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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 pro oblast organizace 

Mgr. Petra Hrubá zástupce ředitele pro oblast vztahů a 

metodického působení 

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 

    zástupce:    608 942 191 

    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 146 16,22 

1. stupeň 73 14,6 

2. stupeň  73 18,25 

1. třída 20 

 

2. třída  9 

3. třída  12 

4. třída  16 

5. třída  16 

6. třída 18 

7. třída 19 

8. třída  17 

9. třída  19 

 
stav k 1. 9. 2021 

 
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 117 51 35 17+2 důchodci 

stav k 30. 9. 2021 
Zaměstnanci ŠJ:  
   Alena Prštická    vedoucí provozního úseku 
   Věra Novotná    vedoucí kuchařka  
   Alena Jašíčková    kuchařka ZŠ/MŠ 
   Věra Hajzlerová    kuchařka ZŠ/MŠ 

stav k 1. 9. 2021 
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1.6. Školní družina 
 

počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů Přepočtený úvazek 

2 46 2 1,36 

stav k 29. 9. 2021  
Školní družinu navštěvují především žáci 1. stupně. Družina využívá své stálé místnosti a učebny 
1. 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. 2022 
 

Funkce Počet zaměstnanců/přepočet na úvazky 

Pedagogický pracovník ZŠ + ŠD 21/18,54 

z toho učitel/ka 13/12,41 

z toho asistentka pedagoga 7/4,775 

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 
třídní učitel 6. třídy 

 

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitele  

Mgr. Leona Venerová třídní učitelka 1. třídy  

Mgr. Miroslava Čepánová třídní učitelka 2. třídy  

Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová třídní učitelka 3. třídy výchovný poradce pro 1. st. 

Mgr. Jana Žďárská třídní učitelka 4. třídy vedoucí MS 1. st. 

Mgr. Olga Marušková třídní učitelka 5. třídy   

Mgr. Dana Truksová třídní učitelka 7. třídy  

Mgr. Iveta Burešová třídní učitelka 8. třídy  

Mgr. Petra Hanáková třídní učitelka 9. třídy kariérový poradce 

Mgr. Petra Hrubá zástupce ředitele metodik prevence 

Mgr. Martina Pokorná učitelka vedoucí MS 2. st. 

Mgr. Iveta Adamcová učitelka výchovný poradce pro 2. st. 

Gabriela Marjánková asistentka pedagoga 
školní asistentka  

 

Petra Hermann Hennerová asistent pedagoga  

Bc. Monika Hazaa asistentka pedagoga  

Bc. Kateřina Gregorová asistentka pedagoga  

Jana Myšková asistentka pedagoga  

Monika Raušerová asistentka pedagoga vedoucí MS asistentů pedag. 

Jitka Čapcová asistentka pedagoga  

Danuše Jabůrková vedoucí vychovatelka ŠD  
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2.3. Změny v průběhu školního roku 
  
V oblasti pedagogů ZŠ dochází na začátku roku k jediné změně – nástup nové paní asistentky Petry 
Hermann Hennerové.  
V oblasti provozu dochází po více než 30 letech k 1. lednu 2022 k nástupu nového pana školníka – 
Ing. Josefa Žůrka, dlouholetý pan školník Zoltán Korkován si užívá zaslouženého důchodového 
odpočinku.  
Z důvodu mateřské dovolené paní uklízečky Petry Liberdové nastoupila na školu nejprve paní 
uklízečka Ľuboslava Klíčová, na konci srpna pak paní uklízečka Andrea Kalášková. Paní uklízečka 
Milena Kraiselová, která měla na starosti ZŠ i MŠ, byla převedena pouze pod ZŠ.  
V dubnu až červnu působila paní asistentka Myšková v pozici adaptačního koordinátora pro žáky 
z Ukrajiny, její místo v 1. třídě zastala paní asistentka Miroslava Llushi, DiS.  
Na pozicích doučovatelů působily slečna Adéla Uhrová (v novém školním roce 2022/2023 nastupuje 
na pozici učitelky v MŠ) a paní Mgr. Vlastimila Sládečková (v novém školním roce 2022/2023 
nastupuje na pozici učitelky ZŠ na zkrácený úvazek).  
V dobách nemocí nám v kuchyni vypomáhají paní Petra Ševčíková a paní Libuše Kelnarová.  
 
2.4. Změny na konci školního roku  
Kvůli úbytku žáků s přiznaným doporučením z PPP odchází paní asistentka Bc. Kateřina 
Gregorová. Ke konci školního roku končí paní uklízečka Ľuboslava Klíčová a paní učitelka Mgr. 
Olga Marušková.  
 
 
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 

13/12,41 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 

7/4,775 0/0 100%/100% 

 
Kvalifikovanost vychovatelů ŠD  

Kvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Nekvalifikovaní pracovníci 
Počet/přepočet na úvazek 

Kvalifikovanost v % 
Počet/přepočet na úvazek 

2/1,36 0/0 100%/100% 

stav k 1. 1. 2022 
 
 
2.6. Věkové složení pedagogických pracovníků ZŠ 

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

učitel/učitelka 2 9 2 42,3 

z toho ženy 0 9 2 44 

z toho muži 2 0 0 33 

asistent/ka pedagoga 2 4 1 38,43 

z toho ženy 2 4 1 38,43 

z toho muži -- -- -- -- 

 
stav k 1. 1. 2022 
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2.7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2021/2022 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 organizované MAS. Mnoho kurzů bylo pořádáno formou webinářů.  
 

Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Školení první pomoci 4 20 

Jak na logopedii v MŠ 10 1 

Prevence syndromu vyhoření 8 1 

Prevence školní neúspěšnosti 6 2 

Čteme s nečtenáři II 16 1 

Aby byla skupinová práce efektivní 1,5 1 

Proč je důležitá správná anglická výslovnost 4 1 

Spolupráce školy s rodiči: zúročení zkušeností 
nejen z období distanční formy vzdělávání 

8 1 

Řešení krizových situací s autistickými žáky 3 2 

Třídní učitel v postcovidové době – Cítím únavu, 
co s tím mohu dělat 

4 17 

Třídní učitel v postcovidové době – možnosti a 
hranice školy v tématu duševního zdraví 

4 18 

Duševní zdraví žáků 3 1 

Badatelsky orientované vyučování 4 2 

Grafomotorika 5 1 

Digitální média ve výuce dějepisu, připomínání 
buchenwaldského vlaku smrti 

8 1 

Principy nenásilné komunikace pro práci s dětmi 1,5 1 

Jak může přírodopis děti bavit 1 1 

Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 8 2 

Jak být koučem vlastní třídy 8 1 

Základní kurz pro instruktory lyžování 32 3 

Interaktivita hravě – nové trendy 2 1 

Zdravotní tělesná výchova v rámci ZŠ 8 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 40 2 

Občanská výchova s Robertem Čapkem 2 1 

Basketbal ve škole – jednoduše a zábavně 6 1 

Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě 8 1 

Literární text a dramatická hra na 1. stupni ZŠ 8 1 

Jak v komunikaci neprohrát a neublížit 8 1 

Duševní zdravověda pro učitele 16 2 

Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého 
stupně základní školy 

1 1 

Téma rodinných vztahů v současné literatuře pro 
děti a mládež 

1 1 

Krajské fórum prevence zaměřené na nové 
trendy v oblasti návykových látek 

5 1 

Fyzika dopravní nehody 1 1 

Letní škola občankářů 40 1 

Zavádění formativního hodnocení 12 1 

Letní škola učitelů matematiky a fyziky 24 1 

Principy pozitivního třídního klimatu 32 13 
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Strach z války – jak jej snižovat a jak o ní mluvit s 
dětmi 

2 2 

Škola dobrých vztahů – herní seminář 4 4 

Kreativní koučování dětí 32 1 

Profesní průprava zástupců ředitelů 30 1 

Řešení krizových situací s autistickými žáky 6,5 2 

Týmová spolupráce ve třídě 1 1 

Badatelsky orientovaná výuka – náměty 
z přírodních věd 

1 1 

Nech přírodu žít! – náměty na projektovou výuku 1 1 

Celkem 1 184 hodin  

 
Jedna paní učitelka je studentkou Ostravské univerzity – rozšiřující studium pro učitele 1. stupně 
ZŠ.  
Tři pedagogové se zúčastnili 4-denního výcviku a získali osvědčení instruktor základního lyžování.  
Samostudium pedagogických pracovníků probíhalo ve dnech studijního volna, s ohledem na provoz 
školy čerpaného o vedlejších a hlavních prázdninách.  

