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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 ředitele 

Michala Kozáková, DiS.  vedoucí učitelka MŠ 

Danuše Jabůrková  vedoucí vychovatelka ŠD 

Alena Prštická  vedoucí provozního úseku  

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 86-4140430297/0100 

   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 132 14,7 

1. stupeň 59 11,8 

2. stupeň  73 18,25 

1. třída 9 

Škole byla zřizovatelem schválena 
výjimka z minimálního počtu žáků na 

třídu, ovšem k 30.9. počet žáků narostl 
na 135, tedy výjimka nebyla nakonec 

potřebná.  

2. třída  10 

3. třída  13 

4. třída  15 

5. třída  12 

6. třída 18 

7. třída 16 

8. třída  19 

9. třída  20 

 
stav ke 4. 9. 2020 

 
1.2. Školská rada 
Školská rada na škole funguje od roku 2005 dle §167 zákona č. 561/2004 Sb.  
Je šestičlenná, od roku 2020 funguje ve složení:  
Martin Veselý (předseda), Alena Prštická, Jana Žďárská, Monika Hazaa, 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 113 53 34 18+2 důchodci 

stav k 30. 9. 2020 
Zaměstnanci ŠJ:  
   Alena Prštická    vedoucí školní jídelny  
   Věra Novotná    vedoucí kuchařka  
   Alena Jašíčková    kuchařka ZŠ/MŠ 
   Věra Hajzlerová    kuchařka ZŠ/MŠ 

stav k 1. 9. 2020 
 
1.6. Školní družina 
 

počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Přepočtený úvazek 
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2 45 2 1,36 

stav k 15. 9. 2020  
Školní družinu navštěvují především žáci 1. stupně. Družina využívá své stálé místnosti a učebny 
3. třídy (obě přízemí).  
 
Zaměstnanci ŠD:  
   Danuše Jabůrková   vedoucí vychovatelka 
   Monika Raušerová   vychovatelka     
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2. Personální údaje 
 
2.1. Přehled pracovníků školy k 1. 1. 2021 
 

Funkce Počet zaměstnanců/přepočet na úvazky 

Pedagogický pracovník ZŠ + ŠD 21/18,36 

z toho učitel/ka 13/12,36 

z toho asistentka pedagoga 7/4,64 

z toho vychovatelka ŠD 2/1,36* 

Nepedagogický pracovník ZŠ (EU) 1/0,2 

Provozní pracovník ZŠ 9/6,605 

z toho školní jídelna 3/2,84 

z toho školník 1/0,625 

z toho uklízečka 2/1,34 

z toho vrátná  1/1 

z toho mzdová účetní 1/0,55 

z toho hlavní účetní 1/0,25 

* 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  

Mgr. Miroslava Čepánová třídní učitelka 1. třídy  

Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová třídní učitelka 2. třídy  

Mgr. Leona Venerová třídní učitelka 3. třídy  

Mgr. Olga Marušková třídní učitelka 4. třídy  

Mgr. Jana Žďárská  třídní učitelka 5. třídy   

Mgr. Dana Truksová třídní učitelka 6. třídy  

Mgr. Iveta Burešová třídní učitelka 7. třídy  

Mgr. Petra Hanáková třídní učitelka 8. třídy  

Mgr. Petra Hrubá třídní učitelka 9. třídy  

Mgr. Martina Pokorná učitelka  

Mgr. Iveta Adamcová učitelka  

Gabriela Marjánková asistentka pedagoga 
školní asistentka  

 

Jakub Ševčík asistent pedagoga  

Bc. Monika Hazaa asistentka pedagoga  

Bc. Kateřina Gregorová asistentka pedagoga  

Jana Myšková asistentka pedagoga  

Monika Raušerová asistentka pedagoga  

Jitka Čapcová asistentka pedagoga  

Danuše Jabůrková vedoucí vychovatelka ŠD  

 
2.3. Změny v průběhu školního roku 
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Z důvodu mateřských dovolených paní asistentek Novotné a Navrátilové nastoupili na školu paní 
asistentka Myšková a pan asistent Ševčík.  
Z důvodu mateřské dovolené paní uklízečky Ivančákové nastoupili na školu nejprve paní uklízečky 
Šilerová a Kubová, ze zdravotních důvodů po vzájemné domluvě skončili a nastoupila paní 
uklízečka Milena Kraiselová.  
V měsíci prosinci byla z důvodu špatných pracovních výsledků ukončena spolupráce s externí 
účetní školy.  
 
2.4. Změny na konci školního roku  
Z naší školy odchází pan asistent Ševčík, jehož místo obsadí paní asistentka Petra Hennerová. 
Kvůli odchodu žáka na jinou školu jedno pracovní místo asistenta pedagoga zaniká.  
 
 
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 

13/12,36 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 

5/4,14 2/1,5* 71%/36% 

 
Kvalifikovanost vychovatelů ŠD  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

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

* pozn.: jedna paní asistentka si kvalifikaci doplnila k 1. 5. 2021,  
* pozn.: paní vychovatelka si kvalifikaci doplnila k 1. 5. 2021.  

stav k 1. 1. 2021 
 
 
2.6. Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

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

učitel/učitelka 3 8 2 41,3 

z toho ženy 1 8 2 43 

z toho muži 2 0 0 32 

asistent/ka pedagoga 2 5 -- 34,4 

z toho ženy 1 5 -- 38,33 

z toho muži 1 -- -- 20 

 
stav k 1. 1. 2021 

 
 
2.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2020/2021 se další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovalo na 
základě ročního plánu DVPP, 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. Mnoho kurzů bylo pořádáno formou webinářů.  
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Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Letní škola historie 40 1 

Jak hodnotit v dějepisu bez písemek a zkoušení 1 1 

Třídním učitelem v postcovidové době I  8 11 

Třídním učitelem v postcovidové době II 4 6 

Co by mohli chtít číst čtenáři věku druhého 
stupně 

1 1 

Oblastní workshop učitelů češtiny 
Jak s celou třídou číst jednu celou knihu 

4 1 

Dobronauti – preventivní program pro práci s 
agresí 

8 2 

Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve 
školách 

8 1 

Jak naplno využít hry ve výuce dějepisu 1 1 

Kontrola ČŠI – časté chyby škol 3 1 

Dílny čtení 2 1 

Vneste pestrost do svých hodin dějepisu 1 1 

Cesty spolu – jak být koučem vlastní třídy 8 1 

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo 1 1 

Krajský workshop ICT 4 1 

Respektující komunikace s dětmi 1 1 

Finanční gramotnost 2 1 

Online konzultační seminář k didaktickým testům 
z českého jazyka a literatury 

4 1 

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ 1 1 

Projektové vyučování 8 2 

Práce s chybou ve výuce matematiky 1 1 

Krajská konference: Škola spolupracující 
v systému prevence 

8 1 

Formativní hodnocení 2 1 

Digitální gramotnost 2 1 

Jak nejlépe vyučovat češtinu žáky – cizince  8 1 

Jak vyučovat o holokaustu 30 1 

Letní škola moderní didaktiky s líným učitelem 16 1 

Dyskalkulie 3 1 

Interaktivní polytechnické dílny 16 1 

Pedagogická diagnostika 12 1 

Webinář Hudební výchova 1 2 

Čtenářské dílny 8 1 

Metodická podpora vzdělávání žáků s LMP 10 1 

Úvodní školení pro ICT techniku 4 1 

Vykročte do 1. ročníku 1 1 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení II 4 1 

Učme chemii atraktivně 3 1 

Kolokvium oblastního metodického kabinetu ICT 2 1 

   

Celkem 358  

 
Jedna paní učitelka je studentkou Ostravské univerzity – rozšiřující studium pro učitele 1. stupně 
ZŠ.  
Paní asistentka a současně vychovatelka v průběhu roku doplnila svoji kvalifikaci.  
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Samostudium pedagogických pracovníků probíhalo ve dnech studijního volna, s ohledem na provoz 
školy čerpaného o vedlejších a hlavních prázdninách.  

