není. 

Environmentální vzdělávání je začleněno do všech 

vzdělávacích oborů, stěžejním předmětem  k jeho výuce je 

prvouka a přírodověda na 1. stupni; přírodopis a seminář 

z přírodopisu na 2. stupni. 

Žáci pracují na různých projektech, k nimž využívají 

přilehlý zámecký park se zajímavou faunou a flórou, stejně 

jako přilehlé přírodní rezervace (PR Zouvalka, PP Pahorek, 

PR Ve Žlebcách, NPR Větrníky). 

Škola spolupracuje s ekologickým sdružením LIPKA 

v oblasti environmentální výchovy.  

Škola je členem sítě škol zabývajících se ekologickou 

problematikou M.R.K.E.V. 

Škola realizuje projekt Les ve škole a projekt Ekopolis. 

Škola spolupracuje na projektu Recyklohraní (sběr 

použitých baterií a elektrozařízení). 

V době mimovýukové žáci navštěvují kroužek ochránců 

přírody, ve kterém pracují na jednotlivých tématech 

environmentálních a ekologických. 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, 

udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem 

při naplňování klíčových kompetencí 

Zapracovány 

Vzdělávání a výchova ve školní družině je 

také zaměřena na environmetální vzdělávání 
Je zaměřena a realizována 

Organizace environmetálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 

environmetálního vzdělávání 

Rámcově, každý pedagog realizuje podle předem 

stanoveného plánu ve svých předmětech, vytipovaní 

pedagogové pak organizují mezitřídní a celoškolní 

projekty. 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 

podnikovou sférou, ostatními subjekty 

Tradiční akce Den Země: úklid zámeckého parku a 

obecních prostor ve spolupráci s Obcí Bohdalice-Pavlovice 

(zakončený opékání špekáčků) 
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Organizování celoškolních aktivit 

zaměřených na environmetální vzdělávání 

o V rámci sítě škol M.R.K.E.V., která se zabývá 

ekologickou výchovou a prostřednictvím školních 

projektů: 

o EKOPOLIS – ekologie měst 

o Projekty zaměřené na pozorování fauny a flóry 

v zámeckém parku, přilehlých rybnících krajinných 

oblastech regionu 

o Program Les ve škole, součást mezinárodního 

programu LEAF zaštítěný mezinárodní vzdělávací 

organizací FEE (metodické materiály, projekty) 

o Zvířátkový den (1. st.) 

o Sběr starého papíru - celoroční akce 

o Recyklohraní - sběr použitých baterií a elektrozařízení. 

o Projekt E-DUR: Zelený ostrov, Zlatá nit-materiály a 

metodické listy org. Sluňákov (Investice do rozvoje 

vzdělávání) 

Spolupráce školy s dalšími základními 

školami, předávání si zkušeností 
V rámci sítě M.R.K.E.V. 

Využívání středisek a center ekologické 

výchovy 

Realizujeme, především ekologické sdružení LIPKA, 

Pavučina, Rozmarýnek Brno. 

Kontakty školy s nevládními organizacemi, 

zaměřenými na ekologickou výchovu 

Realizujeme, např. ekologické sdružení Lipka, 

Rozmarýnek Brno. 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 

environmentální vzdělávání 

Na standardní úrovni, průběžně obnovujeme a 

dokupujeme. 

ZŠ v červnu 2008 vydala regionální učebnici Bohdalice a 

okolí, v níž jsou zpracována také témata týkající se 

environmentální a ekologické výchovy.  

Tato učebnice doplňuje stávající učební materiály o témata 

týkající se prostředí, ve kterém se žáci školy narodili nebo 

kde žijí, a tedy jim umožňuje aktivně se podílet na tvorbě a 

ochraně nejbližšího okolí. 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 

třídění odpadů) 

Realizujeme, od šk. roku 2009/2010 projekt Recyklohraní 

(školní recyklační program) – sběr použitých baterií a 

elektrozařízení, dále realizujeme třídění odpadu, sběr 

starého papíru. 

Komentář ředitele školy: 

   Základní škola v Bohdalicích svou polohou v klidném prostředí obce s přilehlým zámeckým parkem 

svým žákům přímo nabízí řadu podnětů ekologických a environmentálních, kterých využívá nejen 

v povinných přírodopisných předmětech, ale také ve volitelných seminářích (seminář z přírodopisu) a 

zájmových útvarech (přírodovědný kroužek, regionální kroužek), které jsou vzájemně propojené svými 

vzdělávacími obsahy.  