 
2.8. Údaje o odborném rozvoji nepedagogických pracovníků 
Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s potravinami, absolvují v pravidelných intervalech 
školení o hygienickém minimu.  
Všichni zaměstnanci, kteří obsluhují plynová zařízení, jsou v tomto v pravidelných intervalech 
zaškolováni.  
Účetní školy se účastní seminářů k legislativním změnám na úseku personalistiky a financí.  

 
 
3. Cíle pro školní rok 2021/2022 
Zůstávají z přechozího roku a blíže jsou rozpracovány v 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 vybaveni 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  
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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 20 20  1   

2 10 10     

3 11 12 1    

4 12 10 2 4   

5 11 10 5 6   

6 13 11 5 8   

7 9 9 8 7 2 1 

8 11 10 6 7   

9 12 11 7 8   

 
4.2. Snížený stupeň z chování  

Třída 2 3 

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

 0 0 0 0 

 
4.3 Informace o slovním hodnocení  
 

Třída Kombinace slovního 
hodnocení a hodnocení 
klasifikačním stupněm 

 1. pololetí 2. pololetí 

1  1 

2  1 

4 1 2 

5 5 5 

6 2 2 

7 3 3 

8  1 

9 2 2 

 
Kromě výše uvedeného dostávají rodiče žáků zjednodušené slovní hodnocení žáků čtvrtletně jako 
podklad k třídním schůzkám.  
 
4.4. Výchovná opatření 

Třída Pochvala ŘŠ Důtka ŘŠ 

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

7 -- 1 -- -- 

8 -- -- 2 -- 

  
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 1 501 1 217 75,05 57,95 0 0 

2 410 360 41 36 0 0 

3 1 012 409 84,33 34,08 0 0 

4 1 057 714 75,50 51 0 0 

5 967 716 60,44 44,75 0 0 
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6 1 169 992 64,94 52,21 0 0 

7 1 794 1 074 94,42 59,67 0 0 

8 1 779 1 504 104,65 88,48 4 0 

9 1 466 2 083 77,16 109,63 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:  
Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická 
Brno, Lerchova 63, 602 00 Brno 

75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika 
 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 
552/15, 682 01 Vyškov 

66-53-H/01 Operátor skladování 
 

Střední odborná škola a střední odborné učiliště 
Vyškov, příspěvková organizace, Sochorova 
552/15, 682 01 Vyškov 

23-56-H/01 Obráběč kovů 
 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, 
příspěvková organizace, Součkova 500, 685 01 
Bučovice 

63-41-M/02 Obchodní akademie 
 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice, 
příspěvková organizace, Součkova 500, 685 01 
Bučovice 

79-41-K/41 Gymnázium 4leté 
 

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, 
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

53-41-M/03 Praktická sestra 
 

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

SŠUD a VOŠ Brno, P. O., Francouzská 101, 
602 00 Brno 

82-41-M/07 Ekotextil design  
 

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

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, 
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

53-41-M/03 Praktická sestra 
 

Hotelová škola, s.r.o, Bosonožská 381/9, Starý 
Lískovec, 625 00 Brno  

65-42-M/01 Hotelnictví 
 

SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 
29-54-H/01 Cukrář 
 

Gymnázium a Obchodní akademie Bučovice. 
Příspěvková organizace, Součkova 500, 685 01 
Bučovice 

79-41-K/41 Gymnázium 4leté 
 

SŠEE Sokolnice, p.o., Učiliště 496, 664 52 
Sokolnice 

26-51-H/02 Elektrikář- silnoproud 
 

Hotelová škola, s.r.o, Bosonožská 381/9, Starý 
Lískovec, 625 00 Brno  

65-42-M/01 Hotelnictví 
 

Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 
Strážnice 

66-52-H/01 Aranžér 
 

Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 
Strážnice 

82-41-M/05 Grafický design  

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická 
a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace, 
Komenského 16/5, 682 01 Vyškov 

53-41-M/03 Praktická sestra 
 

SPŠ Brno Purkyňova, p.o., Purkyňova 97, 612 00 
Brno 

26-41-M/01 Elektrotechnik 
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4.7. Úspěchy našich žáků, účast na soutěžích a olympiádách 
Naše škola se pravidelně a aktivně účastní různých sportovních i vzdělávacích soutěží a aktivit.  
Nejvýznamnější úspěchy za uplynulé období: 
 
Seznam soutěží:  

Čokoládová tretra – 
atletická minipřípravka běh 
na 100 m 

okresní kolo Ema Nováková (1. třída) – 1. místo, postup do 
celostátního semifinále 
  

Konverzační soutěž AJ okresní kolo Natalie Myšková – 2. místo 

Fyzikální olympiáda - 
Archimediáda 

okresní kolo Michael Novotný – 5. místo 

 
Zástupce statutárního orgánu byl ve školním roce 2021/2022 spoluautorem úloh do školního i 
okresního kola celostátní matematické soutěže Pythagoriáda – kategorie 7. třída.  
 
4.8. Individuální vzdělávání žáků dle § 41 ŠZ  

1 
 
4.9. Přestupy žáků 
Příchody žáků do naší školy:  

 k 1. 9. 2021 máme 20 nových prvňáčků, 

 k 1. 9. 2021 přestup šestnácti nových žáků - 1 do druhé třídy, 2 do třetí třídy, 4 do čtvrté, 1 
do páté, 7 do šesté, 1 do osmé třídy, 

 k 6. 12. 2021 přestup jednoho žáka do druhé třídy, 

 k 1. 2. 2022 přestup tří žáků – do první, druhé a šesté třídy, 

 k 29. 3. 2022 přestup 2 žáků – do čtvrté a osmé třídy, 

 k 25. 4. 2022 přestup jednoho žáka do čtvrté třídy.  
 
 
 
Odchody žáků z naší školy:  

 k 1. 9. 2021 přestup čtyř žáků (2 x změna školy, 1 x přestup na zvláštní školu, 1 x 
stěhování), 

 k 22. 11. 2021 přestup jednoho žáka (změna školy),  

 k 21. 2. 2022 přestup jednoho žáka (změna školy - logopedická),  

 k 4. 4. 2022 přestup jednoho žáka (změna školy),  

 k 27. 4. 2022 přestup dvou žáků (stěhování),  

 k 23. 5. 2022 přestup jednoho žáka (stěhování).  
 
4.10. Počet žáků studujících v zahraničí dle §38 ŠZ 

1 

 
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 2021/2022 nabízela naše škola 3 kroužky 
angličtiny.   
 
