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Základní údaje  

 
a) Název školy: Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov,  

příspěvková organizace 

 

b) Sídlo:   ZŠ:  Bohdalice 1, 683 41, Bohdalice-Pavlovice  

   MŠ:  Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice  

 

c) Zřizovatel:  Obec Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

 

d) Vedení školy:  Mgr. Jakub Vaštík    zástupce statutárního orgánu  

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitelky  

Michala Kozáková, DiS.  vedoucí učitelka MŠ 

Danuše Jabůrková  vedoucí vychovatelka ŠD 

Alena Prštická  vedoucí školní jídelny  

Mgr. et Bc. Karin Šulcová  ředitelka školy uvolněná pro výkon veřejné 

funkce  

 

e) Součásti školy:   

název:     kapacita:   IZO:  

Základní škola    160 žáků  102 807 345 

   Mateřská škola    56 dětí  107 613 786 

   Školní družina    60 žáků  119 200 716 

   Školní jídelna    200 žáků  103 219 960 

   Školní jídelna – výdejna   56 dětí  150 074 336 

 

f) Kontakty:   web: www.zsamsbohdalice.cz 

   tel.:      mobil   pevná 

    ředitelna:   602 303 106   517 358 276  

    zástupce:   732 716 323 

    školka:    602 235 142  517 358 251  

    školní jídelna:   602 303 116   

   email:   

    ZŠ:   info@zsamsbohdalice.cz  

    MŠ:   skolka@zsamsbohdalice.cz 

    ŠJ:   jidelna@zsamsbohdalice.cz 

     

 

g) Další údaje:  IČO:     46 271 139 

Bankovní spojení:   KB 864140430297/0100 

   REDIZO:    600 126 013    

datová schránka:   ciumbmr 

právní forma:   příspěvková organizace 
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Základní škola 
 
1. Statistika školního roku  
 
1.1. Statistika tříd  
 

Třída Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

Škola celkem 130 14,444 

1. stupeň 65 13 

2. stupeň  65 16,25 

1. třída 11 

Škole byla zřizovatelem schválena 
výjimka z minimálního počtu žáků na 

třídu.  

2. třída  10 

3. třída  15 

4. třída  11 

5. třída  18 

6. třída 15 

7. třída 18 

8. třída  21 

9. třída  11 

 
stav k 2. 9. 2019 

 
1.2. Školská rada 
Školská rada na škole funguje od roku 2005 dle §167 zákona č. 561/2004 Sb.  
Je šestičlenná, od roku 2019 funguje ve složení:  
Martin Veselý (předseda), Alena Prštická, Jana Žďárská, Lucie Zezulová, Vlastimil Rožnovský, Jan 
Hrežo.  
 
1.3. Školní vzdělávací program  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola spokojených dětí 1. – 9. ročník. Je 
průběžně vyhodnocován a aktualizován.  
 
1.4. Přehled oborů vzdělání 
79-01-C/001   Základní škola – denní 
 
1.5. Školní jídelna 
Obědy jsou vařeny přímo ve školní jídelně, do MŠ jsou odtud dováženy. Strava je připravována také 
pro cizí strávníky. 
  

 ZŠ MŠ Personál Cizí strávníci 

Počet strávníků 118 54 38 27+2 důchodci 

stav k 30. 9. 2019 
Zaměstnanci ŠJ:  
   Alena Prštická    vedoucí školní jídelny  
   Věra Novotná    vedoucí kuchařka  
   Alena Jašíčková    kuchařka ZŠ/MŠ 
   Věra Hajzlerová    kuchařka ZŠ/MŠ 

stav k 3. 9. 2019 
 
1.6. Školní družina 
 

počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Přepočtený úvazek 
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2 47 2 1,36 

stav 3. 9. 2019  
Školní družinu navštěvují především žáci 1. stupně. Družina využívá své stálé místnosti a učebny 
3. třídy (obě přízemí).  
 
Zaměstnanci ŠD:  
   Danuše Jabůrková   vedoucí vychovatelka 
   Bc. Kateřina Grycová, Dis.  vychovatelka   do 11/2019 
   Monika Raušerová       od 12/2019 
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2. Personální údaje 
 
2.1. Přehled pracovníků školy k 1. 1. 2020 
 

Funkce Počet zaměstnanců/přepočet na úvazky 

Pedagogický pracovník ZŠ + ŠD 20/17,22 

z toho učitel/ka 13/11,86 

z toho asistentka pedagoga 6/4,0 

z toho vychovatelka ŠD 2/1,36 

Nepedagogický pracovník ZŠ (EU) 1/0,3 

Provozní pracovník ZŠ 7/5,87 

z toho školní jídelna 3/2,84 

z toho školník 1/0,625 

z toho uklízečka 2/1,4 

z toho vrátná (do 12/2019 a od 02/2020) 1/1 

* jedna paní vychovatelka je současně asistentkou pedagoga 
 
 
2.2. Pedagogičtí pracovníci školy – výčet  
 

Mgr. et Bc. Karin Šulcová ředitelka škola od 1. 11. 2018 uvolněna pro 
výkon veřejné funkce 

Mgr. Jakub Vaštík  zástupce ředitelky  
zástupce statutárního 
orgánu 

 

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitelky 
třídní učitel 9. třídy 

 

Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová třídní učitelka 1. třídy  

Mgr. Leona Venerová třídní učitelka 2. třídy  

Mgr. Miroslava Čepánová třídní učitelka 3. třídy  

Mgr. Jana Žďárská  třídní učitelka 4. třídy   

Mgr. Olga Marušková třídní učitelka 5. třídy  

Mgr. Iveta Burešová třídní učitelka 6. třídy  

Mgr. Petra Hanáková třídní učitelka 7. třídy  

Mgr. Petra Hrubá třídní učitelka 8. třídy  

Mgr. Martina Pokorná učitelka  

Mgr. Dana Truksová učitelka  

Mgr. Lucie Zezulová učitelka  

Gabriela Marjánková asistentka pedagoga  

Kristýna Novotná asistentka pedagoga  

Bc. Monika Hazaa asistentka pedagoga  

Bc. Kateřina Gregorová asistentka pedagoga od ledna 2020 

Iveta Navrátilová asistentka pedagoga  

Bc. Kateřina Grycová, DiS. asistentka pedagoga 
vychovatelka ŠD 

do listopadu 2019 

Monika Raušerová asistentka pedagoga 
vychovatelka ŠD 

od prosince 2019 

Kateřina Nováková, DiS. asistentka pedagoga  

Danuše Jabůrková vedoucí vychovatelka ŠD  

 
2.3. Změny v průběhu školního roku 
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Na začátku tohoto školního roku nastoupila paní učitelka Kateřina Hrudová na mateřskou 
dovolenou. Po dobu nepřítomnosti ji bude zastupovat paní učitelka Dana Truksová.  
Na místo paní učitelky Věry Georgievy nastoupila paní učitelka Olga Marušková.  
V průběhu roku podala výpověď paní asistentka a vychovatelka Kateřina Grycová, která našla místo 
v oboru, který studovala. Na její místo nastoupila paní asistentka a vychovatelka Monika Raušerová.  
Na základě doporučení poradny vzniklo od ledna nové pracovní místo asistentky pedagoga, které 
bylo obsazeno Bc. Kateřinou Gregorovou.  
 
2.4. Změny na konci školního roku  
Ke konci školního roku se rozhodla pro změnu školy paní učitelka Lucie Zezulová, na jejíž místo se 
vrátí z mateřské dovolené paní učitelka Iveta Adamcová.  
Ze školství odchází od srpna paní asistentka Kateřina Nováková, na její místo nastupuje paní 
asistentka Jitka Čapcová. Paní asistentku Kristýnu Novotnou po dobu její nepřítomnosti a mateřské 
dovolené zastoupí paní asistentka Jana Myšková.  
 