   Jejich stěžejním cílem je vytvářet co nejužší vztah dětí k prostředí, ve kterém se narodili nebo ve kterém 

žijí, umožnit jim aktivní účast na jeho tvorbě a ochraně a vštípit jim důležitost jejich vlastní aktivity při 

jeho ovlivňování. 
  

Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 

č.j.: 32 338/2000-22 
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Prevence rizik a školní úrazy 

Vyhodnocení za šk. rok 2017/2018 
 

14.1 Počet úrazů 
 

Počet záznamů v knize úrazů 4 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 2 
 

14.2 Vyhodnocení úrazů 
 

Místo úrazu Počet úrazů 

V hodinách tělesné výchovy 1x naražené klouby prstů 

V ostatních vyučovacích předmětech 2x (skřípnuté prsty mezi židličku a lavici, 

pohmoždění malíčku při přetahování o 

tužku)  

 

Výlety a exkurze  

Lyžařské kurzy  

Výuka plavání  

Přestávky ve škole, šatna, vstup do školy  

1x naražený krk a záda, odškodněno 

pojišťovnou 

 

Školní jídelna  

Školní družina a klub  
 

 

14.3 Prevence rizik 
 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

   

   Počet úrazů vzhledem k  minulému šk. roku se snížil, ředitelka ale opětovně informovala 

všechny pg. pracovníky na pololetní pg radě o důsledném dodržování dohledu nad žáky při 

všech činnostech ve škole a mimo školu, o dodržování veškerých preventivních opatření 

k eliminaci úrazů a důsledné dodržování všech školních směrnic o BOZ dětí a BOZP.  

   Pg. pracovníci jsou povinni opětovně poučovat žáky o BOZ po vzniku úrazu a poučení 

zapsat do třídní knihy (po kontrole TK bylo zjištěno, že pg. prac. plní tuto povinnost), a 

rovněž poučovat žáky preventivně před každou bezpečnostně náročnější činností (kontrolou 

zjištěno plnění této povinnosti). 

 

Preventivní akce pro žáky  

• Celoškolní projekt na téma prevence rizikových jevů, komunitní kruhy ve třídách 

(podpora dobrých vztahů s vrstevníky a spolužáky) 

    

Další preventivní aktivity k předcházení vzniku úrazům: 

 

• Důsledně dbát na BOZ dětí se SVP, především v případech dětí s výchovnými 

problémy a zdravotním znevýhodněním. 

• Do hodin TV zařazovat zdravotní tělesnou výchovy s použitím kompenzačních 

pomůcek, někteří žáci navštěvují kroužek zdravotní TV, podpora zapojení dalších 

žáků. 
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• Tělovýchovné aktivity v rámci školní družiny a zájmových kroužků ve škole 

(floorball) 

• Žáci 1. stupně se ve 2. pololetí zúčastní plavecké výuky v plavecké škole ve Vyškově. 

• Ke zvýšení tělesné zdatnosti a zdravému životnímu stylu přispívají i tělovýchovné 

chvilky v hodinách na 1. stupni, relaxační koutky ve třídách a aktivity v zámeckém 

parku za školou - je třeba žákům poskytnout vhodnou relaxaci jak v hodinách tak i 

mimo ně s cílem eliminovat problémové chování. 

 

Důležité dokumenty související s touto problematikou: 

 

1. Směrnice ředitelky školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  

2. Školní řád   

3. Organizační řád základní školy  

4. Organizační směrnice o zabezpečení BOZP  

5. Bezpečnost při činnostech s dětmi 

6. Metodika školních úrazů 

7. Roční prověrky BOZP 

8. Traumatologický plán  

9. Identifikace nebezpečí  a  hodnocení  rizik   

10. Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky 

11. Provozní řády odborných učeben a sportovišť 

12. Pravidelná poučování žáků o bezpečnosti a chování pedagogickými pracovníky a 

zápisy do třídní knihy. 

13. Zavedení sešitu Pobyt mimo budovu ZŠ-identifikace možných rizikových jevů mimo 

budovu ZŠ pedagogickými pracovníky na základě Příkazu ředitelky školy ze dne 

23.6.2014 

14. Směrnice o řešení PÚ a ŠÚ 

 

 
 

Komentář ředitelky školy: 

  3 úraz byly menšího rozsahu – naraženina, skřípnutí prstu, nevyžádaly si nepřítomnost 

žáka ve škole, ani ošetření lékařem, pouze ošetření školním zdravotníkem nebo pg. 

pracovníkem. 

   1 úraz byl ošetřen lékařem, dívka, která ho způsobila, dostala díky úmyslnému 

nerespektování školního řádu výchovné opatření. 