 
3. Cíle pro školní rok 2020/2021 
Zůstávají z přechozího roku a blíže jsou rozpracovány v nové koncepci rozvoje školy.  
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 8 8     

2 11 11     

3 13 13     

4 14 11 1 4   

5 7 6 5 6  1 

6 8 9 11 10   

7 9 10 8 7   

8 7 9 12 10 1 1 

9 5 4 14 15 1 1 

 
4.2. Snížený stupeň z chování  

Třída 2 3 

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

7 0 2 0 0 

 
4.3 Informace o slovním hodnocení  
 

Třída Kombinace slovního 
hodnocení a hodnocení 
klasifikačním stupněm 
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 1. pololetí 2. pololetí 

3 1 1 

4 4 4 

5 3 3 

6 2 2 

7 2 2 

8 2 2 

9 1 1 

 
4.4. Výchovná opatření 

Třída Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ 

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

8 1 -- -- -- 

9 1 1 3 -- 

  
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 

1 164 157 20,50 19,63 0 0 

2 338 253 30,73 23,00 0 0 

3 530 268 40,77 20,62 0 0 

4 241 447 16,07 29,80 0 0 

5 490 371 40,83 28,54 0 0 

6 591 382 31,11 20,11 0 2 

7 413 371 24,29 21,82 0 0 

8 845 770 42,25 38,50 0 0 

9 951 1008 47,55 50,40 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.  
Žáci 9. ročníku:  

Střední škola průmyslová, Purkyňova, Brno 18-20-M/01 Informační technologie 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice. 
Příspěvková organizace, Součkova 500, 68501 Bučovice 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov, Nám. 
Spojenců 2555/17, Prostějov, 79601 

29-42-M/01 Analýza potravin 

ISŠA Brno, p.o. Křižíkova 106/15, 612 00 Brno 23-45-M/01 Dopravní prostředky 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, 
68201 Vyškov 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

SOŠ Hranice, školská právnická osoba 65-42-M/02 Cestovní ruch 

Integrovaná střední škola automobilní, Křižíkova 
106/15, Brno-Královo Pole, 61200 Brno 

23-61-H/01 Autolakýrník 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, 
68201 Vyškov 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

ART ECON - Střední škola, s.r.o.,Husovo nám. 
2061/91,796 01 Prostějov 

82-41-M/05 Grafika médií 

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

23-51-H/01 Strojní mechanik 

ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479, Slavkov u Brna 33-56-H/01 Truhlář 
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Stř. Zdrav. Škola a vyšší odb. Škola zdravotnická Brno. p. 
o., Merhautova 590/15, Brno 

69-42-M/01 Oční optik 

ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479, Slavkov u Brna 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 552/15, 
68201 Vyškov 

23-51-H/01 Strojní mechanik 

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

36-52-H/01 Instalatér 

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

23-51-H/01 Strojní mechanik 

Vyšší policejní škola a střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově 

68-42-M/02 Bezpečnostně právní činnost 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice. 
Příspěvková organizace, Součkova 500, 68501 Bučovice 

63-41-M/02 Obchodní akademie 

Střední odborná škola a středmí odborné učilistě, 
Sochorova 552/15, Vyškov-předměstí, 68201 Vyškov 

23-56-H/01 Obráběč kovů 

ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479, Slavkov u Brna 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 
Žáci 8. ročníku:  

ISŠ Slavkov u Brna, Tyršova 479, Slavkov u Brna 65-51-H/01 Kuchař-číšník 

 
Žáci 5. ročníku:  

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice. 
Příspěvková organizace, Součkova 500, 68501 Bučovice 

79-41-K/81 Gymnázium osmileté 

 
 
 
4.7. Úspěchy našich žáků, účast na soutěžích a olympiádách 
Naše škola se pravidelně a aktivně účastní různých sportovních i vzdělávacích soutěží a aktivit. 
Většina však byla v tomto školním roce zrušena nebo nebyla vůbec vyhlášena.  
 
Seznam soutěží:  

Literární soutěž 
jihomoravských knihoven 
Jižní Morava čte 

regionální kolo Eliška Břoušková (8. třída) – 1. místo  
Ondřej Křížka (7. třída) – 2. místo  
Adéla Novotná (9. třída) – 3. místo  
Tedy obsadili jsme kompletní stupínky vítězů.  
Za normální situace by Eliška postoupila do 
krajského kola.  

 
4.8. Individuální vzdělávání žáků dle § 41 ŠZ  

0 
 
4.9. Přestupy žáků 
Příchody žáků do naší školy:  
K 1. 9. 2020 přestup šesti nových žáků, tři do třetí třídy, jeden do páté, jeden do šesté, jeden do 
sedmé třídy.  
K 8. 9. 2020 přestup dvou nových žáků, jeden do sedmé třídy, jeden do osmé třídy 
K 15. 9. 2020 přestup jednoho nového žáka do šesté třídy  
K 25. 9. 2020 přestup jednoho nového žáka do druhé třídy 
K 11. 1. 2021 přestup jednoho nového žáka do osmé třídy 
K 1. 2. 2021 přestup jednoho nového žáka do páté třídy  
K 26. 4. 2021 přestup jednoho nového žáka do druhé třídy  
K 1. 9. 2021 přestup šestnácti nových žáků.  
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Odchody žáků z naší školy:  
K 1. 9. 2020 přestup dvou žáků (stěhování)  
K 21. 9. 2020 přestup jednoho žáka (změna školy)  
K 25. 9. 2020 přestup jednoho žáka (změna školy – návrat k domácímu vzdělávání)  
K 1. 4. 2020 přestup jednoho žáka (stěhování)  
K 1. 9. 2020 přestup pěti žáků (ukončení povinné docházky a odchod na střední školu z osmé 
třídy 1x, osmileté gymnázium 1x, přechod na zvláštní školu 1x, stěhování 1x, změna školy 1x).  
 
4.10. Počet žáků studujících v zahraničí dle §38 ŠZ 

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 2020/2021 nabízela naše škola kroužek 
angličtiny a klub komunikace v ruštině, který po konci projektu přešel v kroužek ruštiny.  
 