4.13. Nepovinné předměty a zájmové kroužky 
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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 škola hrou 

Kroužek ochránců přírody 

Kroužek Šikulky 

Kroužek deskových her 

Kroužek AJ pro 1. třídu 

Kroužek AJ pro 2. třídu 

Kroužek AJ pro 3. a 4. třídu 

Kroužek Míčových her 

Florbalový kroužek 

Příprava na přijímací zkoušky z ČJ 

Příprava na přijímací zkoušky z M 

 
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, kde je spojení účelné.  
Spojené hodiny ve školním roce 2021/2022:  
 Tělesná výchova 2+3 
Výuka v předmětech Tv 6-9, Vv 6-9 a Pč 8-9 byla ve školním roce vyučována ve skupinách 
chlapci/dívky.  
Byla odzkoušena rozdělená výuka v 9. třídě (M a AJ). Rozdělení třídy do dvou skupin se osvědčilo, 
v dalším roce dojde k výraznému navýšení rozdělených hodin až do hodnoty PHmax školy. 
Rozdělení umožňuje větší individualizaci a zefektivnění výuky. Osvědčilo se rozdělení do skupin dle 
výkonu v dělených předmětech.  
 
 
4.15. Prevence rizik a školní úrazy  
Počet záznamů v knize úrazů:    6 
Počet odeslaných záznamů:    2 
 
Veškeré úrazy byly lehčího charakteru. 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 21 1* 

o přestupu do ZŠ Bohdalice viz sekce přestupy 0 

o povolení individuálního vzdělávání 3  

* vyřízeno v režimu autoremedury 
 

6. Zprávy o činnosti školního poradenského pracoviště 

6.1. Metodik prevence 
Přehled činnosti za školní rok:  
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- 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 
- organizace preventivních programů dle požadavků učitelů  
- organizace školení pedagogického sboru (3 dny) v oblasti vedení třídnických hodin 
- 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: 
- 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 5 

PO 2 18 

PO 3 14 

PO 4 0 

PO 5 0 

stav k 31. 3. 2021 
 
 

7. Školní družina 
Školní družina je školské zařízení pro výchovu a vzdělávání v době mimo vyučování. 

Realizuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou, rekreační a sportovní činnost, umožňuje 
žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 

Naše školní družina je velmi důležitou součástí školy. Děti zde tráví čas mezi koncem 
vyučování a dobou, kdy odchází většinou v doprovodu rodičů domů. 

Hlavním cílem naší družiny je, aby se v ní všichni cítili příjemně a chodili do ní rádi.  
Pravidelná činnost byla zahájena 2. září 2021 a ukončena 30. června 2022. Na začátku září 

se přihlásilo 46 dětí, pro které jsme otevřeli dvě oddělení, obě v přízemí školy. První oddělení pro 
děti z 1. a 2. třídy má své vlastní prostory. Ty jsou vybaveny vhodným nábytkem, kobercem, hrami, 
hračkami a pomůckami pro výtvarné a pracovní činnosti. Druhé oddělení pro žáky 3. – 5. ročníku 
se nachází v 1. třídě. Družina tu má k dispozici moderní, téměř nové skříně a koutek s kobercem, 
hračkami a hrami. Také využíváme chodbu s tabulí na malování, koutky s dětskými herními prvky, 
tělocvičnu, prostory kolem školy a hřiště v parku. S dětmi letos pracují dvě vychovatelky. 
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Provoz školní družiny začíná po skončení vyučování, tj: v 11:15 nebo 12:15 a končí v 16:30. 
Během této doby si mohou rodiče děti vyzvedávat. Starší odchází sami v dobu napsanou na 
zápisním lístku. Jakékoliv změny týkající se odchodu musí být sděleny písemně. 

Na podzim jsme byli několik týdnů omezeni pandemií koronaviru, avšak po Vánocích jsme 
postupně přešli na běžný režim. Mohli jsme již spojovat děti z různých tříd do svých oddělení. Na 
vycházky a do tělocvičny jsme začali chodit společně. 

V druhém pololetí jsme si povídali o zimních sportech, o zvířátkách v lese, jak je důležité jim 
v zimě pomáhat. Připravovali jsme se na karneval a děti si vyrobily různé druhy masek, malovaly 
klauny. Zima skončila a všichni jsme se těšili na jaro. Děti si vyrobily a namalovaly sněženky, 
tulipány, narcisy i jiné druhy květin. V březnu jsme si povídali o knížkách, o pohádkách, které děti 
znají. Vyráběli jsme včelky, broučky, zpívali písničky o jaru, poslouchali písničky z pohádek. Koncem 
března jsme se věnovali velikonočním tradicím a zvykům těchto jarních svátků. Děti malovaly 
velikonoční obrázky, vyráběly zajíčky, beránky, kuřátka, slepičky a košíčky s vajíčky, zdobily 
kraslice. Také se nám povedli jarní ptáčci, čarodějnice, dopravní značky, zvířátka a jejich mláďátka. 
Nezapomněli jsme ani na maminky. K jejich svátku děti namalovaly maminčin portrét, vyrobily 
kytičky a srdíčka. I tatínci dostali k červnovému svátku přáníčko, pěknou záložku a papírovou 
barevnou košili s kravatou. V červnu se těšíme na prázdniny, malujeme letní obrázky, skládáme 
lodičky, vytváříme moře s mořskými živočichy. 

Děti mají velmi rády pohyb, proto každý den sportujeme. V zimě jsme bobovali, hráli hry na 
sněhu a stavěli sněhuláky. Na podzim i teď od jarních měsíců chodíme na vycházky, a hlavně 
běháme a hrajeme míčové a pohybové hry na hřišti. 

Pravidelná každodenní činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména 
organizované aktivity. Střídáme zájmovou činnost výtvarnou, pracovně-technickou, hudebně-
pohybovou a literárně-dramatickou, společenskovědní, odpočinkovou, sebevzdělávací, rekreační a 
tělovýchovnou. Pracujeme podle celoročního plánu, který je v souladu s ŠVP školní družiny. 
Jednotlivé činnosti jsou rozděleny na roční období, měsíce a týdny. Práce se liší svou náročností 
podle věku a zájmu dětí. Po celé odpoledne dodržujeme pitný režim.  

Na jaře jsme se zúčastnili i akcí pořádaných školou. V květnu to byl Den pro rodinu. 3. června 
Den s hasiči, kdy nejen dopoledne, ale i odpoledne si děti mohly v parku prohlédnout zvířátka, 
procvičit si základy 1. pomoci, zastřílet ze vzduchovky a zasoutěžit si. Získaly sladké odměny a také 
si zadováděly na skákacích hradech. 

Za školní družinu platí rodiče částku ve výši 100,- Kč měsíčně, a to buď bankovním převodem 
na účet školy nebo hotově vedoucí vychovatelce. Z těchto finančních prostředků pořizujeme potřeby 
pro výtvarné a pracovní činnosti, nové hry a hračky. 

V průběhu školního roku nedošlo k žádným závažným problémům, ani kázeňským. Nedošlo 
k žádnému vážnému úrazu. Děti se do činností a her zapojovaly. Během roku 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 2021/2022 byl díky Bohu, až na pár kovidových týdnů v některých třídách, úplně 
normální. Po uplynulých dvou letech jsem za to vděčný a přeji nám všem, abychom mohli i další 
školní rok do školy normálně docházet. Jistě, každodenní rutina a povinnosti není něco, po čem 
bychom toužili, ale ve srovnání se zažitým strachem, nejistotou, nudou a izolací se ukazuje, že 
chodit do školy je to nejlepší, co si můžeme přát.  



16 

 

V únoru nás ve škole navštívila režisérka Tereza Reková se svým týmem a točili s námi pár 
záběrů do dokumentu „A tak my si tady žijem…“  v rámci cyklu Náš venkov. Kdo dokument zatím 
neviděl, tomu doporučuji si jej vyhledat v archivu České televize. Stojí za to. Pan farář Honza Hanák 
tam má u jezírka v parku krásnou myšlenku, kterou si dovolím zde uvést:   

Při srovnání vesnice a města vychází spoustu zejména praktických aspektů ve prospěch 
města. Ale blízká komunita lidí je to, čím může vesnice městu konkurovat. Blízkost má své plusy i 
mínusy – můžeme k sobě být blíže, více se podpořit, více si pomoci, ale bohužel o to intenzivněji si 
můžeme i ublížit. Když si ale ublížíme, nemůžeme dělat, že se nic nestalo.  Nezbývá nám nic jiného, 
než s tím dál pracovat, protože se budeme dále setkávat. 