   Bylo provedeno opětovné poučení žáků o bezpečnosti a chování v budově i mimo budovu 

školy o vhodném chování k sobě a spolužákům. 

   Počet úrazů se vzhledem k pololetí minulého školního roku snížil, ale přesto je třeba se 

opět velmi důsledně zaměřit na prevenci všech rizik a úrazů. 
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15. Spolupráce školy s rodiči a ostatními subjekty 
 

15.1 Formy spolupráce 
 

Formy spolupráce s rodiči Komentář 

Školská rada 

1. Ustavena dne 8.12.2005 na základě §167 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. v počtu 3 členů 

2. Nově ustavena dne 6.11.2008 na základě §167 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

3. Nově ustavena dne 13.10.2010 na základě §167 odst. 

1 zákona č. 561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

4. Nově ustavena dne 24.9.2013 na základě §167 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

5. Nově ustavena dne 30.9.2016 na základě §167 odst. 1 

zákona č. 561/2004 Sb. v počtu 6 členů 

 

Občanské sdružení při škole Není 

Třídní schůzky, konzultace pro 

rodiče 

   Třídní schůzky se uskutečňují v pravidelných 

termínech, a to vždy po čtvrtletní a třičtvrtěletní 

pedagogické radě a před pololetní a závěrečnou 

pedagogickou radou. 

   Konzultace s rodiči a individuální pohovory se 

uskutečňují pravidelně u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, u jiných žáků v případě 

identifikace nějakého výchovného, vzdělávacího či jiného 

důležitého problému, anebo v případech specifických, 

např. poradenství k volbě povolání apod. 

Školní akce pro rodiče 

   ZŠ pořádá řadu prezentačních akcí pro rodiče a 

veřejnost, které jsou specifikovány v příloze Akce školy, 

dále pak akce zájmové, jako např. ples Základní školy a 

mateřské školy Bohdalice apod. 

  

Komentář ředitele školy: 

   Spolupráce s rodiči je většinou na dobré úrovni, v ojedinělých případech je problémová, 

tedy rodiče nepodporují výchovně vzdělávací činnost školy podle představ jejího vedení 

(neúčastní se třídních schůzek, nereagují na pozvání do školy, nerespektují doporučení 

pedagogů, nespolupracují se školou v zájmu svého dítěte; v naprosté většině se jedná o rodiče 

žáků problémových).             

   Proto se snažíme k těmto rodičům najít cestu, opětovně je zvát na konzultace a problémy 

řešit, a to vždy v zájmu jejich dětí. 

 

Formy spolupráce s ostatními 

subjekty 

Komentář 

OÚ Bohdalice-Pavlovice 

  Spolupráce s Obcí Bohdalice-Pavlovice, především se 

starostou obce a některými zastupiteli je na dobré úrovni, 

charakterizována především jejich zájmem o kvalitní chod 

ZŠ a MŠ, a to jak po stránce materiální a finanční, tak i po 

stránce výchovně vzdělávací. Obec podporuje velké 

projekty školy, stejně jako její prezentační akce.    
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Starosta obce i její zastupitelstvo podporuje ZŠ 

nadstandardně finančně (výjimka z počtu žáků nižšího, 

dodotování mezd pedagogů).  

   Škola zabezpečuje vystoupení žáků na obecních akcích: 

rozsvěcení vánočního stromečku, vystoupení pro 

důchodce obce. 

TJ Sokol Bohdalice 

   Spolupráce s TJ Sokol je na velmi dobré úrovni, je 

charakterizována především spoluprací ve sportovní 

oblasti (propůjčování tělocvičny jednotlivým oddílům TJ, 

recipročně pak využíváním sokolského hřiště školou).       

Pomoc školy při získání dotace na sportovní aktivity. 

OÚ Kozlany 

   Spolupráce prostřednictvím propůjčování Obecního sálu 

škole ke kulturním a společenským účelům (Školní ples), 

a takřka každoročně nemalou finanční dotací určenou na 

zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu ZŠ i MŠ po 

stránce materiálně-technické).  

  ZŠ zase půjčuje sportovní vybavení na akce pro děti 

v Kozlanech, vystupuje na akcích Obce např. při 

rozsvěcení vánočního stromečku. 

OÚ Kučerov 
  Spolupráce školy při tvorbě dotační žádosti na vytvoření 

komunitního centra v obci. 

MAS Vyškovsko 

  MAS Vyškovsko je předkladatelem projektu MAP 

rozvoje vzdělávání v ORP Vyškov. Ředitelka školy byla 

předsedkyní Řídícího výboru a spolupracovala 

s realizačním týmem a odbornými koordinátory na tvorbě 

Akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Vyškov. 