 
2.5. Členění pedagogických pracovníků dle odborné kvalifikace  
 
Kvalifikovanost učitelů  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

13/11,86 0/0 100%/100% 

 
Kvalifikovanost asistentů pedagoga 

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

3/1,75 3/2,25* 50%/44% 

* dvě paní asistentky jsou absolventkami kurzu, ale nemají střední vzdělání s maturitou – jedna 
z nich si vzdělání dokončuje 
jedna paní asistentka si kurz asistenta pedagoga dodělává  
 
Kvalifikovanost vychovatelů ŠD  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

1/0,36 1/0* 50%/74% 

* paní asistentka si kurz dodělává 
stav k 1. 1. 2020 

 
 
2.6. Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

 do 35 let 35 – 50 let nad 50 let průměrný věk 

učitel/učitelka 4 8 1 40,3 

z toho ženy 2 8 1 42 

z toho muži 2 0 0 31 

asistent/ka pedagoga 4 2 -- 34,4 

z toho ženy 4 2 -- 33,5 

z toho muži -- -- -- -- 

 
stav k 1. 1. 2020 

 
 
2.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
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Ve školním roce 2019/2020 se další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovalo na 
základě dlouhodobého plánu DVPP, osobních preferencí pedagogů a s ohledem na aktuální 
nabídku. Kromě placených kurzů jsme často využívali také kurzy hrazené ze Šablon nebo kurzy 
pořádané MAS.  
 

Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Školská legislativa v aktuálním znění 8 20 

Školení vedoucího zaměstnance v BOZ a PO 5 2 

Konference učitelů matematiky Méněser 8 1 

Hejného metoda - workshop 3 3 

Sfumato - workshop 3 5 

Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 5 1 

Depistáž a předmět speciálně pedagogické péče 4 1 

Speciálně pedagogická diskuze 3 3 

Sfumato (Splývavé čtení) aneb čtení pro všechny děti 12 1 

Ukázková hodina v ZŠ Morkovice 5 1 

Vedení třídnických hodin jako základ primární 
prevence 

8 1 

Inkluze v reálném životě školy 8 1 

Jak mít úspěch v hodinách 8 1 

Didaktické hry a objevování ve vyučování matematice 8 2 

Jak učIT - ukázkový workshop 8 1 

Letní škola moderní didaktiky s Líným učitelem 16 1 

Depistáž a předmět speciální pedagogické péče 4 1 

Setkání ICT koordinátorů a pedagogů se zájmem o 
trendy v ICT 

6 1 

MS Excel – pro mírně pokročilé 8 7 

ADHD 3 1 

Webinář - Jak na násobení na 1. stupni ZŠ 1 2 

Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky 1 1 

Kurz základů rizikového chování na internetu 2 1 

Neti-keta napříč internetem 1 1 

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách 
českého jazyka na 2. stupni ZŠ 

1 1 

Jak na násobení na 1. st. ZŠ 2 1 

Emoční sebeobrana 4 2 

Jak motivovat děti ke čtení 2 2 

Třídnické hodiny a vztahy ve třídě 2 2 

Společné vzdělávání – inkluze v MŠ 16 2 

Matematická pregramotnost v předškolním 
vzdělávání 

8 1 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 8 1 

Asistent pedagoga v mateřské škole 8 1 

Cestička do školy aneb Budou z nás školáci 8 1 

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole 8 1 

Celkem 467  

 
Samostudium pedagogických pracovníků probíhalo ve dnech studijního volna, s ohledem na provoz 
školy čerpaného o vedlejších a hlavních prázdninách.  
Zástupce statutárního orgánu se na DVPP podílel i lektorsky – organizace konference učitelů 
matematiky, lektor Matematického soustředění pro vítěze matematické olympiády a jejich pedagogy 
pořádané Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu.  
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3. Cíle pro školní rok 2019/2020 
1) škola s dobrými vztahy, dobrým klimatem a bezpečným prostorem 

- chceme, aby do školy žáci i zaměstnanci chodili rádi a byli tu spokojeni 
- chceme, abychom ve škole dodržovali pravidla slušného a vstřícného chování  
- chceme, abychom se na sebe ve škole usmívali 
- nejsme sídlištní, ale vesnická škola, chceme budovat rodinné a klidné prostředí 
- vytváříme podmínky pro bezpečnost žáků i zaměstnanců 

2) škola s kvalitními vzdělávacími výsledky  
- máme kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program  
- chceme, aby byli naši absolventi přijati na vybrané střední školy 
- chceme, aby byli naši žáci do života vybaveni potřebnými dovednostmi  
- chceme, aby byli naši žáci do dalšího studia takovými znalostmi a schopnostmi, které jim 

poskytne pro toto studium dobrý základ 
3) regionální škola  

- chceme, abychom se jako škola aktivně zapojovali do dění v obci a v okolí  
- chceme naše žáky učit znát regionální zeměpis a dějepis 

4) škola s aktivním zapojením rodičů  
- chceme, aby rodiče žáků vnímali důležitou úlohu pedagogů a aktivně s námi 

spolupracovali a komunikovali 
- chceme, aby se rodiče aktivně a rádi zapojovali do školních i mimoškolních aktivit  

 
 
 

4. Výsledky vzdělávání a výchovy 
 
4.1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Třída Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 11 11     

2 10 11     

3 15 15     

4 7 10 3 1   

5 10 13 8 5   

6 9 12 6 3   

7 7 12 10 7 1  

8 6 8 13 12 2 1 

9 4 5 7 6   

 
4.2. Snížený stupeň z chování  
Ve školním roce 2019/2020 byli všichni žáci z chování hodnoceni stupněm 1.   
 
4.3 Informace o slovním hodnocení  
 

Třída Kombinace slovního 
hodnocení a hodnocení 
klasifikačním stupněm 

 1. pololetí 2. pololetí 

2 -- 1 

3 4 4 

4 2 2 

5 2 2 

6 2 2 
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7 2 2 

8 2 2 

 
4.4. Výchovná opatření 

Třída Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 -- -- -- -- 

2 -- -- -- -- 

3 -- 1 -- -- 

4 -- -- 1 -- 

5 -- -- -- -- 

6 -- -- -- -- 

7 -- -- -- -- 

8 1 -- 4 -- 

9 -- -- -- -- 

  
4.5. Počet omluvených/neomluvených hodin 

Třída Počet omluvených hodin Průměr na žáka třídy Počet neomluvených hodin 

 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1 245 168 22,27 15,27 0 0 

2 400 272 40,00 24,73 0 0 

3 339 112 22,60 7,47 0 0 

4 577 279 57,70 25,36 0 0 

5 894 351 49,67 19,50 0 0 

6 630 409 42,00 27,27 0 1 

7 1029 465 57,17 24,47 0 0 

8 1354 351 64,48 16,71 6 0 

9 547 147 49,73 13,36 0 0 

Neomluvené hodiny byly projednány s rodiči žáků a bylo uloženo výchovné opatření.  
 
4.6. Údaje o přijímacím řízení na střední školu  
Všichni žáci posledního ročníku byli přijati ke studiu na středních školách.  
Zvolené školy:  
Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, 
Komenského 16/5, 68201 Vyškov 

53-41-M/03 Praktická sestra 

Střední odborná škola Fortika v Lomnici,  
Lomnice, Tišnovská 15, 679 23 

65-42-M/01 Hotelnictví a cestovní ruch 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, 
Sochorova 552/15, Vyškov-předměstí, 68201 
Vyškov 

23-41-M/01 Strojírenství 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, 
příspěvková organizace,  
Součkova 500, 68501 Bučovice 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště, 
Sochorova 552/15, Vyškov-předměstí, 68201 
Vyškov 

23-41-M/01 Strojírenství 

Střední škola informatiky, poštovnictví a 
finančnictví Brno, příspěvková organizace,  
Čichnova 982/23, 62400 Brno- Komín 

37-42-M/01 Logistické a finanční služby 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, 
příspěvková organizace 
Pražská 636/38b, 642 00 Brno - Bosonohy 

33-59-H/0 Čalouník 

Trivis střední škola veřejnoprávní,  68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 
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Havlíčkova 2920/24, Prostějov 79601 

Gymnázium Rájec-Jestřebí, o. p. s.,  
Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí 

79-41-K/41 Čtyřletý studijní obor gymnázia 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, 
Komenského 16/5, 68201 Vyškov 

53-41-M/03 Praktická sestra 

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková 
organizace Charbulova 1072/106, Černovice, 
61800 Brno 

69-51-H/01 Kadeřník 

 
4.7. Úspěchy našich žáků, účast na soutěžích a olympiádách 
Naše škola se pravidelně a aktivně účastní různých sportovních i vzdělávacích soutěží a aktivit.  
Jejich výčet je uveden zde:  

Literární soutěž 
jihomoravských knihoven 

regionální kolo Zdeňka Sýkorová se svojí povídkou Tajemství 
knihovny postoupila do krajského kola 

Čeps Cup florbalový turnaj Účast bez postupu, tým ve složení Jakub 
Kozák, Radim Zouhar, Michael Novotný, Jakub 
Záruba, Kryštof Minks, Martin Veselý, Matyáš 
Kozák 

Náboj Junior soutěž v M a F Tým ve složení Tomáš Hanák, Rostislav 
Břoušek, Michal Břoušek a Jakub Minks 

Konverzační soutěž AJ okresní kolo V okresním kole nás reprezentoval Rostislav 
Břoušek.  