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 grafomotorický 

Kroužek ochránců přírody 

Logopedie 

Kroužek Šikulky 

Kroužek deskových her 

Badatelský klub 

Klub zábavné logiky a deskových her  

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

Klub komunikace v cizím jazyce 

Kroužek florbalový 

 
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.  
K dalšímu rozpojování hodin došlo v souvislosti s nutností zefektivnit distanční výuku.  
Výuka v předmětech Tv6-9, Vv 6-9 a Pč 8-9 byla ve školním roce vyučována ve skupinách 
kluci/holky.  
Spojené hodiny ve školním roce 2020/2021:  
 Tělesná výchova 1+2 
Naopak v dalším školním roce pilotujeme výuku rozdělené třídy v zásadních předmětech (M+Aj v 9. 
třídě). Toto rozdělení umožní větší individualizaci a zefektivnění výuky.   
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4.15. Prevence rizik a školní úrazy  
Počet záznamů v knize úrazů:    2 
Počet odeslaných záznamů:    0 
 
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 6 0 

o dodatečném odkladu školní docházky 1 0 

o přijetí k základnímu vzdělávání 20 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, 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 
- na základě vyšetření žáků vypracovány individuální vzdělávací plány nebo plány pedagogické 

podpory 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 15 

PO 4 0 
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PO 5 0 

stav k 31. 3. 2020 
 
 

7. Školní družina 
Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Tvoří mezistupeň mezi 

výchovou ve škole a výchovou v rodině. Jejím hlavním posláním je poskytování zájmové činnosti a 
možnost odpočinku a relaxace po vyučování. 

Pravidelná činnost školní družiny byla zahájena 2. září 2020 a ukončena 30. června 2021. 
Pro přihlášených 45 dětí byla otevřena dvě oddělení, obě v přízemí školy. První oddělení pro děti 
z 1. a 2. třídy se nachází v samostatné místnosti, druhé oddělení pro 3. – 5. ročník využívá učebnu 
3. třídy. Družiny jsou vybaveny vhodným nábytkem, kobercem, hrami, hračkami a pomůckami pro 
výtvarné a pracovní činnosti. Vše bylo dle potřeb během roku doplňováno. S dětmi pracovaly dvě 
vychovatelky a v případě potřeby pan asistent a paní asistentky. Děti byly přijímány na základě 
řádně vyplněného zápisního lístku. Jejich počet se během roku měnil.  

Školní družina začíná hned po vyučování, tj. v pondělí ve 12:15 a v ostatní dny v 11:15 hodin 
a končí v 16:30 hodin. Během této doby si rodiče děti mohou vyzvedávat. Ti starší odchází sami 
v dobu napsanou na zápisním lístku. Jakákoliv změna týkající se odchodu musí být sdělena 
písemně. 

Činnost školní družiny je rozdělena do několika částí. Po obědě začínáme odpočinkovou 
činností. Děti relaxují, hrají si na koberci, za stolečky, povídáme si, malujeme. K tomu máme 
v družině stolní hry, stavebnice, hračky, plyšáky, výtvarné pomůcky, knížky a časopisy. Následují 
zájmové činnosti, kdy střídáme činnost pracovně – technickou, výtvarnou, literárně – dramatickou, 
hudebně – pohybovou a společenskovědní. Po 14. hodině se každý den věnujeme sportování a 
pohybu. Na podzim a na jaře chodíme na vycházky po okolí Bohdalic, nebo do parku na hřiště. 
Běháme, hrajeme různé pohybové hry, honičky, skáčeme do dálky, soutěžíme. Hrajeme i míčové 
hry – kopanou a vybíjenou. V zimě jsme bobovali, hráli hry na sněhu, stavěli sněhuláky, bruslili a 
klouzali se na uměle vytvořeném kluzišti. V nepříznivém počasí využíváme ke sportování tělocvičnu, 
kde cvičíme a hrajeme různé pohybové hry. Oblíbené jsou honičky Na rybičky a rybáře, Na opičky, 
Na obry, také vybíjená, šplh na tyči, cvičení na žebřinách, na kruhách, překážková dráha. Kluci rádi 
hrají florbal, děvčata cvičí na žíněnkách, na lavičce, s kruhy a se švihadly. Po návratu z hřiště nebo 
tělocvičny svačíme a čteme pohádky. Podle zájmu dětí se připravujeme na vyučování, vyplňujeme 
různé pracovní listy nebo hrajeme hry. Po celé odpoledne dodržujeme pitný režim.  

I přes některá omezení jsme se snažili dodržovat roční plán, který je rozdělený na jednotlivé 
činnosti a ty na roční období, měsíce a týdny. Na jaře děti vyráběly různé kytičky, skládaly je a lepily 
z papíru, malovaly nebo šily z látky. Vyráběly i včelky, kreslily čarodějnice, malovaly temperami 
kamínky a mláďátka zvířat. Nezapomněli jsme ani na maminky. K jejich svátku děti vyrobily přáníčka 
a srdíčkové zápichy. Na konci června už jsme se těšili na prázdniny, povídali si o létě. Děti vyráběly 
jezírko s lekníny a moře s rybami a mořskými živočichy.  

Na výrobky jsme používali různé materiály, hlavně papír, karton, textil a vlnu. Děti se 
zdokonalovaly ve stříhání, lepení, skládání a mačkání papíru. Učily se pracovat s jehlou a nití, 
textilem a vlnou. Také jsme využívali přírodní materiály. Velmi oblíbené jsou i zažehlovací korálky, 
plastelína a kinetický písek. Používali jsme i tiskátka a ozdobné děrovačky. Kromě vyrábění a 
malování jsme si vyprávěli o jednotlivých ročních obdobích, co k nim patří, o vánočních a 
velikonočních zvycích. Zpívali jsme a poslouchali písničky, hráli různé hry, četli pohádky, příběhy a 
hádanky. 

 
I v letošním školním roce činnost školy i školní družiny zasáhla pandemie koronaviru a děti 

zůstaly na podzim i na jaře na několik týdnů doma. Do školy se vrátily 12. dubna, kdy se otevřelo i 
oddělení družiny. 

Za školní družinu platí rodiče částku ve výši 80,- Kč měsíčně, a to buď bankovním převodem 
na účet školy, nebo hotově vedoucí vychovatelce. Platba byla v některých měsících poměrně 
snížena nebo úplně pozastavena. Z těchto finančních prostředků pořizujeme potřeby pro výtvarné 
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a pracovní činnosti, nové hry a hračky. Děti dostaly po Vánocích dřevěnou kuchyňku a velký dřevěný 
domeček pro panenky.  

V průběhu školního roku nedošlo k žádným závažným problémům, ani kázeňským. Nedošlo 
k žádnému vážnému úrazu. Děti se do činností a her zapojovaly. V září, říjnu a v červnu 
navštěvovaly různé zájmové kroužky pořádané školou. 1. června si všichni užili svůj svátek. Nejen 
dopoledne, ale i odpoledne v družině získaly sladké odměny a mohly si zadovádět na skákacím 
hradě. 