Organizovala a moderovala setkání ředitelů a zřizovatelů 

škol s cílem identifikovat největší problémy v oblasti 

výchovy a vzdělávání, na jejichž eliminaci budou 

zaměřeny následné dotační projekty. Pedagogové školy se 

účastní vzdělávacích seminářů organizovaných MAP 

Vyškovsko a pracovních skupin čtenářské gramotnosti, 

inkluze ad.  

OPPP ve Vyškově 

   Jejím posláním je přispívat ke zdravému a spokojenému 

vývoji dětí a dospívajících, pomáhat jim při hledání cest k 

rozvoji jejich schopností a podporovat zvládání 

vývojových, vzdělávacích nebo výchovných potíží.  

   Rodičům nabízí poradenství a podporu při naplňování 

speciálních vzdělávacích a výchovných potřeb jejich dětí.  

   Pedagogům škol a školských zařízení nabízí informační 

a metodický servis směřující k nalezení účinného způsobu 

rozvoje dítěte a spolupráce s rodinou.  

   Hlavní součástí činnosti OPPP je přímá práce s žáky 

škol a školských zařízení. Na základě doporučení OPPP je 

volena nebo usměrňována vzdělávací cesta žáků.   

   Při vedení žáků OPPP aktivně ovlivňuje proces 

přijímání a upevňování nových poznatků, postojů 

a hodnotové orientace (volba vhodného učebního stylu, 
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rodinná terapie apod.)  

   OPPP napomáhá při rozvoji pg. - psychologických 

kompetencí učitelů.  

   OPPP se také podílí na činnostech v oblasti prevence 

sociálně patologických jevů u dětí a mládeže včetně 

kariérového poradenství.  

SPC při ZŠ, Brno, Štolcova 

SPC při ZŠ Brno, Sekaninova 

SPC při MŠ a ZŠ pro tělesně 

postižené, Brno, Kociánka 

SPC pro děti a mládež s vadami 

řeči se zam.na augmentat. a 

altern. komunikaci, Praha 

   SPC poskytuje standardní poradenské služby, a to na 

žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo 

školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské 

služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého 

žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.  

   SPC Brno, Štolcova je poradenským zařízením pro děti, 

žáky a studenty s poruchou autistického spektra Poskytuje 

škole diagnostickou, metodickou, poradenskou a 

konzultační činnost. 

   SPC Brno, Sekaninova poskytuje komplexní 

pedagogicko psychologicou péči dětem s mentálním 

postižením vzdělávajícím se na základních školách. 

   SPC Brno, Kociánka zajišťuje včasnou intervenci a 

poskytuje služby rodičům tělesně handicapovaných dětí 

předškolního a školního věku. Působnost SPC je celý 

Jihomoravský kraj. Zajišťuje výjezdy do základních a 

mateřských škol a do rodin velmi těžce postižených dětí. 

Regionální muzeum Tomáše. E. 

Müllera v Bohdalicích 

   ZŠ využívá Muzeum v Bohdalicích k výchovně 

vzdělávacím aktivitám, a to prioritně jeho stálou expozici 

a muzejní keramickou dílnu (např. výroba vánočních 

dárků a dárků ke Dni matek). Děti přispívají k rozvoji 

muzea i sběrem starých věcí. Někteří absolventi školy 

napomáhají sběrem informací od místních pamětníků v 

rámci dotazníkové akce nebo v muzejní dílně zkouší 

vytvářet repliky historických předmětů, které se bohužel 

nedochovaly.   Řada žáků využívá i mimoškolních akcí a 

aktivit muzea. 

Knihovna Karla Dvořáčka  

ve Vyškově 

   KKD pro školy a veřejnost pořádá knihovnicko-

informační lekce a další výchovné, vzdělávací a kulturní 

akce.  

   Žáci 1. ročníku jsou v knihovně každoročně pasováni na 

čtenáře, starší žáci se účastní besed na různá témata.  

MŠ Kučerov, MŠ Bohdalice 

   ZŠ pořádá pro MŠ Kučerov a vlastní MŠ sportovní a 

výchovně vzdělávací akce (přespolní běh, Čarodějnice, 

předzápisové lekce), zve děti z MŠ na ukázky výchovně 

vzdělávacího procesu v 1. roč., na Dětský karneval apod.  
   MŠ Bohdalice poskytuje zájemcům z MŠ Kučerov 

volnou kapacitu v prázdninovém provozu MŠ. 

Firma ROMPA CZ, Vyškov 

   Ve školním roce 2013/2014 byla navázána spolupráce 

s managementem firmy ROMPA CZ Vyškov, která 

významně podporuje inkluzivní vzdělávání na základní 

škole.  