Pythagoriáda  školní kolo  

Recitační soutěž školní kolo 
s postupem do 
okresního kola 

Do okresního kola postoupili Nikola 
Sedlášková, Isabela Sekáčová, Štěpánka 
Kuchtová, Alice Mašková, Zina Mašková, 
Jolana Honzáková a Adéla Novotná. Isabela 
Sekáčová se umístila na prvním místě.  

Florbalový turnaj Brno Na tradičním Florbalovém turnaji na přátelské škole ZŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně se tým 1. stupně umístil na 5. místě, tým 2. 
stupně na 4. místě. Složení týmu 1. stupně: Veselý M. (B), 
Zouhar, Kozák, Prštický, Sedláček L. Složení týmu 2. stupně: 
Veselý O. (B), Čigáš, Chaloupka, Ševčík, Sedláček T.  

 
V letošním školním roce se většina pravidelných soutěží a olympiád neuskutečnila.  
 
4.8. Individuální vzdělávání žáků dle § 41 ŠZ  

0 
 
4.9. Přestupy žáků 
Příchody žáků do naší školy:  
K 1. 9. 2019 přestup pěti nových žáků, dva do šesté třídy, tři do třetí třídy.  
K 1. 2. 2020 přestup čtyř nových žáků, druhá, čtvrtá, šestá a sedmá třída.  
K 1. 9. 2020 očekáván přestup šesti nových žáků.  
 
Odchody žáků z naší školy:  
K 1. 12. 2019 přestup jednoho žáka (změna školy)  
K 1. 2. 2020 přestup jednoho žáka (stěhování)  
K 1. 9. 2020 očekáván přestup tří žáků (ukončení povinné docházky a odchod na střední školu 
z osmé třídy, 2x stěhování).  
Dva noví prvňáci se v průběhu prázdnin odstěhovali a k 1.9.2020 tak nenastoupí.  
  
4.10. Počet žáků studujících v zahraničí dle §52 ŠZ 
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0 

 
4.11. Počet žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhl. 73/2005 Sb., §12-14) 

0 
 
4.12. Výuka cizích jazyků 
Výuka cizích jazyků je v naší škole realizována zejména povinnou výukou angličtiny od 3. do 9. 
ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně a povinnou výukou němčiny od 8. do 9. ročníku s časovou 
dotací 3 hodiny týdne. Kromě toho ve školním roce 2019/2020 nabízela naše škola 2 kroužky 
angličtiny a klub komunikace v ruštině.  
 
4.13. Nepovinné předměty a zájmové kroužky 

Školou poskytované volitelné předměty 

Seminář z přírodopisu pro 6. ročník  

Seminář z přírodopisu pro 7. ročník 

Seminář z přírodopisu pro 8. ročník 

Školou poskytované kroužky a kluby 

Kroužek AJ pro 1. třídu 

Kroužek AJ pro 2. třídu 

Míčové hry 

Kroužek deskových her 

Kroužek Hooping 

Kroužek ochránců přírody 

Logopedie 

Škola hrou 

Klub čtenářský 

Badatelský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her  

Hudební kroužek 

Klub komunikace v cizím jazyce 

 
4.14. Spojené hodiny a třídy 
Vzhledem k nižšímu počtu žáků ve třídách jsou některé vyučovací hodiny spojené. Jedná se pouze 
o předměty výchovného zaměření. Ve školním roce se podařilo dříve spojené hodiny dále 
rozpojovat.  
V průběhu roku došlo k vytipování hodin, kde je práce nejproblémovější, a v těchto případech dojde 
od příštího roku k dalšímu rozdělení.  
Výuka v předmětech Tv6-9, Vv 6-9 a Pč 8-9 bude ve školním roce vyučována ve skupinách 
kluci/holky.  
Spojené hodiny ve školním roce 2019/2020:  
 Tělesná výchova 1+2, 3+4, 7+9 
 Hudební výchova 1+2, 3+4, 7+9 
Spojené hodiny ve školním roce 2019/2020:  
 Tělesná výchova 1+2 
  
 
 
4.15. Prevence rizik a školní úrazy  
Počet záznamů v knize úrazů:    6 
Počet odeslaných záznamů:    4 
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Škola má zpracovány směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví a žáků. Žáci jsou průběžně 
poučování o BOZP a záznamy o těchto poučení jsou zapisovány do třídních knih.  

 

5. Rozhodnutí ředitele za školní rok  
 
Rozhodnutí ředitele  Počet Počet odvolání 

o odkladu povinné školní docházky 2 0 

o dodatečném odkladu školní docházky 0 0 

o přijetí k základnímu vzdělávání 11 0 

o přestupu do ZŠ Bohdalice viz sekce přestupy 0 

 

6. Zprávy o činnosti školního poradenského pracoviště 

6.1. Metodik prevence 
Přehled činnosti za školní rok:  
- Proběhlo několik jednání s rodiči problémových žáků 
- Komunikace s OSPOD, policií, psychology, s okresní metodičkou prevence, komunikace 

s třídními učiteli a pomoc při řešení výchovných problémů žáků 
- Zasláno několik příruček učitelům, žákům i rodičům o hygieně, koronaviru apod.  
- Psychohygiena pro učitele – náměty, odkazy 
- Vedení deníku MP 
- Vyhodnocení elektronického výkazu prevence VYNSPI  
- Sběr a vyhodnocené práce TU na třídnických hodinách – dle těchto zpráv bude sestavován plán 

prevence na příští školní rok 
- Tvorba krizových plánů dle aktualizovaných doporučení MŠMT 
- Adresář služeb JMK (viz sborovna) 
 
6.2. Výchovný poradce 
Přehled činnosti za školní rok: 
- zjednodušení a zefektivnění administrativy v oblasti 
- evidence integrovaných žáků a konzultace s rodiči  
- kontrola platnosti vyšetření žáků, zajištění vyšetření tam, kde platnost končí 
- nákup pomůcek pro žáky s SPU a jejich evidence a seznámení kolegů s pomůckami 
- spolupráce s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s 

policií apod. 
- na základě vyšetření žáků vypracovány individuální vzdělávací plány pro žáky individuálně 

integrované 
- jednání s rodiči integrovaných žáků o postupu naší práce (hodnocení, způsob ověřování 

vědomostí, atd.) 
- zástupci statutárního orgánu předány informace ohledně poskytování PSPP dětem s SPU  
- dle potřeby průběžně: sledování problémových žáků, spolu s metodikem prevence řešení 

aktuálních problémů jako jsou šikana, záškoláctví, zneužívání návykových látek atd. 
Počty žáků s podpůrnými opatřeními:  

stupeň PO Počet žáků 

PO 1 4 

PO 2 19 

PO 3 14 

PO 4 0 

PO 5 0 

stav k 31. 3. 2019 
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7. Školní družina 
Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Stará se o 

správné využití volného času dětí. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku 
a relaxace žáků.  

Pravidelná činnost školní družiny byla zahájena 3. září 2019 a ukončena 26. června 2020. I 
letos byla otevřena dvě oddělení, obě v přízemí školy. První oddělení pro děti z 1. a 2. třídy se 
nachází v samostatné místnosti, vybavené vhodným nábytkem, hrami a hračkami. Na podzim nám 
pracovníci firmy MITA vyrobili do výklenku novou vestavěnou skříň s policemi, do které se vejde 
dostatečné množství stavebnic a her. Druhé oddělení navštěvují žáci 3. – 5. ročníku a nachází se v 
učebně 3. třídy. S dětmi během roku pracovaly dvě vychovatelky. Od prosince mají děti v 2. oddělení 
novou paní vychovatelku.  