Školní družina má svůj školní vzdělávací program. 
 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD 
Danuše Jabůrková 

 
 

8. Průběh školního roku  
 
8.1. Slovo zástupce statutárního orgánu  
 Školní rok 2020/2021 byl pro žáky, učitele, vedení školy i rodiče velice náročný. Přes všechna 
přání přišlo po nadějném září říjnové uzavření školy. Na případné uzavření jsme se v září 
připravovali, přešli jsme na centrální systém Google Classroom a všichni jsme se s ním dopředu 
učili pracovat. Dálkovou výuku jsme spustili hned v první den uzavření školy. Během roku se 
neustále měnily podmínky, za kterých máme vyučovat. Tyto změny nebyly ze strany ministerstva 
škole oznamovány dostatečně dopředu. Obvyklý termín sdělení informací o tom, jak to bude 
v příštím týdnu, byl čtvrteční večer, tedy během pátku a víkendu vznikaly nové rozvrhy, byly 
konzultovány s vyučujícími a zasílány informace dětem a rodičům. Právě vhodné nastavení 
organizace výuky, tedy co a v jakém rozsahu zachováme a co učit nebudeme, bylo stěžejní pro 
úspěch distanční výuky. Bylo potřeba zohlednit i to, že učitelky a asistentky jsou většinou také 
rodiče, tudíž se kromě výuky našich žáků chtějí postarat o své děti. Po vzájemné domluvě se vždy 
podařilo najít co nejlepší řešení. Vyučující předmětů, které se dálkově nevyučovaly, kolegiálně 
přebrali výuku u těch, kteří byli vzhledem ke skladbě své výuky přetíženi. Velkou pomocí byla 
v tomto období také práce asistentů pedagoga.  
 Přestože byla dálková výuka ze strany školy výborně zvládnutá (o čemž vypovídají 
opakované dotazníkové výzkumy mezi rodiči a dětmi, srovnání s dalšími školami), v některých 
třídách trvala velice dlouho a demotivace plynoucí z délky trvání byla patrná u všech zúčastněných.  
 Obzvláště zabrat dostal pan zástupce Klvač, který vytrvale a trpělivě pomáhal dětem i 
učitelům s obsluhou počítačů. Pan zástupce se také značně zdokonalil v tvorbě rozvrhů:  

 Rozvrhy na začátku školního roku, předpokládající pouze prezenční výuku  

 Rozvrh verze 1. stupeň ve škole, druhý stupeň rotačně – tedy dvě verze, oznámeno 9. 10., 
platnost rozvrhů od 12. 10. 

 Rozvrh verze celá škola distančně – oznámeno 13. 10., platnost od 14.10.  

 Rozvrh verze 1. a 2. třída prezenčně, zbytek distančně – oznámeno 11. 11., platnost od 
18. 11. tedy poprvé s rozumným předstihem  

 Rozvrh verze 1. stupeň a 9. třída prezenčně, zbytek distančně – oznámeno 20. 11., platnost 
od 30. 11.  

 Rozvrh verze 1. stupeň a 9. třída prezenčně, 6. – 8. rotačně – tedy dvě verze, oznámeno 
3. 12., platnost od 7. 12.  

 Rozvrh verze 1. a 2. třída prezenčně, zbytek distančně – oznámeno 28. 12., platnost od 4. 1.  

 Rozvrh verze celá škola distančně – oznámeno 26. 2, platnost od 1. 3. 

 Rozvrh verze 1. stupeň rotačně, druhý distančně – tedy dvě verze, oznámeno 7. 4., platnost 
od 12. 4. 

 Rozvrh verze 1. stupeň rotačně, druhý rotačně – tedy dvě verze, oznámeno 5. 5., platnost 
od 10. 5. 
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 Rozvrh verze 1. stupeň prezenčně, druhý rotačně – tedy dvě verze, oznámeno 12. 5., 
platnost od 17. 5. 

 Návrat k původním rozvrhům od 25.5.  
 

Na tomto výčtu jsem ilustroval pouze fakt, jak se měnily rozvrhy. O dalších aspektech (např. 
provoz družin, roušky na chodbě, roušky i ve třídě, pak respirátory) se rozepisovat nebudu.  

O to větším a milým překvapením pro mě bylo, že jsme po návratu do školy mohly strávit 
červen téměř jako každý jiný. Během distanční výuky s námi děti i rodiče výborně spolupracovali a 
udělal se kus práce. Tudíž namísto překotného dohánění učiva jsme se při návratu do školy zaměřili 
na upevnění a procvičení dříve probrané látky, ale hlavně na psychické ošetření dětí. Dali jsme jim 
možnost na pořádaných školních nebo třídních akcích obnovit své sociální vazby (dále viz bod 8.2.).  
 

Zváštní poděkování patří všem pedagogům. Dálkovou výuku pojali poctivě, často pracovali 
na úkor svých nejbližších a s velkým vypětím sil. Klobouk dolů a díky.  
 

Mgr. Jakub Vaštík  
 
8.2. Výčet akcí 

Termín Název akce 

1.9. Slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků 

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

celý rok Školní parlament 

celý rok Školní turnaje pořádané školním sportovním klubem  

září Zážitkový výlet žáků 9. ročníku 

září  Přehlídka odborných učilišť  

září  Nocování ve škole – 6. třída  

září  Školní výlet 6. a 7. třída  

září Nácvik evakuace školy 

září Návštěva dopravního hřiště – 4. třída 

září Preventivní programy Buďme kamarádi (1. třída), Hrajeme si spolu (2. třída) 

září Přespolní běh  

září Úniková hra a lanové centrum 8. třída  

září Knihovna Bučovice 1. a 2. třída  

září Přednáška o Tanzánii 8. třída  

říjen Návštěva prvňáků v MŠ  

říjen Drakiáda 1. + 9. třída  

říjen Preventivní program Jak se stát dobrým kamarádem (3. třída)  

říjen Preventivní program Jak překonat starosti ve škole (4. třída)  

říjen Cestovatelská přednáška 6. a 7. třída 

říjen Zoo Vyškov 1. a 2. třída 

říjen Projektový den k výročí 75 školy na zámku  

říjen Projekt 72 hodin online – dýňová výzdoba – 9. třída 

listopad Online aktivita – pečení bublaniny – 7. třída 

listopad Slavnost slabikářů – 1. třída  

prosinec S čerty jsou i žerty – Mikuláš ve 3. třídě 

únor Vrškobraní – 1. třída  

duben Sbírka pyžam pro dětskou nemocnici – 7. třída  

duben Vybudování venkovní učebny „Na Pařezech“ – ochotní tatínci a žáci  

duben Den Země online  

květen  Pasování prvňáčků na čtenáře 

červen Den dětí po třídách  

červen Den dětí – společná akce v parku (vojáci, hasiči, Sokol)  
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červen Návštěva Zoo - 3. třída 

červen Tvořivé dílničky - 3. třída 

červen Cyklovýlet a výlet na Pálavu – 9. třída  

červen Exkurze Ekotermex – 3. třída  

červen Školní výlet 8. třídy do Zoo Brno + nocování ve škole   

červen Školní výlet 6. a 7. třídy na hrad Cimburk 

červen Expedice na Větrníky – 5. třída  

červen Turistický výlet 3. třída  

červen  Nocování na zámku – 5. třída  

červen Sportovní dopoledne 

červen Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s deváťáky  

Většina tradičních akcí se v letošním roce neuskutečnila.  
 
8.3. Zprávy třídních učitelů  
1. třída 

První den ve škole začal slavnostním uvítáním prvňáčků a jejich rodičů panem ředitelem, 
paní učitelkou a panem starostou v krásném prostředí auly. Poté se přesunuli do své třídy, která 
byla po celý školní rok jejich místem pro získávání prvních vědomostí, dovedností a návyků. Při 
výuce je provázeli Krteček a jeho kamarádi, díky kterým ztráceli malí prvňáčci ostych a se kterými 
zažili spoustu legrace. 