Jsem moc rád, že tato myšlenka v dokumentu zazněla. Sdílím ji. Jsme škola malá, vesnická. 
To nás charakterizuje a také odlišuje. Výše uvedené myšlenky o blízkosti jsou platné i u nás ve 
škole. O podpoře, pomoci, ale také o ublížení. Nejsme školou, která nemá problémy. Máme je. Jsme 
ale školou, která své problémy na všech úrovních průběžně vyhledává a věnuje se jim a snaží se je 
řešit.  

V uplynulém roce jsme toho stihli opravdu mnoho. Deváťáci za sebou mají přijímací zkoušky 
a dopadli úspěšně – na vybrané školy se dostali. Přeji jim do dalších studijních let mnoho úspěchů. 
Věřím, že jim škola pro úspěšné studium dala pevné základy. V době vrcholící vlny omikronu se 
podařil malý zázrak – dlouho plánovaný lyžařský výcvikový kurz proběhl a navíc poprvé v naší režii. 
Naopak bohužel nemohl proběhnout jarmark ani ples. Situace tomu tehdy nepřála. O to více jsme 
se zaměřili na menší akce pro jednotlivé třídy – o všem se můžete dočíst na webových stránkách 
školy. Na jaře se vydařil úklid Bohdalic i Den pro rodinu v parku školy.  

Velké poděkování patří všem našim zaměstnancům – oni jsou stavebními kameny této školy. 
Na hospitacích vidím, že svoji práci pedagogové dělají profesionálně a pro děti, záleží jim na nich a 
své zaměstnání berou jako své poslání. Nepedagogové nám k tomu poskytují výborné technické 
podmínky po stránce hygienické, technické i „žaludkové“. Klobouk dolů a díky. Troufám si tvrdit, že 
stěžejní body koncepce rozvoje školy na roky 2020 – 2025 už teď plníme, a další práce nás ještě 
čeká. Těším se na ni.  

Mgr. Jakub Vaštík  
zástupce statutárního orgánu 

 
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 Canisterapie v 1. a 2. třídě 

září  Preventivní program Neboj se – domácí násilí 

září  Adaptační kurz 6. třídy  

září  Adaptační kurz 9. třídy 

září Adaptační kurz 7. třídy 

září Spaní ve škole – 8. třída 

září Plavání 

září Preventivní program Na startu mužnosti – 6. a 7. třída 

září Preventivní program Dospívám aneb život plný změn – 6. a 7. třida 

září Návštěva dopravního hřiště – 4. třída 

září Focení prvňáčků 

září Školení první pomoci 

září Přespolní běh pro MŠ + ZŠ 

říjen Nácvik evakuace školy 

říjen Divadelní představení pro 2. stupeň 

říjen Přírodovědný klokan 

říjen Technická olympiáda 
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říjen Projekt 72 hodin 

říjen Drakiáda 

říjen Návštěva knihovny v Bučovicích 

listopad Pythagoriáda 

listopad Preventivní program Hravě zdravě 

listopad Program Hasík 

listopad Slavnosti slabikářů 

listopad Dobronauti 

listopad Nábor Junior 

prosinec Mikuláš ve škole 

prosinec Vánoční besídky po třídách 

leden Preventivní program Nej třída na škole – 3. a 4. třída 

leden Preventivní program Petřin příběh – 8. třída 

leden Dramatický program Méďové – 1. a 2. třída 

únor Lyžařský výcvikový kurz 

únor Virtuálně v elektrárně – 6. a 9. třída 

únor Návštěva muzea v Bohdalicích 

únor Školní kolo recitační soutěže  

únor Školní kolo konverzační soutěže v AJ 

únor Preventivní program Outsider – 5. a 7. třída 

únor Preventivní program Hrou proti izolaci – 6. třída 

únor Preventivní program Jonathan – 5. třída 

únor Projektový den Holocaust 

únor Odpolední brigáda s tatínky 

březen Přípravné lekce pro předškoláky 

březen Pangea – 4. a 5. třída 

březen Masopustní stezka v parku  3. a 4. třída 

březen Matematický klokan 

březen Superstar 

březen Den naruby 

duben Barevné dny 

duben Beseda v knihovně – 8. třída 

duben Mladý konstruktér – 8. a 9. třída 

duben Den Země 

duben McDonald's Cup 

květen Okresní kolo Poháru rozhlasu 

květen Okresní kolo Archimediáda 

květen Exkurze Rompa 

květen Veselé zoubky – 1. třída 

květen Školení pedagogů – škola dobrých vztahů 

květen Pasování na čtenáře – 1. třída 

květen Doctor Dancer 

červen Pohádková stezka parkem 

červen Dětský den s hasiči 

červen ZOO Hodonín – 1. a 9. třída 

červen Školní výlety 

červen Sportovní dopoledne 

červen Slavnostní zakončení školního roku, rozloučení s deváťáky  

 
 
8.3. Zprávy třídních učitelů  
1. třída 
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Letošní první třída je převážně dívčí, máme 15 holek a 5 kluků + 1 „domškolačku“. Děti jsou 
velmi milé, přátelské a aktivní. Začátkem školního roku se svého úkolu průvodců výborně ujali naši 
nejstarší deváťáci. Zažili jsme spolu spoustu nezapomenutelných akcí: vyrábění z kaštánků, 
drakiádu, setí semínek hrachu a fazole a na závěr i výlet do ZOO Hodonín.  

Září jsme zahájili canisterapií, následoval plavecký výcvik v Aquaparku Vyškov a Přespolní 
běh. V listopadu jsme měli projektový den Halloween, kdy jsme v celoškolní soutěži obsadili krásné 
2. místo. V projektovém dnu Hravě zdravě jsme nejen ochutnávali a třídili různé druhy ovoce a 
zeleniny a učili se správně stolovat, ale také jsme vyrazili na nové dětské dopravní hřiště do naší 
mateřské školy, kde jsme se věnovali pohybu a zároveň si připomněli bezpečnost na silnici. Vyhnula 
se nám vlna covidové karantény, a tak jsme si mohli užít Slavnosti slabikářů společně s našimi 
deváťáky.  

V prosinci jsme se všichni těšili na Mikuláše, anděly a čerty, Vánoční divadélko paní 
Jarošové, mohli jsme si prohlédnout místní kostel a díky panu Františkovi i panu faráři si i zkusit 
zahrát na kostelní varhany. Předvánoční těšení vyvrcholilo třídní besídkou s ochutnávkou cukroví a 
rozdáváním dárečků. Na vánoční prázdniny jsme odcházeli natěšení, ale i trochu smutní z toho, že 
se dlouho neuvidíme. V lednu jsme si užili preventivní program Méďové, který nás moc bavil, a 1. 
pololetí bylo u konce. První pololetní vysvědčení nenechalo nikoho na pochybách, že máme ve třídě 
samé šikovné jedničkáře. 