   Od tohoto školního roku firma finančně pomáhá škole 

při vybavování tříd novým nábytkem, relaxačními zónami 
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a IC technikou. 

   Žáci školy se každoročně účastní se svým kulturním 

vystoupením vánočního a letního večírku firmy.     

Podané ruce, Brno 

   Společnost Podané ruce pomáhá školám v náročných 

situacích v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a 

intervenčních služeb pomáhá hledat a vytvářet cesty k 

sociální, zdravotní i osobní stabilizaci s ohledem na 

dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní 

spokojenost.  

   V tomto školním roce společnost pomáhala škole  školy 

narušené sociální vztahy v 7. a 8. ročníku, 

P – centrum, Sdružení - D 

P – centrum pomáhá v oblastech prevence, péče o rodinu 

s dětmi, poradenství, léčby a doléčování závislostí. 

Pomáhá dětem a jejich učitelům vyřešit problémové 

situace jako jsou šikana nebo setkání se závislostí. 

Sdružení – D, jeho hlavním pilířem jsou interaktivní 

prožitkové programy pro děti předškolního a školního 

věku. Tyto programy jsou zaměřeny jak na oblast 

prevence rizikového chování, tak na oblast sociálního a 

osobnostního rozvoje nebo rozvoje čtenářské gramotnosti. 

provozují rovněž – Dramacentrum – které eliminuje 

rušivé faktory školského prostředí, díky čemuž jsou jejich 

programy efektivnější. Programy realizují také přímo ve 

školách. 

Policie ČR, OSPOD Vyškov 

OSPOD Bučovice 

   Škola v případě potřeby spolupracuje s Policií ČR, 

OSPOD Vyškov a OSPOD Bučovice.  

MP Education 

Program „Mezi námi děvčaty – Čas proměn“ 

Balíčky hygienických potřeb pro děvčata 7. ročníku, 

brožurka na téma dospívání 

BOVYS Balíčky pro prvňáčky – balíčky školních potřeb 

SunCe trading Prague 
Dárky k zápisu do 1. ročníku ZŠ, dárky k zápisu do 

MŠ (Lego taška) 

Dětský domov, Pyrohiv, 

Ukrajina 

   Pořádání sbírky hygienických a školních potřeb na 

pomoc nejchudším dětem z dětského domova na 

Ukrajině. 
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16. Vyřizování stížností, oznámení a podnětů 
 

16.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

 Nebyly   

 

16.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 
 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

 Nebyly   

    

    

 

16.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 
 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích 

Datum 

podání 
Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

 Nebyly   

    

    

    

 

Komentář ředitele školy: 

 

 

 § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád  

§ 174 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. 

§ 25c odst. 7 zákona č. 65/1965Sb., zákoník práce 
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 17. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

17. 1 Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budovy, učebny, herny a další místnosti a 

jejich estetická úroveň 

   Budova školy je bývalých šlechtickým sídlem a byla 

postavena asi před 300 lety. Tento fakt samozřejmě 

předpokládá zvýšené množství nákladů na její opravy a 

údržbu.  

   Koncem července 2013 započala celková rekonstrukce 

střechy budovy ZŠ ze zdrojů zřizovatele, obce Bohdalice-

Pavlovice, v celkové sumě cca 3 000 000,- Kč. 

   Ve šk. roce 2015/2016 se započalo s 1. etapou 

rekonstrukce budovy školy, a to rekonstrukcí průčelí školy: 

byla provedena výměna oken, opravena fasáda, 

zrekonstruována terasa a hodiny – náklady hradila Obec 

Bohdalice-Pavlovice v celkové sumě cca 1 000 000 Kč. 

   Realizovala se oprava fasády v zadním středním traktu 

budovy a výměna oken v aule, jejichž náklady, cca 700 000 

Kč hradila Obec Bohdalice-Pavlovice. 

   Ve školním roce 2016/2017 začala 2. etapa rekonstrukce 

budovy školy, a to rekonstrukcí fasády a oken v pravé a levé 

části přední části budovy v celkové ceně cca 1 700 000 Kč, 

které byly hrazeny Obcí Bohdalice-Pavlovice. Škola ze svých 

finančních prostředků přispěla na rekonstrukci oken částkou 

278 961 Kč. 

   Ve školním roce 2016/2017 byla provedena celková 

rekonstrukce sociálního zařízení v 1. poschodí základní školy 

dle požadavků KHS Brno v celkové sumě 514 954 Kč z 

investičního fondu školy. 