Dalšími průvodci jejich prvním školním rokem se stali deváťáci. Kamarády „z devítky“ 
prvňáčci vyhlíželi každou velkou přestávku, kdy si za nimi velcí chodili pohrát a popovídat. Těšili se 
také na společné akce, které jsme bohužel díky covidu nemohli uskutečnit všechny, ale i ty, které 
proběhly, stály za to. Jmenujme například Drakiádu, Čarodějnické výzvy, natáčení videopozdravů 
či Pohádkovou stezku v parku školy. Povedené bylo i Pasování na čtenáře či Rozloučení 
s deváťáky, kdy si malí zahráli na pedagogický sbor. 

Nezapomněli navštívit ani kamarády ze školky, pro které vlastnoručně vyrobili želvičky. 
Vypravili se do ZOO Vyškov na výukový program Zvířátka na statku, do bučovické knihovny, kde 
na ně čekal program Kniha je můj kamarád. Ve škole absolvovali několik preventivních programů, 
např. Buďme kamarádi nebo Veselé zoubky, účastnili se školních sportovních akcí, moc rádi se 
zapojovali do různorodých třídních projektů, kterými jim paní učitelka zpestřovala výuku po celý 
školní rok. Naposledy to byl kuželkový turnaj přímo ve třídě. 

S 1. třídou se děti rozloučily několika výlety do nedalekého okolí, vždy spojenými s 
osvěžením v podobě zmrzliny, třešní nebo pochutnáním si na výborné pizze. Parťáky jim dělali 
kamarádi z devítky, jindy kamarádi ze čtvrté třídy. 

Prvňáčci mají za sebou školní rok, na který budou určitě rádi a s láskou vzpomínat.  
Mgr. Mirka Čepánová 

 
 

2. třída 
 Druhá třída se letos proměnila v detektivní kancelář a žáci v malé detektivy. A po čem, že 
jsme pátrali? Především po vědomostech, dovednostech, ale i zážitcích a společných okamžicích, 
kterých v letošním školním roce i přes celkové uzavření škol nebylo zrovna málo.  
 V září v naší třídě proběhl další navazující preventivní program zaměřený na vztahy ve 
třídě „Hrajeme si spolu“. Osvěžili jsme si naše školní i třídní pravidla důležitá pro třídní pohodu. 
Rovněž jsme navštívili tentokrát bučovickou knihovnu, kde nám paní Sehnalíková prezentovala 
téma „Kniha je můj kamarád.“ 
 V říjnu jsme si zaběhali s kamarády z dalších tříd na přespolním běhu a nesmím ani 
zapomenou na pátrání po pokladu rytíře Mannera, kterým jsme si spolu s prvňáky připomněli 
historii naší školy, která oslavila 75. let od jejího založení. Stihli jsme návštěvu ZOO Vyškov 
s výchovně vzdělávacím programem „Zvířátka na statku“ a to opět s kamarády z prvního ročníku. 
Takže už nás nikdo nenachytá kolik hrbů má dromedár a kolik velbloud.  
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 Pak nastalo uzavření škol a distanční výuka. Zde patří velký dík především všem rodičům, 
kteří neúnavně a velmi svědomitě četli, psali i počítali, tvořili a zkoumali s dětmi a nenechali nic 
náhodě. On-line výuka byla tedy velkou výzvou nejen pro nás pedagogy.  
 Po nástupu do školy jsme stihli ještě pár hezkých akcí, jako udělat si projektový den 
k návratu do škol, pořídit si třídní zvířátka v podobě strašilek George a Kerynky, den 
s čarodějnicemi, školní výlet do Dinoparku ve Vyškově, odchovali jsme si housenky Babočky 
bodlákové, sportovní dopoledne a hlavně jsme spolu prožili netradiční báječný školní rok.  

Mgr. Růžena Pogšteflová 

 
 

3. třída 
Ve 3. třídě k nám přibyli 3 noví žáci. Jen jsme se stačili společně trochu poznat, už tu byla 

distanční výuka, a tak nezbylo, než se vídat pouze přes Google Classroom. V říjnu jsme ještě stihli 
projektový den k 75. výročí založení školy a projekt Jak se stát dobrým kamarádem, a pak jsme se 
až téměř do Vánoc vídali jen přes monitor svého počítače.  

Návrat do školy jsme si náležitě užívali, nejprve každý 2. týden a od května už pořád. 
Pozvolný přechod jsme naplnili společným procvičováním probraného učiva hrami a skupinovým 
vyučováním. Nejvíce letošních zážitků máme určitě z měsíce června, kdy se nám podařilo získat ke 
spolupráci rodiče. Na Den dětí nám jedna z maminek zprostředkovala ježdění na koních ve stájích 
v Nových Hvězdlicích. Další šikovná maminka si pro nás zase připravila Tvořivou dílničku, kde jsme 
si vyrobili krásné přírodní věnce na dveře. A jeden z tatínků nás pozval do vyškovské spalovny 
odpadů Ekotermex, odkud jsme si odnesli nejen zajímavé informace o odpadovém hospodářství, 
ale i spoustu skvělých dárků. Také jsme konečně mohli navštívit vyškovský ZOO park, kde jsme se 
dozvěděli zajímavosti o domácích aj. zvířátkách. Krmit velbloudy z ruky se asi také každému hned 
tak nepoštěstí. Turistický výlet do okolí Bohdalic uzavřel naše letošní školní putování. Rádi bychom 
také podpořili hlasování v anketě o Strom roku, kam byla nominována i nádherná stará lípa na polní 
cestě do Manerova, jako jeden z dvanácti stromů z celé naší republiky.  

Za naši celoroční, jak distanční, tak prezenční snahu jsme si oprávněně zasloužili po 
vyhodnocení celoroční hry Dobrodružná plavba za pokladem slíbený poklad. Třídní party na konci 
rozlučkového 3. ročníku nesměla chybět. I když poněkud jinak, přesto jsme si i tento rok dokázali 
společně užít a jistě budeme mít v devítce na co vzpomínat. 

Mgr. Leona Venerová 
 

 

4. třída 
Školní rok 2020/2021 byl pro žáky čtvrté třídy rokem mnoha změn. Na začátku bylo stěhování 

z přízemí do prvního patra, kde mají třídy už "velké" děti. Další novinka byla jiná paní učitelka třídní. 
A to zdaleka nebylo vše.  

Sotva jsme se seznámili a začali se učit, už tu bylo uzavření škol a distanční výuka. Čtvrťáčci 
zažili úplně jiný školní rok, než na jaký byli zvyklí, přesto je úsměv a dobrá nálada nepřecházela a 
poctivě se učili přes počítač. A jelikož na všem špatném je i něco dobrého, tak můžeme říct, že se 
děti díky distanční výuce naučily více a lépe pracovat s počítačem, a protože chtěly trošku ulevit 
svým rodičům, kteří byli v práci, převzaly zodpovědnost za plnění svých úkolů, za což je moc 
chválím. Jak se říká, všechno jednou končí, a tak jsme se na konci dubna sešli všichni zase ve 
škole. Radost byla veliká a myslím, že můžu mluvit nejen za sebe, ale i za všechny moje žáky, že 
jsme si to nakonec užili. Učili jsme se, povídali jsme si, zasmáli jsme se a uskutečnili jsme také 
několik výletů do okolí, kde se děti vyřádily a zase bylo všechno jako dřív.  

