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Výroční zpráva byla zpracována dle obsahu pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy, která vychází z § 7 vyhlášky 

č.15/2005 a zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

Základní údaje o škole 

Název školy:  Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R., příspěvková organizace 

Sídlo:     Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 Odloučená pracoviště škola nemá. 

Zřizovatel:    Město Rožnov pod Radhoštěm 

Adresa zřizovatele:   Městský úřad, Masarykovo náměstí č. 128, 

        756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Právní forma školy:  Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k 1. 7. 2001 jako příspěvková 

organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních 

předpisů. Původní zřizovací listina platná od 1. 1. 1995 byla změněna a doplněna 

ve smyslu usnesení zastupitelstva města č. XV/4 ze dne 17. 4. 2001 a je uložena 

v ředitelně školy.  

Ředitelka školy:  Mgr. Pavlína Ondryášová, jmenována do funkce 1. 8. 2020 

Statutární zástupce:  nemá 

Kontakt:   telefon ředitelna školy  571 653 194, 739 587 837 

                        školní družina      731 677 312 

    kancelář školní jídelny  571 653 196 

     e-mail: reditelka@zskorpas.cz     

Pracovník pro informace: Ivana Trčková (ekonomka školy) 

    Monika Pavlíčková (informace o ŠJ) 

Zřízení školy:  Škola vstoupila do právní subjektivity dne 1. 9. 1992 a stala se příspěvkovou 

organizací   

Zařazení do sítě škol:  22. 3. 1996, s č. j. 337/1996-01, poslední aktualizace v síti byla provedena s 

účinností od 17. 3. 2006 

Kapacita školy:   180 žáků 

Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 149 846 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity je: 

školní družina – kapacita 80 žáků          školní klub – nemá          školní jídelna – kapacita 250 žáků 

                            IZO ŠD: 120 400 502                                                                       IZO ŠJ: 103 092 871 

Web školy: www.zskp.cz 

Školská rada: zřízena usnesením rady města Rožnov pod Radhoštěm č. 1014/41 ze dne 1. listopadu 2005. 

   Schází se dle potřeby, minimálně dvakrát v průběhu školního roku.  
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021: 

Objekt školy se nachází v lokalitě sídliště Koryčanské Paseky v Rožnově pod Radhoštěm, v okrajové části 

města. 

Základní škola je neúplnou základní školou. Jejím hlavním posláním je poskytovat základní vzdělání podle 

ŠVP ZV Sluníčková škola pro radostné učení.  

Budova základní školy je patrová a její stáří je 29 let. V suterénu je umístěna školní družina. K 1. 9. 2020 

byla zřízena tři oddělení školní družiny s počtem 80 zařazených žáků. Během školního roku docházelo ke 

změnám v počtu žáků v jednotlivých odděleních díky metodickým pokynům a nařízení vlády, distanční a 

rotační výuky.   

Naší vizí je budování osobité školy, kde se všichni vzájemně poznávají, znají, potkávají a jsou si stejně jako 

v rodině vzájemnou oporou. Snažíme se nabídnout své služby všem dětem, nejen dětem nadaným, sportovně 

či jinak založeným.  Cílem bylo zbavit děti pocitu strachu, naučit je, že si při vyučování lze i hrát a soutěžit, 

ale také pracovat vlastním tempem. Je potřeba zvládnout naslouchání názoru ostatních, nést zodpovědnost 

za své jednání, vnímat a zaujímat stanoviska k událostem, plnit si své úkoly. Cílem pedagogů je snaha o 

vyváženost získaných vědomostí s prožitky, upevňování mezilidských vztahů a vytvoření podnětného 

prostředí, ve kterém by mohly i méně nadané děti být úspěšné. 

Škola poskytuje žákům možnost rozvoje v oblasti čtenářské a finanční gramotnosti. Zajišťuje prevenci 

negativních jevů chování, poskytuje případné rady a doporučení metodika prevence, či školního psychologa. 

Zajišťuje také péči o žáky s poruchou učení a chování. Důležitý je také individuální přístup pedagoga k 

žákovi, jeho potřebám, problémům a jejich řešení. 

Do školy byli zařazeni žáci z přidělených spádových oblastí a žáci, kteří byli přijati na žádost svých 

zákonných zástupců.  

V přízemí budovy jsou vybaveny dvě třídy, ředitelna s kanceláří ekonomky, školní jídelna a šatny tříd.  

Ve školní jídelně, zajišťující stravování žáků a zaměstnanců školy, cizích strávníků, byl průměrný počet 

zapsaných strávníků 160. 