Ve 2. pololetí jsme v únoru navštívili Muzeum Bohdalice, kde nám paní Martinková ukázala, 
jak dřív vypadala vesnická škola a dozvěděli jsme se i něco z historie. Následovalo třídní a školní 
kolo recitační soutěže, kde jsme objevili nové recitační talenty. V březnu jsme se seznámili 
s vyškovskou knihovnou, úspěšně jsme se zúčastnili pěvecké soutěže „Bohdalická Superstar“ a 
naše Emička Nováková na Čokoládové tretře dokonce obsadila 3. místo, které ji posunulo až do 
celostátní Zlaté tretry. Na Den učitelů jsem si vyměnila roli s několika šikovnými staršími žáky, kteří 
na oplátku učili naše nejmenší, a myslím si, že někteří moc dobře. Březnové akce zakončili Dravci 
a sovy, kde jsme měli možnost si zblízka některé jejich zástupce prohlédnout i pohladit a žasli jsme 
nad tím, co je šikovný sokolník dokáže naučit i kolik asi stojí takový orel kamčatský, kterého majitel 
pojmenoval Koupelna. Dubnové předvelikonoční Barevné dny ukázaly, že umíme držet za jeden 
provaz a barevně sladit celou třídu. V květnu jsme si ve školce vyzkoušeli, jak dávat 1. pomoc, 
v projektu Veselé zoubky zase jak pečovat o zdravý chrup. Poté jsme byli v Knihovně Karla 
Dvořáčka ve Vyškově slavnostně rytířem pasováni na čtenáře. Na dnu pro rodinu se ukázalo, že 
máme ve třídě nejen šikovné zpěvačky a tanečnice, ale i rodiče našich dětí, kteří se neostýchali 
zapojit se do soutěží v našem krásném zámeckém parku. Doctor Dancer nás v závěru května 
rozpohyboval a za hodinku jsme v tělocvičně nacvičili parádní taneční vystoupení. Poslední měsíc 
školního roku začal jak jinak než oslavou Dne dětí. Naši deváťáci nás překvapili soutěžemi 
v Pohádkovém zámeckém parku. Branný den s hasiči nám pomohl rozšířit naše znalosti z oblasti 
historie, vojenské techniky, 1. pomoci a vyzkoušeli jsme si také trenažér bezpečné jízdy na motorce.  
Do ZOO jsme se vypravili hned dvakrát. Nejprve s Kroužkem ochránců přírody do té ve Vyškově, 
kde pro nás firmy Rompa zajistila vstup s komentovanou prohlídkou zdarma. A podruhé s deváťáky 
do ZOO Hodonín. Školní výlet na Ranč Manner nám díky jedné mamince přinesl náhled do života 
různých plemen koní, viděli jsme i husy a housátka, vyzkoušeli si úklid na ranči, opekli si špekáčky 
a za odměnu jsme se  mohli povozit na koníkovi. Sportovní dopoledne ukázalo, že jsme třída velkých 
sportovců, což dokazuje v celkovém vyhodnocení 1. místo pro Emičku a 3. místo pro Milánka. Den 
před vysvědčením jsme si naplánovali rozlučkovou třídní párty, kde šampaňské teklo proudem a 
bříška byla plná dobrot až k prasknutí.  

Ani jsme se nenadáli a je tu první závěrečné vysvědčení. Musím pochválit všechny děti, že 
se moc a moc snažily, aby se naučili číst i psát všechna písmenka, počítat do dvaceti umíme už 
dokonce s přechodem přes desítku, v prvouce poznáme spoustu zvířat i rostlin a v tělocviku jsme 
udělali veliký pokrok v hodu míčem, skoku přes švihadlo, skoku do dálky a naučili se hrát nové hry 
a při soutěžení umíme i prohrát. Protože víme, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ale to 
nejdůležitější si neseme sami v sobě: jsme dobrá parta a stali se z nás za ten rok skvělí kamarádi, 
kteří se na sebe budou po prázdninách zase moc těšit.  

Mgr. Leona Venerová 
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2. třída 
Druhou třídu a začátek školního roku 2021/22 jsme zahájili zvesela. Vzpomínky na prázdniny 

vystřídalo vzpomínání na 1. třídu, ve které jsme zažili distanční výuku a nejen při ní spoustu legrace, 
ale hlavně jsme se naučili číst, psát, počítat a další věci. 

Září proto patřilo opakování a procvičování těchto dovedností, vycházkám do přírody, jejímu 
pozorování a objevování. Krásný den jsme zažili s paní Zourkovou, která zavítala k nám do třídy se 
svými fenečkami, z toho jedna byla tříměsíční pejsčí miminko Corinka. Dozvěděli jsme se, jak si 
správně pejska vybrat, jak se o něj starat, shlédli jsme ukázky výcviku, vyzkoušeli si povely pejskům, 
vykartáčovali jim kožíšky, pomazlili se s nimi a pořádně zadováděli. 

Zajímavými akcemi a programy byl pak naplněn celý náš školní rok. Zavítali jsme do 
Knihovny v Bučovicích, prohlédli si expozici Muzea v Bohdalicích. Paní učitelka nachystala 
Strašidelné vyučování, Mikulášské vyučování, projektový den Svatý Martin, Vánoční procházku 
s návštěvou kostela a besídkou nebo zábavný den ke Dni dětí. Účastnili jsme se mnoha výukových 
programů, např. Hasík, Hravě zdravě, Dravci a sovy, První pomoc, moc nás bavil preventivní 
program Méďové a moc jsme si užili a vydováděli se s Doctorem Dancerem. Kamarádi z MŠ nás 
přizvali na krásné divadelní představení z Prostějova. 

Zapojili jsme se i do spousty různých kulturních soutěží, např. Recitační soutěže, ze které si 
1. místo odnesla Veronika Rožnovská a 2. místo Vendula Robešová. Ve školní Superstar 
zabodovala v duetu Adriana Mlčoušková s Darinou Huňadyovou . Začátek dubna byl věnován další 
celoškolní soutěži Barevné dny, ve které jsme získali 1. místo v kategorii tříd 1. stupně. 

Nezaháleli jsme ani ve sportu. Hned v září jsme se zapojili do Přespolního běhu nejmladších 
tříd, uspořádali jsme si třídní Drakiádu, Elizabeth Tylšarová nás reprezentovala ve Vyškově na 
atletické soutěži Čokoládová tretra v běhu a celá třída se zapojila do sportovního zápolení na závěr 
školního roku v parku školy. Moc nás bavil Branný den, na kterém nám představili svou práci hasiči 
a policie. 

V únoru jsme byli účastníky natáčení dokumentu o životě Bohdalic. Na konci nás čekal 
odpočinkový týden jarních prázdnin. 

Svou školu máme rádi, a aby bylo její okolí pořád stejně krásné, bez váhání jsme se v dubnu  
s ostatními žáky školy pustili do úklidu parku a dalších přilehlých míst v rámci oslav Dne Země. 
Odměnou nám bylo opékání špekáčků a dalších dobrot. Květen patřil Dni pro rodinu, kde jsme měli 
jedinečnou příležitost zasoutěžit si spolu s rodiči, ale i učiteli. 

Školní rok jsme v červnu zakončili společně s kamarády z 5. třídy výletem do Kroměříže, kde 
nás po prohlídce nádherných zámeckých prostor a výstupu na věž čekala procházka podzámecké 
zahrady se spoustou zvířátek, hlavně legračními opičkami. Prohlédli jsme si starobylé náměstí, 
nakoupili suvenýry, pochutnali na výborné zmrzlině a na závěr nás čekalo překvapení – návštěva 
zrcadlového bludiště, ve kterém jsme se nádherně vydováděli.  
Poslední tečkou bylo rozdání vysvědčení spojené s rozloučením s paní učitelkou a odchodem na 
zasloužené prázdniny. 

Mgr. Miroslava Čepánová 
 

3. třída 
Začátkem školního roku jsme vzlétli bohdalickým expresem a přistáli rovnou ve třetí třídě.  

Z počátku jsme se rozkoukávali a sehrávali s novými spolužáky. Nevyhnula se nám ani covidová 
opatření a karanténa. Přesto jsme dennodenně bojovali doslova o každý bodík v celoroční soutěži. 
Naše body se pak zúročily nejen v podobě jedniček, ale hlavní bylo, že jsme se něčemu novému 
naučili, začali si více všímat sebe i spolužáků kolem.  

Společně s „Dobronauty“, jsme si pak vyzkoušeli několik běžných situací, se kterými se 
v životě můžeme potkat. V třídních kruzích pak děti zkoušely, jak takové situace řešit. Přestože teorii 
již ovládáme, v praxi se nám mnohdy ještě nedaří, a tak se máme i nadále čemu učit.  