  V srpnu 2018 započala rekonstrukce fasády a výměna oken 

na pravém boku budovy školy. 

 

   Budova tělocvičny - v srpnu/září 2015 byla uskutečněna 

rekonstrukce pláště budovy tělocvičny z finančních 

prostředků Obce Bohdalice-Pavlovice v celkové sumě 

930 708 Kč. 

 

   Učebny školy a jejich estetická úroveň je na standardní 

úrovni. V školním roce 2009/2010 proběhla celková 

rekonstrukce osvětlení školy (mimořádná dotace od Obce 

Bohdalice-Pavlovice v  hodnotě cca 80 000,- Kč) a započal 
nákup nového výškově nastavitelného nábytku do 

jednotlivých tříd a v následujících letech se postupně 

rekonstruovaly jednotlivé třídy. V červenci 2018 se vybavila 

novým nábytkem a tabulí učebna přírodopisu a chemie, 

v celkové hodnotě cca 100 000 Kč (hrazeno ze sponzorského 

daru firmy ROMPA CZ). Byla opravena podlaha v kabinetu 

1. st., koupen nábytek do kabinetu 1. st. a kabinetu AJ 

v celkové hodnotě cca 110 000 Kč. Byl dokoupen nábytek do 
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tříd a šatnová trojskříň. Byla vyměněna umyvadla ve třídách 

včetně obkladů v celkové hodnotě cca 50 000 Kč.  

      Školní jídelna byla v roce 2018 vybavena novými stoly a 

židlemi pro žáky a učitele v celkové sumě cca 89 000 Kč a 

pultem pro posun táců s talíři. 

      Školní družina je vybavena účelným nábytkem a její 

estetická úroveň je standardní. V uplynulých letech proběhla 

rekonstrukce osvětlení. 

    Do školní kuchyně byla v srpnu 2018 zakoupena myčka na 

nádobí s příslušenstvím v celkové hodnotě cca 190 000 Kč. 

členění a využívání prostoru ve školách 

s více součástmi 

   Součásti školy: 

o Základní škola sídlí ve zvláštní budově, viz výše. 

o Mateřská škola je školou pavilónového typu 

s přilehlou školní zahradou a sídlí v budově Obecního 

úřadu Bohdalice-Pavlovice. Má dvě třídy s hernami, 

jídelnami a výdejnou.  

o Ve školním roce 2017/2018 byla provedena 

rekonstrukce výdejny, zakoupena nová linka, 

v celkové hodnotě cca 50 000 Kč. Byla obnovena 

linolea v jídelnách tříd v celkové hodnotě cca 40 000 

Kč, zakoupeny stolky do jídelny v sumě 17 590 Kč. 

odborné pracovny, knihovny, studovny, 

multimediální učebny 

Odborné pracovny: 

učebna informatiky (+knihovna), zeměpisu a dějepisu, 

matematiky a fyziky, přírodopisu a chemie, anglického a 

německého jazyka, dílna pro žáky  

Multimediální učebna 

o Informační centrum školy s knihovnou – vybaveno 

s prostředků EU 

  

odpočinkový areál, zahrady, hřiště 

   Základní škola disponuje novou tělocvičnou a venkovním 

hřištěm.    

   K relaxačním, ale také výchovně - vzdělávacím  činnostem 

(přírodovědného, ekologického a environmentálního 

zaměření a zaměření tělovýchovného) žáků školy slouží 

přilehlý zámecký park. 

   Škola také využívá školní pozemek v areálu TJ Sokol 

Bohdalice k realizaci pěstitelské výchovy. 

koncertní, taneční sály, ateliéry, 

nahrávací studia, akustické a případné 

další fyzikální vlastnosti prostorů 

používaných pro výuku 

   Základní škola disponuje krásnou historickou zámeckou 

aulou, která dříve sloužila jako rytířský sál. Aula má velmi 

dobrou akustiku, a proto se využívá k různým slavnostním a 

prezentačním akcím školy (zahájení školního roku, Carské 

slavnosti, divadla a koncerty, přednášky, Adventní 
odpoledne, taneční vystoupení, slavnostní zakončení školního 

roku.)  

   Obec Bohdalice-Pavlovice využívá tyto prostory ke 

slavnostním obřadům: svatby, vítání občánků. 

vybavení učebními pomůckami, 

hračkami, stavebnicemi, hudebními 

nástroji, sportovním nářadím apod. 

   Vybavení školy učebními pomůckami je na standardní 

úrovni, pomůcky se průběžně obnovují a dokupují. 

vybavení žáků učebnicemi, učebními    Škola nakupuje nově vydané učebnice s doložkou MŠMT, 
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texty které nejlépe vyhovují našemu ŠVP. 