Na začátku školního roku se přihlásilo k pravidelné docházce celkem 48 dětí z 1. – 5. třídy. 
Jejich počet se během roku měnil. Dva žáci odešli a jeden chlapec se od února přihlásil.  

Provoz školní družiny začíná po skončení vyučování, tj. v 11:15 nebo 12:15 hodin a končí v 
16:30 hodin. Během této doby si děti mohou vyzvedávat rodiče, nebo ti starší odchází sami v dobu 
napsanou na zápisním lístku. Každá změna týkající se odchodu musí být podána písemně.  

Činnosti školní družiny jsou rozděleny do několika částí. Po obědě se děti převléknou a 
začínáme odpočinkovou činností. Děti si sednou na koberec, relaxují, povídáme si, hrajeme si. 
Následují zájmové činnosti, kdy střídáme činnost pracovně-technickou, výtvarnou, hudebně-
pohybovou, literárně-dramatickou a společenskovědní. Po 14. hodině se každý den věnujeme 
sportování a pohybu. Pokud je pěkné počasí, chodíme na vycházky do parku a hrajeme míčové a 
pohybové hry na hřišti. V zimě jsme hráli hry na sněhu a stavěli sněhuláky. V nepříznivém počasí 
využíváme ke sportování tělocvičnu. Děti mají v oblibě honičky Na rybičky a rybáře, Na opičky, 
šplhají na tyči i na laně, cvičí na kruhách, na žebřinách, hrají vybíjenou tzv. Vracečku, kluci florbal, 
děvčata cvičí na žíněnkách a se švihadly. Oblíbená je i překážková dráha. Po návratu svačíme a 
čteme pohádky. Podle zájmu dětí se připravujeme na vyučování nebo hrajeme různé hry. Po celé 
odpoledne dodržujeme pitný režim.  

Činnosti ve školní družině probíhají podle ročního plánu, který jsme vypracovali v přípravném 
týdnu. Plán je rozdělen na jednotlivé činnosti, a ty pak na roční období, měsíce a týdny. 
Zohledňovaly jsme věk dětí, náročnost a jejich zájmy. Celoroční plán jsme dle možností plnili. V 
pracovních činnostech jsme vyráběli různé výrobky, malovali obrázky vztahující se k danému 
ročnímu období. Používali jsme různé materiály, hlavně papír - barevný, krepový, náčrtníky i 
výkresy, kartony, textil, vlnu. Děti pracovaly samostatně nebo ve skupinách. Zdokonalovaly se ve 
stříhání, lepení, skládání a mačkání papíru. Učily se pracovat s jehlou a nití, s textilem a vlnou. Na 
podzim i teď na začátku léta jsme využívali přírodní materiál - listy, klacíky, šišky, trávu a mech. 
Velmi oblíbené jsou zažehlovací korálky, při jejichž skládání si holky i kluci procvičovali jemnou 
motoriku. Ve výtvarné činnosti jsme malovali obrázky týkající se jednotlivých ročních období, dělali 
jsme přáníčka k Vánocům. Děti pracovaly s barvami, pastelkami, pastely, voskovkami a fixami. 
Používali jsme i tiskátka.  

Vyprávěli jsme si o jednotlivých ročních obdobích, co k nim patří, zpívali jsme a poslouchali 
písničky, hráli různé hry, například židličkovanou nebo schovávání fixí, četli jsme pohádky a příběhy. 
V odpočinkové činnosti si chlapci rádi hrají s auty, staví dřevěné kostky a lego, oblíbené jsou stolní 
hry Dáma, Farmář, Tučňáci, Rybičky aj. Děvčata mají rády omalovánky s princeznami a hry s 
panenkami a poníky.  

Také v letošním roce jsme se zúčastnili akcí pořádaných školou - běh parkem a předvánoční 
odpoledne s jarmarkem. 

Za školní družinu platí rodiče úplatu ve výši 70,- Kč měsíčně. Úplata se platí na období dvou 
měsíců, buď bankovním převodem na účet školy, nebo hotově vedoucí vychovatelce. Letos za 
březen rodiče zaplatili 30,- Kč a za duben, květen a červen úplatu neplatili. Z těchto finančních 
prostředků pořizujeme potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost, nové hry a hračky. 

Letošní školní rok byl jiný než ty předešlé, jelikož nás zasáhla pandemie koronaviru a děti 
musely zůstat od 11. března doma. Dveře školy se jim otevřely 25. května. První oddělení školní 
družiny od tohoto dne navštěvovalo 9 dětí, a to čtyři z první třídy a pět z druhé třídy. Druhé oddělení 
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bylo otevřeno ve zkrácené době pro čtyři čtvrťáky. I v tomto období jsme vyráběli, kreslili, hráli si a 
povídali si. Hodně času jsme věnovali pohybové aktivitě venku před školou nebo na hřišti v parku. 
Chodili jsme i na kamínkové hřiště u školky. V nepříznivém počasí jsme cvičili v tělocvičně.  

V průběhu školního roku nedošlo k žádným vážným problémům, ani kázeňským. Nedošlo k 
žádnému vážnému úrazu. Děti se do činností a her zapojovaly. V určité dny navštěvovaly různé 
zájmové kroužky pořádané školou. 

Školní družina má svůj Školní vzdělávací program. 
 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD 
Danuše Jabůrková 

 
 

8. Průběh školního roku  
 
8.1. Slovo zástupce statutárního orgánu  
 Školní rok 2019/2020 byl natolik nestandardní, že si jej všichni budeme dlouho pamatovat. 
V březnu došlo k uzavření školy z důvodu probíhající epidemie. Nastalá situace byla zkouškou pro 
všechny zúčastněné – žáky, učitele, rodiče. Namísto prezenční výuky jsme výuku realizovali tzv. 
dálkově, tedy s využitím počítačů, internetu a různých webových aplikací.  

Jako základ posloužil školní systém elektronické žákovské Edookit, učební materiály byly 
dětem zadávány na vytvořený sdílený disk, kde jsme také pro potřeby všech evidovali plnění úkolů. 
Vyučující realizovali také videokonferenční hodiny, takže se žáci mohli společně vidět. Učitelé byli 
během tohoto čtvrt roku okolnostmi přinuceni učit se nové věci a děkuji jim za jejich snahu.  

Zejména u mladších dětí museli výrazně pomáhat také rodiče, pro které jistě nebylo 
jednoduché věnovat se po příchodu z práce výuce svých dětí. Někde se zapojili i starší sourozenci, 
babičky, dědečkové a další příbuzní. U starších dětí byla vzniklá situace zkouškou jejich 
samostatnosti a zodpovědnosti. Z proběhlého dotazníkového šetření vyplynulo, že množství 
zadávaných úloh bylo vnímáno jako rozumné.  

Návrat do školy probíhal v několika etapách. Od 11. května se do školy mohli vrátit deváťáci 
za účelem přípravy k přijímacím zkouškám. Od 25. května se pak mohli do škol vrátit žáci 1. stupně, 
kteří vytvářeli studijní skupiny. Vzhledem k nízkému počtu žáků ve třídách nepředstavoval vznik 
skupin větší organizační zátěž. Byla přijata zvýšená hygienická opatření, často jsme desinfikovali, 
na chodbě jsme se museli pohybovat v rouškách. Upravili jsme začátky a konce hodin, ne všechny 
předměty se vyučovali a ne všude se podařilo, aby děti mohli mít na všechny předměty své učitele. 
Kromě toho dále probíhala dálková výuka žáků, kteří se rozhodli zůstat i nadále doma.  

Žáci druhého stupně se do školy mohli v omezené míře vrátit od 8. června. Soustředili jsme 
se na výuku hlavních předmětů, měli jsme třídnické hodiny a procházky do okolí. Zlepšení situace 
na konci června umožnilo všem žákům přijít poslední den do školy a vyzvednout si vysvědčení. 
V aule jsme se v úzkém kruhu rozloučili s letošními deváťáky.  

Před březnovým uzavřením školy se podařilo realizovat velké množství akcí, jejichž výčet 
naleznete níže. Mezi ty organizačně nejnáročnější patří jarmark a ples.  
 Děkuji podpoře vedení obce Bohdalice-Pavlovice, rodičům za jejich důvěru a přeji nám všem, 
abychom do školy chodili i nadále rádi a co nejvíce se na sebe usmívali.  
 