Všichni teď doufáme, že se v září ve zdraví opět sejdeme, děti už jako velcí "páťáci".  
Mgr. Olga Marušková 

 
 
5. třída 

V tomto roce se výrazně na chodu třídního života opět podepsala distanční výuka. Zpočátku 
to sice vypadalo, že se budeme moci vzdělávat prezenčně neustále, ale nakonec bylo vše jinak. 
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Měli jsme ale už zkušenosti z loňska, a tak jsme naskočili do známého vlaku a snažili jsme se co 
nejvíc z našich společných hodin vytěžit. Jak se nám to povedlo, ukáže druhý stupeň. 

Bohužel jsme přišli o spoustu naplánovaných, hlavně kulturních akcí. Na Vánoce jsme si 
ještě stihli popřát, ale pak už jsme se do školy na dlouho nevrátili. Ale abychom se nenudili, měli 
jsme alespoň přes Velikonoce dobrodružnou hru, kdy jsme společně hledali indicie, které nás 
dovedly ke sladkému pokladu Ducha Hvězdy z Hvězdlic. Sice jsme se u něj vystřídali 
z bezpečnostních důvodů postupně, ale každý byl po zásluze odměněn. 

Po návratu do školy jsme si chvíli zvykali na pracovní tempo a nasazení, ale nakonec jsme 
si vzpomněli jak na věc a celkem se nám i dařilo. Zapojili jsme se do Matematického klokana. Kryštof 
se zdárně ucházel o post studenta osmiletého gymnázia, takže nás bude od příštího roku 
reprezentovat v Bučovicích.  

No a nakonec roku jsme se dočkali nejen výpravy na Větrníky, kde byli někteří z nás poprvé 
v životě, ale i plánovaného nocování ve škole, na které jsme se těšili od podzimu. A byla to vlastně 
taková pěkná tečka za naším prvostupňovým působením na naší škole.  

Doufáme a přejeme si, abychom se už v příštím roce na sebe nemuseli dívat přes monitory 
a mohli si školu užít se vším, co k tomu patří. Navíc – budeme přeci šesťáci! 

Mgr. Jana Žďárská 
 
 

6. třída  
Zahájením školního roku 2020/2021 udělali žáci malý velký krok z prvního na druhý stupeň. 

Oproti předchozímu stavu, kolektiv opustila jedna žákyně, naopak dvě dívky z okolních obcí do třídy 
přibyly. Celkem tak bylo v 6. třídě devatenáct žáků.  

Hned v půli září jsme uskutečnili stmelovací výlet. Přespali jsme ve škole, kde nechyběla 
bojovka, hra na schovávanou ani tolik oblíbená pizza. Druhý den nás autobus zavezl do venkovního 
zábavného areálu Velká Dohoda, kde jsme si prohlédli jeskyni (byla strašidelnější než ostatní, neboť 
jsme si svítili jen čelovkami), ti odvážnější zkusili menší či větší lanovou dráhu, a ti úplně 
nejodvážnější zkusili i trojdílnou lanovku přes celé údolí. 

Před uzavřením škol z důvodu epidemie jsme pak už stihli jen projektový den 75. výročí naší 
školy na bohdalickém zámku. I tak věřím, že jsme se za těch šest týdnů sžili, pochopili naše 
vzájemné očekávání, výukové metody i potřeby.  

Během distanční výuky žáci své úkoly plnili převážně svědomitě, bylo dbáno, aby dostávali 
pravidelnou a brzkou zpětnou vazbu, aby sami viděli, co se jim podařilo a kde naopak musí přidat. 
Pravidelně jsme se kromě online výuky potkávali během třídnických hodin, kde jsme hráli hry a 
soutěže, nebo si jen prostě povídali. Někteří si užívali pozdnější vstávání a možnost být na hodinách 
v pyžamu, někteří si přáli, aby už došlo k otevření škol, kde přímá výuka napomáhá učivo lépe 
pochopit. Všem ale chyběli kamarádi a do školy se těšili. 

Ačkoli čas opětovného otevření škol byl krátký, stihli jsme toho hodně. Začali jsme společnou 
snídaní, hráli hry, v hodinách tělesné výchovy, když se ještě nemohlo cvičit, jsme si opekli špekáčky. 

Na den dětí jsme jeli do dětského zábavného parku Bruno, kde každý mohl bezpečně 
otestovat svou hranici strachu (například na skleněné vyhlídce nebo skokem z věže do 
vzduchového polštáře).  

Povedený, byť vlivem horkého počasí trochu zkrácený, byl společný výlet 6. a 7. třídy na hrad 
Cimburk (zde jsme si kromě prohlídky starověké zříceniny našli čas na opékání špekáčků či 
maršmelounů) a rozhlednu Hanička u Zdounek. 

V posledním týdnu školy jsme si ještě s žáky zahráli netradiční šifrovanou (s cílem získat ten 
nejlepší a nejbohatší sendvič), žáci se zúčastnili sportovního dopoledne a pak už nás jen čekalo 
vysvědčení a hlavně – prázdniny. 

Mgr. Dana Truksová 
 

 
7. třída  

Sedmá třída začala tím, že k nám přibyly dvě nové žákyně, nyní jsme na počtu 17. Školních 
lavic jsme si příliš neužili, od půlky října začala rotační výuka.  
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S dětmi jsem se snažila být co nejvíce v kontaktu, psali jsme si přes messenger, povídali 
jsme si o přestávkách mezi výukou a také jsme mívali klasické třídnické hodiny. Do Vánoc jsme 
mívali každý týden jednu, kdy jsme hráli různé hry a povídali si. Od Vánoc, když už to bylo pro děti 
náročnější, jsme se scházeli 3x do týdne vždy na 20 minut. Děti si chtěly jenom tak povídat. Těšily 
se na to, závodily, kdo se přihlásí první a to hlavně kluci. 

Ale i během distanční výuky mohly probíhat zajímavé aktivity. Děti plnily různé výzvy – vyrob 
někomu dárek, pošli spolužákům svoje oblíbené písničky, pochval spolužáka a pochval sebe, 
soutěž o největší nepořádek v pokojíku. Vítězka vyhrála smetáček a lopatku. Soutěž o nejuklizenější 
pokojík už takový úspěch neměla. Také probíhaly různé video výzvy – polib svého mazlíčka a čekej 
na reakci. Takto vzniklo dvouminutové roztomilé video naší třídy. Dále vznikala videa při různých 
dalších nesplněných aktivitách. Žáci pak tančili, někteří to pojali velmi vtipně. Jindy zase natáčeli 
videa, jak cvičí. Děti plnily i ekologické aktivity ke Dni Země. Zde bych ráda zdůraznila, že sedmá 
třída zvítězila a jako cena byl jeden volný den bez online výuky. Jaké bylo ale překvapení ostatních 
tříd, když já jako třídní vítězné třídy jsem volno neměla a učila jsem. Děti byly také na online exkurzi 
v jaderné elektrárně. 

Po návratu do školy jsou žáci živější. Snažíme se pracovat na stmelení kolektivu. Ve výuce  
pracujeme často ve skupinkách, aby se děti více sblížily a při plnění úkolů si mezi sebou povídaly. 
Měli jsme i pár stmelovacích aktivit – Den dětí, Den dětí s armádou a výlet na Cimburk. Nejvíce se 
vydařil Den dětí, když jsme společně s paní asistentkou vyrazili na naši oblíbenou cyklostezku, kdy 
jsme si zahráli nějaké hry, popovídali si a šli jsme ke Kučerovu k rybníku a cestou zpět jsme šli na 
hřiště a do obchodu do Kozlan. Den jsme si náramně užili, hlavně proto, že jsme mohli být spolu. 
I školní výlet na Cimburk byl fain. Bylo vidět, jak sedmáci drží při sobě a mají se rádi.  