   Do školní knihovny pravidelně dokupujeme dětské knihy a 

literaturu, výuková CD, DVD a výukový software. 

   Škola také využívá vlastní učebnici Bohdalice a její okolí,  

vydanou v červnu 2008, která slouží jako doplňující učební 

materiál žáků 1. a 2. stupně ZŠ. Její autorkou je Mgr. Dagmar 

Martinková, učitelka dějepisu, s níž spolupracovali i další 

učitelé školy a od roku 2015/2016 čtečky knih (EU).  

vybavení kabinetů, laboratoří a učeben 

nábytkem a pomůckami 

   Je na standardní úrovni a postupně se obnovuje. 

V roce 2017/2018 e vybavila novým nábytkem kancelář 1. 

stupně a kancelář AJ a účetní. 

dostupnost pomůcek, techniky, 

informačních zdrojů a studijního 

materiálu 

   Pomůcky, technika, informační zdroje a studijní materiály 

jsou pro žáky a pedagogy školy dostupné na vyhrazených 

místech. 

   V příštím šk. roce bude nutná rekonstrukce školního 

rozhlasu pro jeho nevyhovující stav. 

 

Komentář ředitele školy: 

    

   Jelikož jsme školou s nižším počtem žáků, obec částečně dotuje mzdy pracovníků školy, čímž finance 

na provozní výdaje pokrývají z velké části pouze nejnutnější provozní náklady. Z tohoto důvodu 

ředitelka školy pracuje na různých dotačních projektech a oslovuje možné sponzory s cílem získat 

mimorozpočtové finanční prostředky. 
    
Sponzorské dary: 

 

1. ROMPA CZ = 90 000 Kč 

2. Mariya Bohunyak: vybavení tříd novým nábytkem = 10 000 Kč 

3. Obec Kozlany: nákup zahradního domečku do mateřské školy = 20 000 Kč 

                            nákup šatnových skříněk do MŠ = 40 000 Kč 

4. ZEMO Bohaté Málkovice: nákup zahradního domečku do mateřské školy = 21 000 Kč 

                            nákup šatnových skříněk do MŠ = 10 000 Kč 
 

Celková výše sponzorských darů ve školním roce 2017/2018 = 191 000,- Kč. 
 

 

Další získané finance: 

1. Sběr papíru, RESPONO, 2017 = 5 825 Kč 

2. Sběr papíru RESPONO, 2018  = 5 680 Kč 

3. Železo, NAJA Vyškov               = 2 640 Kč 
 

Celkem = 14 145 Kč 
 

Dotace: 

ÚP Vyškov (vrátná) = 120 000 Kč 

Drab fondation (obědy pro sociálně slabé děti) = 30 560 Kč 

Šablony I. – dočerpání prostředků 
 

Celkem = 150 560 Kč 
 

Celková suma získaných mimorozpočtových prostředků ve šk. roce 2017/2018 = 355 705 Kč 
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 18. Rozvojové a mezinárodní programy, realizované projekty 

financované z cizích zdrojů 
 

18. 1 Rozvojové a mezinárodní programy 

 
Název projektu komentář 

 

Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání 

 

Dotace na projekt s názvem „Zvýšení 

kvality společného vzdělávání na ZŠ 

a MŠ Bohdalice“ 

R.č:.„CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003108“ 

 

Celková suma: 768 266,00 Kč 

 

Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01. 09. 2016 

Celková doba realizace projektu                       24 měsíců 

Datum ukončení fyzické realizace projektu:     31. 08. 2018 
 

 

Cíl výzvy:   
 

Podporovat základy vzdělávání rozvojem čtenářské    

a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí  

a žáků ohrožených školním neúspěchem a také podporovat 

společné vzdělávání.  

Pro podporu společného vzdělávání výzva umožňuje 

realizovat aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj 

pedagogů, nabízí vzdělávání v tématech, která se 

společným vzděláváním souvisejí, umožňuje vzájemné 

učení škol a pedagogů a personální podporu škol.  
 

 

Výběr šablon aktivit pro MŠ 
 

1. Šablona na personální podporu 

• I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj  

• I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

– DVPP v rozsahu 16 hodin – inkluze 

• I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 

– DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská 

pregramotnost 

• I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých 

škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro 

MŠ) 
 

 

Výběr šablon aktivit pro ZŠ 
 

1. Šablona na personální podporu 

• II/1.1 Školní asistent – personální podpora ZŠ 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj  

• II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

– DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská 

gramotnost 

• II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ 

zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 32 hodin 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ 

• II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 
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• II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro 

žáky ZŠ 

• II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem 
 

 

18. 2 Realizované projekty z cizích zdrojů 

 
Název projektu komentář 

Ovoce do škol, SZIF (EU 73%, ČR 

27%), od 1. 9. 2011 

 

Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a 

banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, 

vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotní 

stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a 

zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. 