Mgr. Jakub Vaštík  
  
 
8.2. Výčet akcí 

Termín Název akce 

2.9. Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 

celý rok Patronace žáků 9. třídy nad žáky 1. třídy – spousta akcí 

celý rok Školní parlament 
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celý rok Projekt 4 roční období v lese 

září Adaptační soustředění pro žáky 6. ročníku 

září Exkurze – Komenský lidu, Uherský Brod  

září Výukový program – Voda a život v ní  

září Focení prvňáčků 

září  Dopravní hřiště 

září Přespolní běh pro ZŠ a MŠ Bohdalice, MŠ Kučerov 

září Přírodopisná exkurze 

říjen Preventivní program – zdravý zoubek 

říjen Preventivní program – buďme kamarádi 

říjen Anglické divadlo, 1. stupeň 

říjen Anglické divadlo, 2. stupeň 

říjen Projekt 72 hodin 

říjen Knihovna Bučovice 

říjen Den otevřených dveří prvňáčků 

říjen Čeps Cup, Vyškov, florbal 

říjen Preventivní program – jak překonat starosti ve škole 

říjen Veletrh středních škol 

listopad Knihovna Bučovice 

listopad Hvězdárna ve škole 

listopad Preventivní program – jak se stát dobrým kamarádem 

listopad Preventivní program – morální bludiště 

listopad Enkaustika 

listopad Projektový den – 17. listopad 

listopad Celoškolní projektový den – Bezpečí ve virtuálním světe 

listopad Soutěž Náboj Junior, Brno 

listopad Zdravá pětka 

listopad Projektový den - Kyberbezpečí 

listopad Čeps Cup, florbal, Vyškov 

prosinec Soustředění žáků ve Fryštáku 

prosinec Mikuláš v MŠ a ZŠ pořádaný žáky 9. ročníku 

prosinec Předmětová exkurze, chemie, Brno 

prosinec Rozsvěcení vánočního stromečku, Bohdalice, Kozlany 

prosinec Vánoční jarmark 

prosinec Přírodovědná exkurze, Brno 

prosinec Technické muzeum, Brno 

prosinec Adventní Vyškov 

prosinec Florbalový turnaj, Brno 

prosinec Muzeum, Bohdalice 

prosinec Muzeum, Vyškov 

prosinec Společné setkání u vánočního stromečku 

leden Novoroční florbalový turnaj 

leden Návštěva policejní stanice, Vyškov 

únor 13. školní ples 

únor Lyžařský kurz 

únor MP Education, Na startu mužnosti, Dospívám 

únor Setkání s rodiči v MŠ 

březen Parkour 

jaro Lekce pro předškoláky 

květen Zápis do 1. třídy 

červen Den dětí po třídách 

červen Školní výlety 



17 

 

červen Slavnostní ukončení školního roku a rozloučení s deváťáky 

 
 
8.3. Zprávy třídních učitelů  
1. třída 

Školní rok 2019/2020 byl hned od začátku plný očekávání. 11 párů nadšených dětských oček 
se již nemohlo dočkat, až konečně půjdou do školy a spolu s nimi přišla i nová paní učitelka.  

Školní rok začal 2. září a od té doby nás první třídou provázel Večerníček s pohádkovým 
tématem, který hlídal naši pokladnici plnou překvapení. Čas od času se tato truhlička mohla otevřít 

a ukázat nám své poklady. Hodně nám do začátku pomohl i program “Buďme kamarádi”. Podařilo 

se nám pozvat děti ze školky do naší školy a to hned dvakrát. Nejprve v říjnu, kdy jsme jim chtěli 
předvést, co už jsme se naučili, a potom začátkem března, kdy jsme si pro ně spolu se třeťáky 

připravili divadlo “Učenlivá strašidýlka”. To bylo doplněno úkoly a prohlídkou školy, aby to příští rok 

měli budoucí prvňáčci o trošku lehčí. Pro rodiče jsme otevřeli naši třídu v říjnu, abychom předvedli, 
jak jsme šikovní a hlavně, aby rodiče věděli, jak se s námi mají doma učit a přestali se o nás bát.  

Začátkem prosince jsme navštívili knihovnu v Kozlanech, abychom zachránili písmenkové 
království a princeznu Abecedku. Kouzelná babička nám slavnostně předala naše první slabikáře. 
Před Vánoci jsme stihli navštívit keramickou dílničku v Bučovicích, kde si každý žáček mohl vyrobit 
vánoční dárek pro své rodiče. Spolu s osmáky jsme pilně trénovali na vánoční rozsvěcení stromu v 
Bohdalicích a v Kozlanech.  

V průběhu tohoto školního roku jsme se zapojili do školního programu “Domestos”, kde jsme 

se dozvěděli nejen o hygieně a jak si správně mýt ruce, což se nám mimochodem hodilo v období 
pandemie, ale také jsem se mohli stát lovci bakterií, naučit se jejich píseň, složit Makrofága a zahrát 
si na správné vlky.  

Další průběh školního roku nám pak narušilo období pandemie. Velké díky tak patří rodičům, 
kteří to i přes mnohé překážky nevzdali a pilně s námi cvičili čtení, psaní a počítání. Po návratu do 
školy jsme si pak hodlali zbytek dnů užít naplno, a tak jsem se mohli stát fotografy, hudebními 
nadšenci, detektivy, biology, výrobci lektvarů i tanečními mistry. 
Nutno dodat, že školním rokem nás s obrovským nasazením a velmi uvědoměle provázeli naši 
kamarádi z deváté třídy, za což jim rovněž patří velký dík.  
 

Mgr. Růžena Pogšteflová 
 

2. třída 
Žáci 2. ročníku se ve školním roce 2019/2020 zapojili do preventivních programů Zdravý 

zoubek, Buďme kamarádi, Bezpečně ve virtuálním světě a projektu o zdravé výživě Zdravá pětka. 
Společně jsme navštívili DDM v Bučovicích, kde jsme si vyrobili kapříka z keramiky. Na tradičním 
Adventním odpoledni jsme vystoupili s představením O sněhové vločce a pro rodiče vyrobili spoustu 
krásných vánočních dekorací. Následovalo Vánoční divadélko paní Jarošové o narození Ježíška a 
před Vánočními prázdninami jsme si uspořádali třídní Vánoční besídku s hrami a ochutnávkou 
domácího cukroví.  

Ve druhém pololetí jsme v našem kolektivu přivítali nového žáčka. Ale ne na dlouho. Stihli 
jsme si ještě zasoutěžit v recitaci. V březnu jsme se už nedočkali výletu do brněnského divadla 
Radost ani návštěvy bučovické knihovny, protože nás zaskočil koronavirus a s ním i předlouhé 
odloučení. Distanční výuka na dálku se pro nás a také pro rodiče stala každodenní realitou.  

Polovina odvážlivců se koncem května vrátila zpátky do školních lavic, s ostatními jsme se 
mohli vídat při výuce online. Výlet na hřiště v Kozlanech byl pro nás odměnou ke Dni dětí. Pro 
vysvědčení si už přišly téměř všechny děti.    

Tento školní rok pro nás zůstává ojedinělý nejen netradiční formou výuky přes počítač, ale i 
tím, že jsme si uvědomili, jak nám ostatní kamarádi a kontakty s nimi vlastně chybí.  

Mgr. Leona Venerová 
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3. třída 

Návrat z prázdnin byl pro třeťáky jako vždy veselý, neboť první dny ve škole trávili 
vyprávěním všemožných i nemožných zážitků, prohlížením suvenýrů a fotografií. 

Nový školní rok pak byl u nich ve znamení celoroční třídní hry Cesta kolem světa, která žáky 
moc bavila. Během deseti měsíců proletěly tři 5členné posádky balonem nad všemi světadíly a plnily 
úkoly, za které jim byla udělována razítka do cestovního pasu. Hra podněcovala děti ke spolupráci, 
týmové hře, vzájemné podpoře a pomoci, protože odletět nad další světadíl mohla jen ta posádka, 
jejíž všichni členové měli splněno. Během cest poznávali zvířata z různých koutů světa, mluvili jsme 
o životě lidí na kontinentech, o městech, stavbách, zajímavostech. Seznámili jsme se s vlajkami 
některých států, růzností světových jazyků, před Vánocemi jsme se věnovali zvykům a tradicím 
jednotlivých zemí a národů, pátrali jsme, jaké mají ve světě obdoby českého Ježíška.  