Doufám, že příští rok už bude normálnější a budeme se vídat více a hlavně na živo. 
Mgr. Iveta Burešová 

 
 

8. třída 
Začátek školního roku jsme zahájili plánováním třídních akcí, volbou třídní samosprávy a 

zástupců do školního parlamentu. Do třídy přibyla nová žákyně, která se včlenila velmi dobře a ke 
konci pololetí i další žák. Ve třídě spolupracujeme s asistentkou pedagoga paní Monikou 
Raušerovou, která je pro nás velkým přínosem. 

Od 12. 10. jsme zahájili distanční studium. Většina dětí i rodičů kladně hodnotila nový systém 
distanční výuky, kdy měly děti režim, a probíhala interakce s vyučujícími. Dobře jsme se bavili i 
v třídnických online hodinách, společně jsme pekli, povídali si a hráli hry. Navázali jsme také 
spolupráci s Dětským domovem Jílová v Brně, kam jsme odeslali vánoční dárky. Bylo příjemné, že 
se úklidu obce v rámci Dne Země zúčastnila většina z nás. 

Dětem chyběla setkání ve škole, ale v rámci možností se setkávaly a komunikovaly i mimo 
výuku. 

Po návratu do školy jsme podnikali kromě třídnických hodin i další aktivity. Den dětí jsme se 
rozhodli oslavit v krásné přírodě CHKO Větrníky. Cestu jsme zahájili posilněni nanukem a vydali se 
vstříc mírně kopcovitému terénu. Díky téměř profesionálním výkonům našich specialistů na 
barbecue jsme si pochutnali na grilovaných klobáskách, sýrech i mase a užili jsme si krásné počasí 
i přírodu.  

 
Dlouho očekávaný školní výlet 8. ročníku se odehrál 21. a 22. června. Společně jsme se 

rozhodli, že ho strávíme akčně i pohodově. Akčně opravdu začal - průtrží mračen v pondělí navečer, 
než jsme se však stihli ubytovat ve škole, sníst meloun, nachystat buřty a decentně si zařádit, nebylo 
po dešti ani památky a my si mohli užít překrásný večer v parku s hrou o poklad, opékáním dobrot, 
zpíváním u ohýnku a klábosením. Druhý den jsme se vypravili do brněnské ZOO, kde nás příjemná 
procházka ve stínu lesíka ochránila před vedry.  

Závěr školního roku byl kromě předávání vysvědčení a dárků i ve znamení dalších aktivit – 
sportovní den, vycházky, plánování dalších společných akcí a příprava na poslední společný školní 
rok – to je výčet jen některých dalších společných zážitků. 

Mimochodem – už se těšíme na ty nové v dalším roce. 
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Mgr. Petra Hanáková 
 
 
 

9. třída 
Náš poslední školní rok opět narušil nouzový stav a přišlo uzavření škol. Všichni jsme se 

museli s touto další nestandartní situací smířit a bojovat, jak to jen šlo.  Žákům i rodičům moc děkuji 
za trpělivost s úkoly a snahu, kterou v uplynulém školním roce projevili ve školní práci. I přes 
uzavření škol jsme stihli několik vydařených akcí a projektů: 

Seznámení s prvňáčky (7. 9.): Začala nám spolupráce s prvňáčky, provedli jsme je školou a 
vyrobili jsme si dráčky z lepenky. Trávíme s nimi všechny velké přestávky.  

Březová (3. – 4. 9.): První naše společná akce vedla do Březové na Vysočinu. Heslem 
našeho výletu bylo, že nejlepší volný čas je aktivně prožitý čas. V resortu Březová na nás čekaly 
tyto zážitky: bungee - trampolíny, horolezecké stěny, rafty, dobrodružná hra Karlštejn, vzduchová 
trampolína, herní bloky, paintball, aj. Některé aktivity nám daly pořádně zabrat, mnozí z nás 
překonali sami sebe a věřte, že ten pocit zvládnutí něčeho, co jsme dosud nikdy nezdolali, je 
nepopsatelný. Museli jsme si pomáhat a spoléhat se jeden na druhého.  

Přehlídka odborných učilišť (15. 9.): Načerpali užitečné informace od učitelů prezentujících 
se škol 

Projektový den – 75 let školy na zámku (2. 10.): Pomáhali jsme na stanovištích s projektem, 
recitovali jsme ruské básně, pekli chleba apod. Získávali jsme dílky puzzle a na konci nám vznikl 
obraz naší školy.  

Netradiční drakiáda (6. 10.): V úterý 6. října dopoledne zpestřili nebe nad Bohdalicemi draci, 
které jsme vypustili společně s prvňáčky. My jsme pomáhali sestavovat draky, namotávat je a 
podporovat naše svěřence. Počasí bylo krásné, i slabý vítr nám přišel na pomoc vznést draky do 
oblak. Všichni jsme si společné pouštění draků užili a těšili se na další společné akce.  

Literární soutěž knihoven (12. 10.): Na podzim roku 2020 se naši žáci zapojili v knihovně 
Anny Šperkové v Bučovicích do literární soutěže s tématem „Svět v obrazech“. A všechny první 
příčky obsadili žáci z Bohdalice – mezi nimi i naše Adéla Novotná.   

Říjen – květen = online projekty  
Halloweenská jídla, dýňová výzdoba, vánoční dekorace, zimní pozdravy soutěž o největší 

nepořádek, playlist neoblíbenějších písniček.  
Čtyři žáci pomohli se stavbou venkovní učebny.  
Vytoužený návrat do školních lavic po online výuce (17. 5.)  
Pasování prvňáčků na čtenáře (28. 5.):  Jsme pyšní ochránci našich prvňáčků, kteří se i přes 

online výuku naučili krásně číst, rytíř Ondra a princezna Adélka jim rádi předali tituly čtenářů.  
Cesta pohádkovým parkem (1. 6.): Jak správně prožít Mezinárodní den dětí? No přece 

pohádkově... Naši deváťáci si připravili v parku několik stanovišť s úkoly pro současné i budoucí 
prvňáčky. Děti na cestě plnily zapeklité úkoly, aby pomohly vysvobodit princeznu Večernici. Uvítal 
je Slunečník, Měsíčník a Větrník, na cestě potkaly také Pata a Mata, vodníka, pirátky, víly, rybáře, 
loupežníky i klauna. Tento den jsme si společně všichni moc užili.  

Dětský den s vojáky (4. 6.): V pátek 4. 6. v rámci Dne dětí navštívili park naší školy členové 
vojenského sboru z Bučovic s doprovodem naší bývalé učitelky Dagmar Martinkové. Po parku byla 
rozmístěna různá stanoviště jako například zdravověda, ukázka vojenské techniky, střelba ze 
vzduchovky a spousta dalších.  