V listopadu jsme si užili halloweenské vyučování se strašidelnou výzdobou třídy. Také jsme 
nahlédli pod ruce profesionálních hasičů z Bučovic s programem Hasík.  

V lednu jsme doslova mohli prožít program Sdružení D – Nej třída na škole. Dále nás čekal 
masopust se zvyky a tradicemi a samozřejmě s maškarami, které k masopustu neodmyslitelně patří. 
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V projektovém vyučování s připomenutím osobnosti učitele národů J. A. Komenského jsme 
poděkovali nejenom za prázdniny, ale i za to, že se můžeme ve škole radovat, vzdělávat, získávat 
nová přátelství, ale i chybovat. 

Den naruby, kdy žáci z vyšších ročníků učí nás menší, byl pro nás naprosto povedený. 
Nejvíce pak vzpomínáme na paní učitelku Elišku z osmé třídy, která nás měla čtení a také pány 
učitele Marka a Petra ze šestky a jejich hudební výchovu. Velmi nás sblížily i barevné dny, kdy jsme 
celý týden před Velikonocemi chodili oblečeni v barvách, které byly zadány. Děti se dokázaly 
naprosto bravurně mezi sebou domluvit a vždy někdo přinesl i něco navíc, pro ostatní spolužáky. 
Osvěžením pro nás byl i výukový program „Dravci a sovy“. Dozvěděli jsme se zde spoustu 
zajímavých informací a zhlédli netradiční ptactvo, které ve volné přírodě už tolik nepotkáme. 

Ač by se to někomu nezdálo, nejvíce jsme asi vynikli při Dnu Země – kdy jsme měli za úkol 
vyčistit okolí školy od odpadků. Šest plných pytlů a rozzářená očka se slovy: „Paní učitelko, můžeme 
zítra jít zase?“ mluvila za vše. S doktorem Dancrem jsme se dostatečně odreagovali, abychom pak 
zvládli konec školního roku. V závěru jsme pak oslavili MDD s vojenskou posádkou v kasárnách ve 
Vyškově a úplně nakonec jsme s velkým očekáváním odjeli na třídenní výlet do Kyjova. Za ty tři dny 
jsme navštívili ZOO Hodonín, okoupali se v biotopu v Bohuslavicích u Kyjova, zažili na vlastní kůži 
poznávačku města Kyjova, navštívili dopravní hřiště, vyzkoušeli 3D pera, programovatelné roboty 
ozoboty, zahráli si spoustu her a přivezli jsme si zážitky, na kterých budeme určitě stavět i v dalších 
letech.  

Mgr. et Mgr. Růžena Pogšteflová 
 

 
4. třída 

Čtvrťáci vystartovali do dalšího ročníku s novou paní učitelkou a čtyřmi novými spolužáky. A 
tak jsme si v září na sebe chvíli zvykali. Pomohly nám v tom seznamovací a týmové hry, které nás 
hodně bavily a sblížily. Sami jsme si stanovili pravidla třídy, která jsme se po celý rok snažili 
dodržovat.  

Na začátku roku, ale i v jeho průběhu, nás občas postrašila covidová opatření, ale my jsme 
si s tím poradili velice dobře a naše distanční hodiny byly nejen o učení, ale také o spoustě smíchu, 
bádání a zkoumání. 

V září a v dubnu jsme se vydali do Vyškova na dopravní hřiště. Nejdříve žáky čekala 
teoretická část, kde si vysvětlili význam dopravních značek a ukázali si nejběžnější situace 
v silničním provozu a potom se už šlo jezdit. To byla nejoblíbenější část výuky. Ale i tady bylo 
potřeba respektovat přísné dopravní předpisy. Všichni si vyzkoušeli, že v praxi to taková legrace 
není a je třeba chovat se zodpovědně a ohleduplně. 

V říjnu jsme absolvovali program Hravě zdravě. Sice to slyšíme ze všech stran, jak správně 
jíst a čeho se vyvarovat, ale není na škodu si to občas zopakovat. 

V lednu k nám přijeli pracovníci Sdružení D z Olomouce s programem „Nej třída na škole“. 
Zahráli jsme si scénku a hodně si povídali o problémech, které nás mohou běžně potkat. 

Na jaře jsme se zapojili do matematických soutěží Klokan a Pangea a naučili jsme se básně 
na recitační soutěž. Navštívili jsme místní muzeum Tomáše E. Müllera.  

Na Den Země jsme se vydali pomoci přírodě a nasbírali jsme pěkných pár pytlů nepořádku.  
Den dětí jsme oslavili ve vyškovských kasárnách. Vojáci si připravili zajímavé ukázky, a my 

jsme se tak mohli namaskovat obličejovými barvami, vyzkoušet si střelbu ze vzduchovky, hledání 
s minohledačkou a prozkoumali jsme spoustu vystavených exponátů.  

Společně s Doctorem Dancerem jsme se vyřádili v tělocvičně.  
Velkou akcí byl náš výlet - Expedice Chocholík. Ráno jsme přijeli do Vyškova a pěšky se přes 

Drnovskou špici vydali zdolat nedalekou rozhlednu. Cestou jsme hráli spoustu her, opekli jsme si 
špekáčky a po deseti kilometrech jsme se odměnili pořádnou porcí zmrzliny v Drnovicích. Výlet byl 
sice náročný, ale fakt super. 

Žáci si pomáhají, zapojují se do akcí, sami si například připravili výrobky do obchůdku na akci 

Den pro rodinu. Kolektiv třídy je aktivní a kamarádský 😊 

Mgr. Jana Žďárská 
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5. třída 

Školní rok 2021/2022 byl pro žáky 5. třídy posledním rokem na 1. stupni. Byl to rok běžný, 
tradiční, tak jak ho všichni známe, bez on-line výuky, za což byli žáci vděční, mohli se setkávat se 
svými spolužáky, kamarády a také učiteli. Krásný školní rok plný učení, získávání nových 
dovedností, schopností, zkušeností a společných zážitků, jsme zakončili společně s žáky druhé třídy 
a bývalou učitelkou páťáčků, Mirkou Čepánovou, bezvadným výletem do překrásné Kroměříže. 
Navštívili jsme historicky zajímavý Arcibiskupský zámek a zahrady. Děti se pak také dosyta vyřádily 
v Zrcadlovém bludišti a na závěr osvěžily pravou italskou zmrzlinou. Teď už se každý z nich moc 
těší na vysvědčení, prázdniny a na to, jak se v září zase všichni setkají, tentokrát už jako žáci 2. 
stupně.  

Mgr. Olga Marušková 
 
 

6. třída  
Na začátku školního roku jsme se vydali na adaptační kurz do nedalekých Bučovic, kde jsme 

v prostorách DDM strávili příjemné dva dny plné zábavy a vzájemného poznávání. Hrály se různé 

společenské a seznamovací hry, společně se vařilo a večer se zpívalo u táborového ohně. V říjnu 

jsme se zapojili do projektu 72 hodin, v rámci kterého jsme školu vyzdobili dýňovými příšerkami 

a dřevěnými panáčky. V říjnu naší třídu reprezentoval Martin Dias na technické olympiádě ve 

Vyškově, kde si jako nejmladší účastník našeho školního týmu nevedl vůbec špatně.  

Během školního roku jsme také absolvovali různé výchovně-preventivní programy. Například 

v programu od MP Education jsme se zaměřili na fyzické změny v dospívání. Program Hrou proti 

izolaci byl zase zaměřen na skupinovou spolupráci ve třídě, rozvoj kritického myšlení a kreativity. 

V listopadu nás navštívili hasiči s preventivním programem Hasík, kde jsme se dozvěděli vše o práci 

hasičů a také, jak se zachovat v případě nebezpečí požáru.  