Kromě učení se vyjmenovaných slov, násobilky a dalšího jsme podnikali i návštěvy knihovny, 
hvězdárny, stavěli jsme v přírodě domečky pro skřítky, Halloween jsme pojali opravdu strašidelně – 
lekl se nás i pan školník. Ve výtvarné výchově a pracovních činnostech  jsme rádi zkoušeli zajímavé 
techniky, např. enkaustiku, díky které jsme vlastnoručně vyrobili nádherné obrázky pro své blízké 
k Vánocům. Součástí výuky a Cesty kolem světa bylo i zkoumání vesmíru v rámci prvouky. Vyráběli 
jsme originální lapbooky, malovali plakáty s vesmírnou tematikou, učili se hledat informace a 
zajímavosti v encyklopediích i na internetu. 

Účastnili jsme se také mnoha preventivních programů, např. Buďme kamarádi, Kyberšikana 
nebo Zdravá pětka.  

S energií a humorem sobě vlastním se třeťáci pustili do příprav na školní Jarmark. Nešlo jen 
o  drobné výrobky k prodeji, ale hlavně o nácvik veselého muzikálu Sněhurka a Sněženka. Svou roli 
v něm měl každý žák, opět jsme se zde utvrdili v tom, že se dílo podaří, jen když táhneme za jeden 
provaz. Děti nácvik opravdu bavil, zažili jsme u něj moc pěkné chvíle. Veliký potlesk po představení 
znamenal pro děti obrovskou pochvalu a pýcha paní učitelky i asistentky na své žáky se nedala 
popsat. Představení jsme odehráli i pro mladší kamarády v mateřské školce. Plán zajít potěšit také 
dědečky a babičky do Domova seniorů nám překazil covid a následná distanční výuka. 

Během distanční výuky jsme se všichni propojili alespoň pomocí techniky a na dálku 
pokračovali v rámci možností nejen v učivu, ale i třídní hře Cesta kolem světa. Třeťáci se potýkali 
s úkoly, jako byla výroba Herbáře, vtipně aranžovaná fotka s rouškou, fotky s domácím mazlíčkem, 
velikonoční  pokusy, pozorování přírody, luštění rébusů a mnoho dalšího. Obrovský dík zde patří 
rodičům, kteří byli hlavními zprostředkovateli a nezastupitelnými pomocníky, bez nich bychom takto 
dobře nefungovali.  

Největší radost nám všem udělal květnový návrat do školních lavic. Posledních pár týdnů 
jsme se věnovali opakování učiva, snažili jsme se trávit co nejvíc času venku, chodili na vycházky 
po okolí, dohráli celoroční hru. A jelikož do cíle bezpečně doletěly všechny tři posádky, poslední 
školní den si odnesly všechny děti spolu s vysvědčením i krásné odměny. 

 
Mgr. Mirka Čepánová 

 

4. třída 
V této třídě jsem třídní učitelkou druhým rokem. Proto byl začátek roku už v pohodovém 

tempu, protože jsme se všichni znali a věděli jsme, co nás čeká. 
Od pololetí přibyla do třídy druhá paní asistentka na pomoc dalším žákům se specifickými 

potřebami. V kolektivu je i ona velice oblíbená, o přestávkách podporuje skupinovou práci, děti ji 
pěkně přijaly mezi sebe.  

V průběhu celého roku jsme se účastnili mnoha akcí – navštívili jsme dopravní hřiště, 
knihovnu v Bučovicích, shlédli anglickou hru Lazy Goat, v době adventu jsme byli ve Vyškovském 
muzeu a na tradičních vánočních trzích.  

Někteří chlapci se zúčastnili ČEPS Cup turnaje. Štěpánka Kuchtová postoupila do okresního 
kola recitační soutěže do Vyškova. 

Ve třídě v rámci posilování třídního kolektivu proběhlo mapování vztahů a etická dílna, 
zapojili jsme se do projektů kyberšikana a Zdravá pětka. Ve spolupráci s paní ředitelkou vyškovské 
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hvězdárny jsme pro žáky připravili výukový program o vesmíru a v rámci výtvarné výchovy jsme si 
udělali obrázek pomocí vosku technikou enkaustika. 

V době distanční výuky třída pracovala celkem aktivně, využívali jsme nové komunikační 
technologie a styly výuky. Do výuky na dálku se zapojili prakticky všichni žáci třídy. V květnu jsme 
se pak s radostí téměř všichni vrátili do školy a poslední týdny trávili opakováním a upevňováním 
učiva a procházkami. 

 
Mgr. Jana Žďárská 

 
5. třída 

Školní rok 2019/2020 začal pro žáky 5. třídy ve znamení seznamování s novou třídní 
učitelkou – Olgou Maruškovou. V rámci vzájemného poznávání se uskutečnilo mnoho třídnických 
hodin a v rámci těchto hodin vzniklo mnoho zajímavých projektů, kde žáci představovali sami sebe, 
svůj život, svoji rodinu, svoje zájmy… a ze kterých poté vznikla krásná výzdoba nástěnky ve 
kmenové třídě.  

Celá třída se poté od listopadu ocitla v pohádkové říši, neboť byla nacvičována divadelní hra 
Šípková Růženka. Žáci si sami připravovali kulisy a další rekvizity, za což jim patří velký obdiv. Velké 
poděkování za povedenou akci patří paní asistentce Monice Hazaa, která s žáky nejen pilně 
nacvičovala, ale co je hlavní a obdivuhodné, dělala žákům profesionální klavírní doprovod. Pro velký 
ohlas představení na Vánočním jarmarku, bylo odehráno představení i kamarádům v Mateřské 
školce v Bohdalicích. Odměnou celému kolektivu byl předvánoční výlet, a to návštěva adventního 
Vyškova, která se velmi vydařila a to nejen proto, že započala v oblíbené Cukrárně u Jánských, kde 
si každý z dětí dal vše, na co měl chuť. Poté jsme šli společně nakoupit dárečky na vánoční trhy, 
kde vše mělo kouzelnou atmosféru, a celý výlet byl jedním slovem fantastický.   

Během školního roku jsme měli také spoustu projektových dní, např. Kyberšikana, Zdravá 
pětka a další. Žáci se zapojili také jak do školního kola recitační soutěže, tak i do okresního kola ve 
Vyškově. Třída se zúčastnila také florbalových turnajů.  

Období distanční výuky, které probíhalo od března do konce května, se ukázalo jako nelehké, 
avšak přínosné, jak při nastavení nových metod používaných ve výuce, tak v možnostech vzájemné 
komunikace (žáci mezi sebou, komunikace mezi pedagogem a žákem, sblížení pedagogů 
s rodiči…) a zejména taky uvědomění si žáků, jak moc jim vlastně škola najednou chyběla  

Na závěr školního roku se ve třídě nesešli všichni žáci, někteří pokračovali dále formou 
distanční výuky. Ti, kteří byli přítomni, mohli si vychutnat opět povedený společný třídní výlet po 
okolí Bohdalic, přes Lipku do Manerova, ze kterého vzniklo také mnoho povedených foteček, které 
děti dostaly na památku na 5. třídu a také na třídní učitelku, neboť žáci od září už nastoupí na 2. 
stupeň. Nebylo třeba dalekých cest, abychom tímto výletem po okolí mohli společně krásně ukončit 
tento školní rok.   

 
Mgr. Olga Marušková, Bc. Monika Hazaa 

 
6. třída  

Školní rok jsme zahájili v počtu 15 žáků. Třída přešla z prvního stupně jako fajn kolektiv. 
Přišly další nové žákyně. Hned na začátku září jsme odjeli do Bučovic na stmelovací akci. Hráli jsme 
různé hry, bylo to fajn, všechny děti se zapojily, byly aktivní. S dětmi se snažím hodně povídat, 
snažíme se mít přátelské vztahy, pomáhat si. Snad se nám to daří. 

Třída pokračuje v projektu setkávání s panem lesníkem. I já se snažím děti vést k ochraně 
přírody a péči o ni. Ve třídě máme osázené květináče. Každá skupinka dětí se stará o ty svoje. Ve 
třídě také chováme strašilky, které se nám rozmnožily a děti si je roznesly do svých domovů. Učí se 
o někoho starat a pečovat.  