Žákům 1. stupně ZŠ jsou poskytovány výše jmenované 

produkty 1 x za 14 dnů. 

Mléko do škol, SZIF, od 1. 9. 2014 

 

Program Mléko do škol podporuje děti v konzumaci 

mléčných výrobků a zdravém stravování. Působí také 

osvětově. Podporuje rozvoj správných stravovacích návyků, 

které vydrží po celý život. Prostřednictvím tohoto programu 

Evropská unie poskytuje dotace školám a dalším vzdělávacím 

institucím, aby mohly svým studentům nabídnout mléko a 

vybrané mléčné výrobky. Spoluprací s evropským plánem 

Ovoce do škol, který poskytuje školákům zdarma ovoce a 

zeleninu, se Evropská unie ze všech sil snaží posílit zdraví 

naší budoucí generace.  

Tento projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční 

podporou Evropské unie a České republiky, kdy 

hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a 

mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. Garantem 

projektu v ČR je Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) 

Obědy dětem, Drab Foundation,  

1. období 

Dotace celkem: 8 960 Kč 

 

 

1. 9. 2017 – 28. 2. 2018 

Obědy dětem ze sociálně slabého prostředí – podpořeno  

7 žáků ZŠ 

 

Obědy dětem, Drab Foundation,  

2. období 

Dotace celkem: 6 068 Kč 

1. 3. 2018 – 30. 6. 2018 

Obědy dětem ze sociálně slabého prostředí – podpořeno  

6 žáků ZŠ 
 

MŠMT, Podpora výuky plavání 

v základních školách 2017 

Dotace celkem: 3 500 Kč 

1. 9. 2017 – 31. 12. 2017 

Dotace na dopravu žáků na plavání. 



Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace 
 

 - 3 - 

MŠMT, Podpora výuky plavání 

v základních školách 2018 

Dotace celkem: 7 350 Kč 

31. 8. 2018 – 7. 3. 2018 

Dotace na dopravu žáků na plavání. 

ÚP Vyškov, ESF ČR, MPSV – OP 

Lidské zdroje a zaměstnanost 

 

Celková suma = 168 000,00 Kč 
 

 

V rámci projektu bylo podpořeno jedno pracovní místo: 

pomocný pracovník údržby budov (vrátná)  

od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2018 (doba trvání PP není jistá).  

Pracovní místo je zaměřeno na zabezpečení budovy proti 

neoprávněnému vstupu cizích osob a pomoc při údržbě 

budovy školy.  

 

 

 

 

 

Č. 

dotace 
Poskytovatel Celková částka 

1. OP VVV - dobíhající 768 266,00 Kč 

2. Drab Foundation – 1., 2. 15 028,00 Kč 

3. MŠMT, Plavání 1., 2. 10 850,00 Kč 

4. ÚP Vyškov 168 000,00 Kč 

CELKEM využívané dotace: 962 144,00 Kč 

 

 

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 18_063/0010021-01 - Šablony II 

pro školní roky 2018/2019 a 2019/2020 

 

ve výši 1 219 503,00 Kč  

 

na realizaci výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného projektu 

Název projektu dle MS2014+:1 Zvýšení efektivity společného vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD 

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010021 
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 19. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 

Inspekční činnost ČŠI 

 

Dne 9. 4. 2018 byla v Základní škole a mateřské škole Bohdalice, okres Vyškov, 

příspěvkové organizaci zahájena inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Předmětem inspekční činnosti byla kontrola zápisu žáků do 1. ročníku základního 

vzdělávání pro školní rok 2018/2019. 

 

Protokol o kontrole: 

 

Nebylo zjištěno porušení žádného ze zákonných ustanovení právních předpisů 

týkajících se zápisu žáků do 1. ročníku základní školy. 

 

 

 

 
 

Komentář ředitele školy: 

    

 ----- 

 



Výroční zpráva 

 
O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění 

 

za období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 

 

 

   Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb.,                 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu ministra školství, 

mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona                 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění. 

 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace  

 

0 

 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace  

 

0 

 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace  

 

0 

 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona  

 

0  

 

E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici 

v ředitelně školy  

 

0 

 

 

 

V Bohdalicích dne 31. 8. 2018 

 

      

      

 

 

Mgr. Bc. Karin Šulcová 

     ředitelka školy 