Dívčí hrady na Pálavě zůstanou nám navždy v hlavě… (18. 6.): Deváťáci vyrazili na svůj 
poslední společný výlet, a to rovnou mezi vinice na Pálavu. Kochali jsme se krásnými výhledy 
z Dívčích hradů, poté jsme sešupem dorazili do Archeoparku v Pavlově a stihli jsme také koupání 
ve vodní nádrži Nové Mlýny. Unavení horkem jsme padli do sedaček ve vlaku a v hlavách se nám 
promítaly obrazy zdejší přírody. Tady je svět ještě v pořádku…  

Pohodový cyklovýlet – Ekofarma Jalový dvůr (21. 6.): Poslední školní dny jsme si zpestřili 
cyklovýletem. Vydali jsme se po našem krásném okolí, mezi louky a kopečky. V 8.30 hodin jsme se 
sešli před školou cyklisticky vybaveni a plni odhodlání. To jsme ještě netušili, co nás čeká. 
Zopakovali jsme si nutná bezpečnostní pravidla a rozjeli se vstříc zážitkům. Prošli jsme se po farmě, 
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naplnili jsme bříška řízkem a vyrazili jsme zpět, ještě jsme stihli zastávku na zmrzlině. Všem patří 
pochvala za výdrž. Věřím, že podobné aktivity pomohou vést žáky ke zdravému životnímu stylu, 
který se i kvůli nouzovému stavu hodně podcenil.  

Sportovní dopoledne (28.6.)  
Rozloučení se zaměstnanci školy a mladšími spolužáky (29. – 30. 6.): Už nám zbývaly 

poslední chvilky ve škole, které jsme využili k důstojnému rozloučení se školou, natáčeli jsme 
rozlučkové video, pilovali závěrečnou řeč a popřáli si hodně úspěchů.  

Mgr. Petra Hrubá 
 

 

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.  
Distanční výuka opakovaně hodnocena ze strany žáků i rodičů, poznatky využity k jejímu zlepšení.  
 

10. Výsledky proběhlých kontrol 
10.1. Kontrola KHS JMK – dodržování mimořádných opatření v oblasti testování, provozu 
školy, stravovacích služeb a ochrany dýchacích cest 
Při kontrole zjištěn jeden nedostatek – nevhodný typ baterie ve školní jídelně – napraveno.  
 

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 

 Obec Bohaté Málkovice 

 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, ZEMO, Agrokop 
 

12. Probíhající a získané granty, sponzorské dary  
 
12.1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  
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.  
 
12.2. Ovoce do škol, SZIF 



23 

 

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.  
 
12.3. 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. 
 
12.4. 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, kterému organizace plně hradila obědy.  
 
12.5. 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 
 
12.6. Sponzorské dary 
Za kalendářní rok 2020 byly škole poskytnuty účelově určené sponzorské dary ve výši 37 000 Kč.  
V uplynulé části kalendářního roku 2021 byly škole poskytnuty účelově určené sponzorské dary ve 
výši 82 000 Kč.  
 

 
 

13. Technické a materiální možnosti  
13.1. ICT vybavení 
Pro výuku informatiky žáků naší školy slouží odborná učebna vybavená počítači (v minulém roce 
vyměněny stolní PC za notebooky) zapojených do školní sítě LAN. O prázdninách 2021 došlo 
k navýšení kapacity přenosu sítě internet na dvojnásobek, protože jsme se potýkali s častým 
„padáním“ sítě. Ke stávající zabezpečené wifi síti přibyla wifi-free síť, která však nebude trvale 
spuštěna, ale budou ji spouštět vyučující v případech potřeby připojení vlastních mobilních zařízení 
žáků ke školní síti.  
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. Ve školním roce 2020/2021 byl všem 
pedagogům přidělen pracovní notebook nebo tablet.  
 
V počítačové učebně je 12 žákovských notebooků stále připojených do školní sítě LAN. V učebně  
se nachází také úložný nabíjecí box s 10 notebooky, které žáci v případě potřeby mohou využít i 
v jiných učebnách. Všechny notebooky 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, barevnou tiskárnou a nově také 3D 
tiskárnou. Ostatní učebny jsou vybaveny počítačem a datovým projektorem pro lepší názornost 
výuky. Do učeben, kde dosud projektor nebyl, byl na začátku roku 2021 doplněn.  
 
Žáci mohou také využívat 15 tabletů pořízených z fondů EU. Tato zařízení slouží především pro 
výuku všeobecně vzdělávacích předmětů. Zařízení obsahují nejnovější 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. 
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Navíc byla škole ze strany MŠMT na podzim 2020 formou navýšení ONIV poslána částka 
237 272 Kč určená na dovybavení školy ICT technikou. Za tyto peníze jsme nakoupili pro všechny 
učitele notebooky (11 kusů), čímž došlo k uvolnění notebooků pořízených z dotací Šablony II a 
Šablony III a tyto notebooky mohly být zapůjčovány dětem během distanční výuky.  
 
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. 
Ve všech předmětech je založena Učebna v systému Google Classroom, pedagogové do nich 
pravidelně zadávají materiály a úkoly, čímž udržují uživatelské dovednosti u žáků i rodičů pro případ 
přechodu na dálkové 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: 

Podpora zavádění moderních vyučovacích metod do vyučování, metodické vedení pedagogů k 
využití prostředků ICT ve výuce. Rekonstrukce počítačové sítě ve škole. Rekonstrukce webových 
stránek školy. Podpora vzdělávání učitelů v této oblasti. 
 
13.2. Opravy a rekonstrukce ve školním roce 2020/2021 

 Rekonstrukce fasády a výměna oken na pravé boční části budovy 

 Vybudování improvizované venkovní učebny – Na Pařezech v parku školy  

 Výměna topení ve sborovně, učebně Inf, učebně Př+Ch, kabinetu Př+Ch, kabinetu M+F, 
učebně 2. třídy  

 Instalace ventilů pro ovládání radiátorů všude, kde dosud nebyly (cca 20 ks)  

 Sborovna – obnova stávajících skříní – výměna pantů, osazení zámky, srovnání 

 Renovace učebny Inf – nové skříně, výmalba, nové dveře   

 Renovace kabinetu M+F – radiátor, dveře  

 Rekonstrukce kabinetu Př+Ch – odstranění dřevěné vestavby, nové rozvody elektřiny, 
instalace nového umyvadla, výmalba, nový nábytek, police, nové dveře  

 Výmalba haly – spodní patro, kabinetu Př+Ch, učebny Inf, částečně sborovny, obnova nátěrů 
ve škole  

Kromě výše uvedeného byla během školního roku stržena chátrající budova v blízkosti tělocvičny a 
byl vyměněn chodník směrem od školy k zastávce a opraveno schodiště, po kterém žáci od 
autobusu ke škole přicházejí.  

 

14. Propagace a PR školy  
Škola má průběžně aktualizované webové stránky. O své činnosti také informuje pomocí veřejné 
nástěnky a na nástěnkách umístěných ve škole.  
Za stěžejní pro vytváření dobrého jména školy považuji zejména kladné zkušenosti s naší školou 
ze strany žáků a rodičů. Díky tomuto doplnilo naši šestou třídu 6 žáků z Hlubočan.  
 

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. 
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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 
 

16. Základní údaje o hospodaření školy  
Přílohou této výroční zprávy je výkaz zisku a ztráty, bilance a rozvaha k naposledy uzavřenému 
hospodářskému období.  
 

 







 





 