V předvánočním čase jsme navštívili vyškovskou ZOO a vánoční trhy. Děti se učí 
samostatnosti a zodpovědnosti. V návštěvě adventních trhů bych chtěla pokračovat až do devátého 
ročníku, ale pokaždé jiné město. 

Děti se účastní matematických, sportovních, výtvarných, literárních a recitačních soutěží. 
Třída je to velmi šikovná a odhodlaná jít do všeho. Na našem školním vystoupení na adventním 
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odpoledni děti s nadšením zatancovaly moderní, rychlý tanec makarenu. Věnovaly tomu dobrovolně 
spoustu času v odpoledních hodinách. 

Naši třídu - učebnu přírodopisu jsme si vyzdobili k obrazu svému - máme tam krásné, dětské 
výmalby, spousty rostlin. Chci, aby se děti ve třídě cítily dobře a bezpečně. 

V pololetí od nás odešla jedna slečna, ale ihned naše počty posílil nový hoch. Okamžitě 
skvěle zapadl do kolektivu, třída je velmi přátelská. 

Během distanční výuky děti poctivě plnily všechny úkoly. Když byl povolený návrat do škol, 
raději jsem volila formu třídnických hodin. Být s dětmi jen tak, povídat si, hrát hry, chodit na výlety a 
poznávat okolí. Byli jsme se podívat na místní zajímavé lokaci - Větrníky. To bych také chtěla zavést 
jako každoroční červnovou tradici. Po tak dlouhé době domácí izolace se do školy už těšily.  

Doufám, že i příští rok budou děti do všech aktivit přistupovat s nadšením, jako tomu bylo 
letos, a budou si opět pomáhat. 

Mgr. Iveta Burešová 
 

7. třída  
Školní rok 2019/ 20 zaznamenal v životě sedmáků řadu změn. Tou nejpodstatnější byla 

koronavirová pauza, která nás stejně jako všechny ostatní školy postihla od března do června. Výraz 
„postihla“ je naprosto adekvátní, protože by  před ní nikoho ani ve snu nenapadlo, že nemuset chodit 
do školy nemusí být zas tak skvělé. Zvykat si na samostatnou práci, online úkoly, volnější režim a 
„ustát“ svobodu, kdy je třeba si dokázat zorganizovat čas (to v optimálních případech, u ostatních 
to bylo na bedrech rodičů), domácí ponorku, nemožnost se scházet s kamarády a účastnit se 
kroužků a zájmových činností....  

Na straně druhé to však v oněch optimálních případech přineslo své ovoce – samostatnost, 
zodpovědnost, počítačovou gramotnost a s ní spojené další způsoby komunikace online, odpoutání 
se od počítačových her a místo nich domácí práce, sportování, četbu, kreslení, vaření a pečení a 
spoustu dalšího... Tím nejdůležitějším bylo začít si vážit si těch nejobyčejnějších věcí jako volně 
dýchat a dělat to, co jsme vždy brali jako samozřejmost. V tomto směru můžeme být na děti opravdu 
pyšní. 

Rádi si ale připomeneme i zážitky, které jsme měli předchozích pár měsíců. Patřily mezi ně 
různé exkurze (Voda a živoz v ní, exkurze v bučovické knihovně), preventivní programy a projekty 
třídy (listopadové výročí, Kyberšikana, Na prahu dospívání, Den anglické kuchyně apod.). 

K nejvýznamějším událostem jsme určitě zařadili budování vztahů ve třídě prostřednictvím 
třídenního preventivního programu ve Fryštáku, kde jsme byli skutečně jako v jiném světě. Bezpočet 
sportovních, společenských a vědomostních her, společné večery, zamyšlení, legrace... Navíc jsme 
si ověřili, že jsme skvělí herci, improvizátoři, tanečníci a řemeslníci, nebojíme se vyjít ze zóny 
komfortu a nedělá nám problém se v zápalu hry vyválet v bahně (maminky, nezlobte se), zatnout 
zuby a slaňovat, udělat si legraci sami ze sebe, a to nejdůležitější – že jsme skvělá parta. 
S Fryštákem se nám těžko loučilo i díky skvělým instruktorům, kteří nám přirosti k srdci. 

Po návratu do školy nás už čekaly přípravy na Adventní jarmark (i tady jsme si mohli ověřit 
kdo a jak je obětavý a spolehlivý). 

Zmíněné taneční schopnosti se mohly plně projevit při nácviku a představení na 13. plese 
ZŠ, těsně předtím však několik z nás ještě stihlo absolvovat lyžařský kurz. 

Pokud připomeneme ještě sportovní akce jako soutěž ve floorbale, parkour, celoškolní soutěž 
ve stavbách z PET lahví, můžeme konstatovat, že navzdory letošní vyjímečné situaci se toho i letos 
odehrálo skutečně dost. A co je ještě lepší – už teď se těšíme na další akce, které nás čekají po 
prázdninách. 

Mgr. Petra Hanáková 
 

8. třída 
Žáci 8. ročníku jsou společenští, hraví a ochotní se zapojovat do různých aktivit. Během 

školního roku 2019/2020 malovali stěnu u jídelny, zdobili školu dle ročního období, na adventním 
jarmarku provozovali kavárnu a bufet, aktivně tančili na školním plese, účastnili se soutěží, besed a 
projektové výuky na téma kyberprostor a komunismus v Československu apod.  



21 

 

Školní rok byl narušen nouzovým stavem, který osmáci zvládli velmi dobře. Naučili se lépe 
pracovat na PC, byli více vedeni k samostatné práci. Věřím, že si z této nestandardní situace 
vezmeme všichni to lepší a že nás to pracovně i lidsky posune trochu dál.  
I přes uzavření škol jsme stihli několik vydařených exkurzí a akcí: 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – žáci 8. ročníku navštívili hned v září 
interaktivní expozici věnovanou životu a dílu J. A. Komenského, plnili úkoly k tématu a zpracovávali 
slohové práce o myšlence vzdělávání pro všechny, kterou Komenský podporoval. Společně jsme 
se prošli Uherským Brodem a dali jsme si výborné obědy.  

Projekt 72 hodin – rok se s rokem sešel a žáci 8. ročníku se opakovaně zapojili do projektu 
dobrovolnických aktivit – uklízeli okolí školy a vyzdobili školu dýňovými strašidly, což ocenili mladší 
spolužáci.  

Soutěž „Tajemství knihovny“ – naše Zdeňka Sýkorová postoupila z prvního místa z knihovny 
Anny Šperkové z Bučovic do krajského kola literární soutěže Jihomoravských knihoven. 

Pevnost poznání Olomouc – V prosinci jsme se vydali nasát vánoční atmosféru do 
Olomouce. Nejprve naše kroky směřovaly do Pevnosti poznáni, kde nám lektoři připravili program 
Redoxní chameleon – podařilo se nám lépe pochopit pojmy z chemie, zkusili jsme si jízdu na 
gyroskopu, mohli jsme vstoupit do makety lidského mozku či oka, pracovali jsme s nejmodernějšími 
mikroskopy. Po chemickém dopoledni jsme se prošli historickou Olomoucí a nakoupili jsme vánoční 
dárky.  

Parkour – zúčastnili jsme se workshopu pod vedením zkušených instruktorů, kde jsme si 
vyzkoušeli pár základních cviků a poznali historii parkuru.  

Návštěva knihovny Anny Šperkové – s naší oblíbenou paní Sehnalíkovou jsme besedovali 
nad tématy komiksů v literatuře. Nejvíce nás překvapilo komiksové zpracování Kytice od K. J. 
Erbena.  

Tyto zážitky nám nikdo nevezme a všichni se těšíme do 9. třídy, která bude na zážitky opět 
bohatá.  

Mgr. Petra Hrubá 
 
9. třída 

První naše společná akce v novém školním roce byla exkurze do Brna. Navštívili jsme 
výstavu minerálů a hornin. Paní průvodkyně nám ukázala spoustu zajímavých exponátů a prohlídku 
obohatila o věcný výklad. Další naše kroky v Brně vedly do známe vily Tugendhat. Tato krásná vila 
nás obohatila o nejeden zážitek a určitě ji všem doporučujeme navštívit.  V rámci výuky anglického 
jazyka jsme v říjnu zhlédli anglické představení Last Wish v Besedním domě ve Vyškově.  