Během školního roku jsme se také zúčastnili několika školních soutěží a olympiád – 

Pythagoriáda, Konverzační soutěž v AJ, Recitační soutěž a Matematický klokan. V dubnu jsme si 

uspořádali projektový den s uměleckým řezbářem z Vyškova. V rámci tohoto dopoledne jsme se 

dozvěděli různé zajímavosti o řezbářství, ale hlavně jsme si mohli pod vedením zkušeného řezbáře 

vyrobit svůj navržený výrobek. V rámci Dne Země jsme se zase celá třída vydali zvelebit naší 

mateřskou školku, kde jsme vysázeli několik okrasných tůjí.  

Za zmínku také stojí dubnový výlet na divadelní představení v Rousínově. Zde se v kulturním 

domě Záložna konalo dětské amatérské představení. Divadlo se odehrávalo v době vyučování, 

a protože je jeden z herců náš spolužák Marek, přijela ho celá třída podpořit. V květnu jsme se jeli 

podívat do Vojenské akademie v Dědicích, kde se u příležitosti Dne dětí konal den otevřených dveří. 

Mohli jsme si zde důkladně prohlédnout místní vojenskou techniku, obdivovat policejní výcvik psů 

nebo koní a dokonce si zastřílet ze samopalu. 

Závěrečný měsíc jsme si zpestřili společným přespáním ve škole. Hrály se různé hry, 

sportovalo se, zpívalo a odvážlivci se vydali na malou stezku odvahy. Na závěrečný školní výlet 

jsme jeli do Oslavan, kde jsme prozkoumávali tajemství dávno zapovězeného dolu Dukla 

v zábavním parku Permonium. 

Mgr. Radim Klvač 
 
 
7. třída  

Výuku v šesté třídě nám nuceně přerušovala covidová pandemie, a tak byl rok 2021/2022 
prvním, kdy jsme se jako kolektiv mohli skutečně sžívat dohromady. 

Výukově byl začátek roku především o tom, abychom zjistili, co si z on-line výuky žáci 
pamatují, co je potřeba procvičit, co je třeba upevnit, kde můžeme jít dál. Vztahově jsme se snažili 
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posílit naše vazby společnými akcemi, hned na začátku roku to byl adaptační výlet do Hipocetra 
Koryčany. Zde se žáci dozvěděli mnohé o koních, jejich chovu, o indiánských a kovbojských 
dovednostech a při společných procházkách poznali okolí. 

Během školního roku pak následovalo několik menších akcí a výletů (do knihovny, projektová 
výuka, dny pro zdraví, Den Země), některé povedené akce (např. jarmark, divadlo) žel musely být 
zrušeny.  

Jaro nám pak otevřelo nové možnosti a my jsme mnoho času trávili hodinami ve výuce v 
parku, jeli jsme do zámku v Bučovicích, sportovali na hřišti a v parku za školou, jeli na exkurzi do 
Vyškova i uskutečnili výlety po okolí, spali ve škole, prolézali zábavným parkem Permonium. Přitom 
jsme se naučili mnoho nových znalostí a dovedností, vyzkoušeli jsme mnohé pokusy, zjistili, jak se 
žije jinde ve světě a jak se žilo v jiných dobách, naučili jsme se skladbu věty i počítání se zlomky. 
Ale hlavně jsme se snažili být dobrými kamarády a užívat si legraci. 
 

Mgr. Dana Truksová 
 
 

8. třída 
Osmáci jsou třída s šesti chlapci a deseti děvčaty. V průběhu školního roku se nám jedna 

dívka odstěhovala do Brna. Jsou to žáci šikovní, pracovití a zodpovědní.  
Hned v září jsme začali dvoudenní stmelovací akci. Ve čtvrtek jsme si dali výlet na místní 

národní přírodní památku Větrníky. Výlet na tuto lokalitu je naší každoroční tradicí. Poté jsme si 
zahráli odpolední hry a velkým dobrodružstvím byly večerní hry ve škole a v zámeckém parku. 
Zakončili jsme to nocováním ve škole. Druhý den proběhl také ve znamení her. 

V listopadu proběhl Den zdraví, kdy jsme si připravili různé druhy ovocných a zeleninových 
salátů a následně jsme je ochutnávali. Ukázali jsme si, že jídlo může být chutné a zároveň i zdravé. 

V prosinci proběhla tradiční vánoční besídka, kdy si navzájem dáváme dárky. 
V průběhu školního roku probíhají třídnické hodiny, kde si hlavně povídáme a hrajeme různé 

hry. Hry jsou nejen pro pobavení, ale také proto, abychom se navzájem poznali a měli se rádi. 
Třídnické hodiny probíhaly i v online prostoru, když jsme byli na distanční výuce. 

V průběhu druhého pololetí k nám jezdila organizace, která zajišťuje preventivní programy. 
My jsme měli objednané programy týkající se kyberšikany a dobrých vztahů ve třídě.  

Na apríla jsme uspořádali společnou snídani. Každý přinesl z domu nějaké jídlo, které rád 
snídá. Na stole se nám sešly koláčky, bublaniny, bábovky, obložené chleby, ovoce, zelenina ... Bylo 
to velmi příjemné a chutné. 

V průběhu dubna děti navštívily knihovnu v Bučovicích. Kluci se zajeli podívat do Vyškova na 
SOŠ a SOU, kde se zúčastnili akce Mladý konstruktér. Na Den Země jsme sbírali odpadky 
v Bohdalicích. 

V květnu děti navštívily v Olomouci Pevnost poznání, proběhla exkurze do Rompy Vyškov, 
konal se Den pro rodinu, kde někteří naši žáci vystupovali a jiní měli připravené soutěže.  

V červnu na Den dětí jsme si udělali výlet do Brna, kde jsme prošli Denisovy sady. Hlavním 
hřebem výletu bylo pozorování motýlů v Papilonii. Motýly můžete nechat na sebe sednout. Téměř 
všem se nám to podařilo a byli jsme šťastni. Pořídili jsme stovky záběrů. Zážitek to byl fascinující. 

Další akcí připravenou od místních hasičů ke Dni dětí byl branný den. Užili jsme si střílení ze 
vzduchovky, všichni jsme prolezli velká vojenská auta, prostě další super den. 

Poslední akcí konanou v tomto školním roce byl 3-denní výlet do Jedovnic. Ubytování a 
stravování jsme měli zajištěno v kempu Olšovec. Hlavním výletním lákadlem byl lom Seč a Rudické 
propadání. Děti a hlavně paní učitelky byly nadšené. Celý výlet se vydařil, všichni byli nadmíru 
spokojeni.  
Těšíme se, co za akce vymyslíme na příští rok. 

Mgr. Iveta Burešová 
 
 
 

9. třída 
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Třída absolvovala preventivní programy (Neboj se promluvit s kampaní, Virtuálně 
v elektrárně, Holokaust, Barevný týden) navštívili jsme Muzeum v Bohdalicích, někteří se účastnili 
soutěží (Školní kolo recitační soutěže, Konverzační soutěž v Aj školní kolo, Pěvecká soutěž 
Superstar), byli jsme na exkurzi v Rompě, připravili jsme a realizovali Pohádkový les pro nejmenší 
spolužáky, organizujeme třídenní školní výlet a rozloučení se školou… akcí bylo samozřejmě více 
a podstatně ovlivnily průběh třídnických hodin. 

Deváťáci se ukázali jako dobří tutoři prvňáků. Společně jsme pouštěli draky, sázeli bylinky, 
vyráběli z kaštanů, strávili pěkná dopoledne v Pohádkovém lese a hodonínské ZOO. Těší mě, když 
vidím, jak hezky se velcí chovají k našim nejmenším, i když je to někdy stojí práci a musí se jim 
přizpůsobit. 