Do Vyškova jsme se v říjnu vydali ještě dvakrát. Nejdříve jsme navštívili Úřad práce, kde jsme 
se dozvěděli, jaké jsou naše další možnosti ve vzdělávání a kde všude můžeme dále pokračovat po 
základní škole. S touto problematikou byla spojena také další akce s názvem Veletrh středních škol. 
Na veletrhu jsme sbírali užitečné informace od středoškolských učitelů a jejich studentů. 

V listopadu jsme na naší škole absolvovali preventivní program s názvem „Morální bludiště“. 
Přemýšleli jsme nad morálními hodnotami a zjistili, že ne vždy je v životě snadné udělat správné 
rozhodnutí. V projektovém dnu k výročí 30 let svobody jsme si na vlastní kůži mohli vyzkoušet život 
v pozdních 80. letech.  Na různých stanovištích jsme museli plnit záludné úkoly, jejichž plnění se 
neobešlo bez vzájemné spolupráce. Tyto zážitky nám částečně umožnily pochopit problémy lidí 
v tehdejší době. Další projektový den se týkal bezpečnosti na internetu. Ukázali jsme si jaké 
nástrahy nás mohou na internetu potkat a jak se jim můžeme bránit. 

Velmi oblíbenou povinností deváťáků je uspořádání Mikuláše pro mladší spolužáky na 
základní škole, ale také pro děti z MŠ. V době předvánoční jsme si uspořádali exkurzi do 
Technického muzea v Brně. Tuto návštěvu jsme spojili také s návštěvou vánočních trhů, kde jsme 
mohli obdivovat vánoční atmosféru a nakoupit nějaké ty dárky.  Další měsíce naší výuky byly již ze 
známých důvodů trochu netradiční. Vyzkoušeli jsme si výuku z domácího prostředí a naše 
komunikace s učiteli probíhala především přes internet. Věříme, že se nám tuto neobvyklou situaci 
podařilo zvládnout co nejlépe a že nás naučila větší zodpovědnosti. V červnu jsme se rozloučili se 
všemi zaměstnanci naší školy a vzájemně si popřáli hodně úspěchů v dalších letech.  

Mgr. Radim Klvač 
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9. Vlastní hodnocení školy  
Žáci jsou vedeni k sebehodnocení ve všech předmětech a to ústní i písemnou formou. Podněty od 
vyučujících získávám během každodenního setkávání a také na pracovních poradách. Zabývám se 
všemi podněty od rodičů. Probíhají kontrolní i vzájemné hospitace.  
 

10. Výsledky proběhlých kontrol 
10.1. Kontrola Hasičského záchranného sboru JMK SZA – budova ZŠ  
Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky.  
 

11. Spolupráce s dalšími organizacemi  
11.1. Spolupráce s rodiči:  

 Školská rada 

 Třídní schůzky, konzultace 

 Školní akce pro rodiče 

 Zapojení aktivních rodičů do drobných oprav ve škole 
11.2. Další organizace:  

 Obec Bohdalice-Pavlovice 

 TJ Sokol Bohdalice 

 Obec Kozlany 

 Obec Kučerov 

 MAS Vyškovsko 

 OPPP Vyškov 

 další OPPP a SPC 

 ZŠ a MŠ Ostopovice, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 

 Regionální muzeum Tomáše E. Müllera v Bohdalicích 

 Knihovna Bučovice, knihovna Kozlany 

 MŠ Bohdalice, MŠ Kučerov 

 Policie ČR, OSPOD Vyškov, OSPOD Bučovice 

 ROMPA CZ, Strojírny Bohdalice, firma MITA  
 

12. Probíhající a získané granty  
 
12.1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
Dotace na projekt s názvem: „Zvýšení efektivity společného vzdělávání v ZŠ, MŠ a ŠD“.  
Cílem projektu je zvýšení efektivity společného vzdělávání dětí a žáků, osobnostně profesní rozvoj 
pedagogů, podpora extrakurikurálních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
 
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2018 
Předpokládané datum ukončení: listopad 2020 
Celková suma: 1 219 503,00 Kč 
 
12.2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – ve fázi schvalování podané žádosti 
Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP – Šablony III  
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových 
aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností 
Celková suma: 671 540 Kč.  
 
12.3. Ovoce do škol, SZIF 
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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 
ZŠ jsou poskytovány výše jmenované produkty 1 x týdně.  
 
12.4. Mléko do školy, SZIF 
Program mléko do školy podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. 
Působí také osvětově. 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 mládeže. Žákům ZŠ jsou poskytovány výše jmenované produkty 1 x týdně. 
 
12.5. Obědy pro děti  
Program obědy pro děti pomáhá financovat obědy dětem ze sociálně slabších rodin. V tomto 
školním roce byl v rámci programu podpořen jeden žák ZŠ, kterém organizace plně hradila obědy.  
 
12.6. Úřad práce - Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a 
poskytnutí příspěvku 
Dotace na Pomocného pracovníka údržby budov – paní vrátná  
Suma: 15 000 Kč/měsíc 
 
 

13. Technické a prostředkové možnosti  
13.1. ICT vybavení 
Pro výuku informatiky žáků naší školy slouží odborná učebna vybavená počítači zapojených do 
školní sítě LAN. Zapojení počítačů v učebně informatiky poskytuje žákům i přístup na INTERNET, 
kde mohou sledovat nejnovější trendy a vyhledávat výukové materiály. Pedagogický sbor je vhodně 
motivován k rozumnému využívání ICT techniky v kombinaci s klasickou výukou. K přípravě 
pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání slouží také několik notebooků a stolních 
počítačů vybavených tiskárnami. 
 
V počítačové učebně je 14 žákovských počítačů. Počítače jsou vybaveny aplikacemi pro práci na 
běžných kancelářských úkonech, programy pro práci s multimédii, zejména fotografiemi a jinou 
grafikou. Učebna je taktéž vybavena interaktivní tabulí s ozvučením a barevnou tiskárnou. Ostatní 
učebny jsou vybaveny počítačem a datovým projektorem pro lepší názornost výuky. 
 
Žáci mohou také využívat 20 notebooků a 10 tabletů z fondů EU. Tato zařízení slouží především 
pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Zakoupené notebooky obsahují nejnovější operační 
systém Windows a programové vybavení odpovídající současným trendům. Žáci tak mohou 
pracovat s moderní technikou ve svých kmenových třídách. K pohodlnější práci s notebooky a 
tablety také přispívá WiFI signál, který pokrývá téměř celou budovu ZŠ.  
 
Od školního roku 2019/2020 je naše základní škola licencovanou a autorizovanou školní vzdělávací 
institucí firmy Google. Jedná se o balíček aplikací G-Suite. Tato služba nám umožňuje vytvářet 
školní emaily s doménou @zsamsbohdalice.cz a využívat další užitečné aplikace pro komunikaci a 
vzdělávání. 
 
Zaměstnanci školy využívají také programy odborného zaměření jako je elektronický informační 
systém Edookit nebo program pro vedení účetnictví Gordic. Pro bezpečnější práci na internetu 
disponuje škola blokací přístupu na vybrané www stránky. 
 
Priority pro nejbližší období: 
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Podpora zavádění moderních vyučovacích metod do vyučování, metodické vedení pedagogů k 
využití prostředků ICT ve výuce, nákup nových notebooků pro pedagogy. Rekonstrukce webových 
stránek školy.  
Podpora vzdělávání učitelů v této oblasti. 
 
13.2. Opravy a rekonstrukce ve školním roce 2019/2020 

 Rekonstrukce fasády a výměna oken v levé zadní části budovy 

 Rekonstrukce sociálních zařízení v přízemí školy  

 Výměna topení v učebnách 2., 3., 4. a 5. třídy, ve sborovně a kabinetech 1. st. a ŠD  

 Výmalba sborovny, učebny AJ, částečně učebny M+F, obnova nátěrů v chodbách 

 Rekonstrukce vitrín v chodbě vč. osvětlení  

 Výměna světel u zrcadla  

 zřízení relaxačního koutku U Zrcadla 
 

14. Propagace a PR školy  
Škola má moderní a průběžně aktualizované webové stránky. O své činnosti také informuje pomocí 
veřejné nástěnky a na nástěnkách umístěných ve škole.  
O významnějších akcích informuje také ve Vyškovském deníku.  
 

15. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 
Sb. 
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 
 

 



 



 



 



 