Během organizování akcí se ukázalo, jak třída funguje jako tým, jak a kdo je více či méně 
obětavý, jaké má sebevědomí a vztahy se spolužáky a jak dokáže přijmout svou roli v kolektivu.  

Momentálně připravujeme rozloučení se školou. Chystáme závěrečnou řeč, montáž videí, 
hudbu, fotky, dárky a celkový koncept. Máme rozpis, aby byli zapojeni podle svých možností a 
schopností všichni. Jednotlivci fungují, ale potřebují plán, časový rozpis a koordinaci.  

Zároveň se těšíme i do Boskovic, kde spolu strávíme necelé tři dny. Čekají nás výlety, kultura, 
památky a večerní program. 

Na závěr musím zmínit velkou roli paní asistentky Moniky Raušerové. Jsem moc ráda za 
dobré vztahy, které má s dětmi i za podporu a pomoc při organizování akcí. Bez ní by naše třída 
nebyla taková, jaká je. 

Mgr. Petra Hanáková 
 

 

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. S každým vyučujícím probíhá 
během roku vzájemný hodnotící pohovor.  
Externí zjišťování výsledků školy probíhá ve spolupráci s ČŠI, dále viz sekce 18.  
 

10. Výsledky proběhlých kontrol 
10.1. VZP Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného.  
Zjištěné nedostatky:  
V roce 2019 bylo pojistné zasláno nesprávné pojišťovně. Problém vznikl kvůli nesprávné informaci 
dvou zaměstnanců o své zdravotní pojišťovně. Pojistné bylo doplaceno, vyměřené penále bylo na 
základě žádosti prominuto.  
Byla přijata nápravná opatření.  
 

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 
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 OPPP Vyškov, další OPPP a SPC 

 ZŠ a MŠ Ostopovice, ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, Brno, ZŠ Sirotkova, Brno, ZŠ Purkyňova, 
Vyškov, ZŠ a MŠ Ptení, ZŠ a MŠ Rašovice, ZŠ Prameny, Rousínov, ZŠ Třebovská, ZŠ 
Nádražní, Vyškov,  

 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, JF Avarom, Matio 

 Sdružení D  

 Atletický svaz AHA 

 Asociace školních sportovních klubů 
 

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 
Cílem projektu je zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, 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. 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 
 
12.5. Sponzorské dary 
Za kalendářní rok 2021 byly škole poskytnuty účelově určené sponzorské dary ve výši 105 000 Kč.  
V uplynulé části kalendářního roku 2022 byly škole poskytnuty účelově určené sponzorské dary ve 
výši 64 248 Kč. Další sponzorské dary jsou v jednání.  
 

 
 

13. Technické a materiální možnosti  
13.1. ICT vybavení 
Pro výuku informatiky žáků naší školy slouží odborná učebna s dotykovou interaktivní tabulí a 
notebooky zapojené do školní sítě LAN. Tato učebna je také průběžně využívána pro výuku 
ostatních předmětů. Pedagogický sbor je vhodně motivován k efektivnímu využívání ICT techniky v 
kombinaci s klasickou výukou. K přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 
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slouží také několik notebooků a stolních počítačů vybavených tiskárnami. Všichni vyučující jsou 
v současné době vybaveni pracovním notebookem, který jim usnadňuje práci při přípravě na 
vyučování. 
 
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 také 3D tiskárnou. 
Ostatní učebny jsou vybaveny počítačem a datovým projektorem pro lepší názornost výuky.  
 
Při distanční výuce byly žákům, kteří o to projevili zájem, zapůjčeny notebooky, tablety a další 
příslušenství.  
 
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. 
 
Naše základní škola je také licencovanou a autorizovanou školní vzdělávací institucí firmy Google. 
Jedná se o balíček aplikací Google Workspace. 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 digitální Učebna v systému Google Classroom, pedagogové do 
nich průběžně přidávají výukové materiály, 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 2021/2022 

 výměna linolea v levé dolní části přízemí a v kanceláři vedoucí školní jídelny 

 renovace parket v učebně 4. třídy  

 výmalba haly – část U Zrcadla, učebny 4. třídy 

 nová omítka ve školní jídelně – vysvhnutí kvůli vysoké vlhkosti 

 nové vestavěné skříně v tělocvičně, v učebně D+Z a ve školní jídelně  

 vybudování polytechnické dílny pro děti v MŠ  

 nové podlahové lišty v učebně Inf  

 nová okna nad schodištěm v MŠ  
Na některých pracích se dobrovolně podíleli během prázdnin a školního roku podíleli žáci naší školy. 
Rodiče žáků nám na jaře pomohli s výměnou světel v dolní části přízemí a v zázemí tělocvičny a 
také s prořezem keřů před vstupem do tělocvičny.  
V procesu realizace je výstavba venkovní učebny školy.  
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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.  
Vnitřní informovanost žáků a rodičů o činnostech školy je nově zabezpečena měsíčně zasílaným 
„Co nás čeká.“ 
 

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  

1 
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.  
 

17. Činnost školního parlamentu 
Po roce, kdy se parlament scházel jen omezeně, jsme v roce 2021/22 obnovili pravidelné 

schůzky. Zástupci dětí od třetí třídy výš (vždy dva zástupci na třídu) se setkávali, abychom probrali 
jednotlivé akce školy, co žáci oceňují a kde má naopak škola rezervy. 

Podařilo se nám spoluorganizovat halloween - byla vyhlášena soutěž o nejděsivější výzdobu 
třídy a děti si přinesly masky a udělali si strašidelný make-up. Myšlenky na vánoční jarmark musely 
žel ustoupit covidové pandemii. O to více jsme se těšili na jaro, kde si parlament vzal za vlastní 
organizaci dne pro rodinu. Nachystali jsme jednotlivá stanoviště, potkali jsme se s rodiči a dali si 
občerstvení od 9. ročníku.  

Věříme, že v roce 2022/23 se budeme nadále scházet a budeme moci vznášet a realizovat 
jednotlivé návrhy. 

 
 

18. Výsledky žáků v jednotných přijímacích zkouškách a ve 
srovnávacím testování ČŠI 
 
18.1. Výsledky v jednotné přijímací zkoušce: 
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18.2. Dobrovolné zjišťování výsledků vzdělávání žáků ČŠI:  
Naše škola se na podzim zapojila do dobrovolného testování výsledků vzdělávání žáků 2021. Účastí 
škola získala cenné informace (jak na tom naši žáci jsou, na jaké oblasti je potřeba se zaměřit). 
Testování probíhalo v 5., 7. a 9. třídě v oblastech Čj, M a Aj.  
 
5. třída – Český jazyk 

 
5. třída – Matematika 

 
5. třída – Anglický jazyk  

 
 
7. třída – Český jazyk 

 
7. třída – Matematika 
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7. třída – Anglický jazyk  

 
 
9. třída – Český jazyk 

 
9. třída – Matematika 

 
9. třída – Anglický jazyk  

 
 
18.3. Povinné zjišťování výsledků vzdělávání žáků ČŠI:  
Naše škola se v červnu účastnila povinného Výběrového testování výsledků vzdělávání žáků 2022. 
Účastí škola získala cenné informace (jak na tom naši žáci jsou, na jaké oblasti je potřeba se 
zaměřit). Testování probíhalo v 9. třídě v oblastech Čj a M.   
 
9. třída – Český jazyk 

 
9. třída – Matematika 
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19. Vyhodnocení naplňování cílů ŠVP 
Cíle ŠVP jsou naplňovány, zjištění se opírá o pravidelné hospitace, každodenní pozorování 

dění ve škole, výsledky našich žáků v testováních a při přijímacích zkouškách (podrobně viz sekce 
18).  

Žáci jsou na konci vzdělávání vybaveni dostatečným množství kompetenci, znalostí a 
dovedností, které jim umožní úspěšně pokračovat v dalším studiu.  

 
 



 



 



 