V 1. poschodí jsou umístěny čtyři třídy, sborovna, odborná počítačová učebna, třída pro ŠD a dva kabinety 

pomůcek. Materiální vybavení školy je na velmi dobré úrovni a průběžně dochází k jeho obnově, 

modernizaci.  Také školní zahrada s altánky je za hezkého a teplého počasí využívána jako venkovní učebna.  

Kapacita školy je šest kmenových tříd po 30 žácích. V letošním školním roce jedna ze tříd sloužila jako 

učebna anglického jazyka.  

Škola nemá dostatečnou kapacitu tělocvičny. Za hezkého počasí využíváme pro výuku tělesné výchovy 

zrekonstruované školní hřiště, běžeckou dráhu a doskočiště, součást školní zahrady.  Pro výuku tělesné 

výchovy ve 4. a 5. ročníku si celoročně pronajímáme tělocvičnu v sousední budově gymnázia.  

Používáním metod činnostního učení se stává školní vzdělávací program podnětnější a kreativnější i 

efektivnější. Učitel se stává při činnostních formách výuky nejen organizátorem, ale i průvodcem práce 

žáků.  

Zájem žáků, jejich zaujetí pro řešení předkládaných problémů, radost i z dílčích úspěchů, to vše přináší pocit 

vnitřního uspokojení také pro učitele. Pocit uspokojení, radosti přináší žákům i pedagogům promyšlená 

výuka, ale i nahodilé situace, které je potřeba operativně a s citem řešit. 

Snažíme se co nejvíce dbát na zachování přirozené skladby žákovských kolektivů, nejlépe v počtu do 25 

žáků.  

Škola má pedagogickou radu, která je zřízena jako poradní orgán ředitele školy. Jejími členy jsou všichni 

pedagogičtí pracovníci. Pedagogická rada se schází nejméně 1x měsíčně na menších pedagogických 

poradách a 1x za čtvrt roku na klasifikačních poradách. 
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Počet 

tříd/skupin 

 

Počet žáků 

 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

 

Přepočtený počet 

ped. prac. 

/prac. ŠJ/ 

 

Počet žáků 

na ped. úvazek 

1. stupeň 6 100 20 6,64 15,06 

Školní družina 3 80 26,66 2,3 34,78 

Školní jídelna X 100 X 3,5 X 

 

Mimoškolní a občanská sdružení při škole 

Nadační fond ZŠ Koryčanské Paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Z jeho příspěvků jsou financovány zájezdy 

žáků za kulturou, odměny za různé soutěže, mimoškolní akce pro žáky, zákonné zástupce.  

Škola je členem Asociace základního školství ČR. 

 

Vzdělávací program školy 

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV  

Sluníčková škola pro 

radostné učení 

ŠVP ZV 

ZŠ Koryčanské Paseky 
1. – 5. 100 

 

Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání  

 

Využíváním metod činnostního učení se stává školní vzdělávací program podnětnější a kreativnější i 

efektivnější. Učitel se stává při činnostních formách výuky nejen organizátorem, ale i průvodcem práce žáků.  

Důležitý je také individuální přístup pedagoga k žákovi, jeho potřebám, problémům a jejich řešení. 

Pracovní postupy, použité metody a formy práce se v průběhu vzdělávacího procesu mění také v závislosti na 

vývojovém období žáka, jeho schopnostech. 

Vlastní tempo práce, dosažení drobného i většího úspěchu, práce s chybou, sebehodnocení jsou 

neodmyslitelnou součástí pokroku každého žáka. Na utváření osobnosti každého žáka se podílí podnětné 

prostředí, vzájemná spolupráce a komunikace, seberealizace a projevení vlastního názoru. Je potřeba dbát na 

pozitivně laděné hodnotící soudy v průběhu vyučování, vytvářet i nadále takové podmínky, které podněcují 

pocit bezpečí, jistoty, důvěry a sebedůvěry, sounáležitosti. 

Součástí výuky byly hravé prvky, zábavné formy a metody práce. V rámci možností vyučující navštěvovali 

semináře-webináře, odkud čerpali nové nápady a náměty pro práci ve výuce. Poznatky z nich si vzájemně 

předávali na schůzkách metodického sdružení. Velký zájem byl zejména o semináře zacílené na práci s žáky 

s poruchami učení, inovaci výchovně vzdělávacího procesu, nové metody a formy práce, ale i na klima třídy, 

komunikaci s rodiči, vztahy mezi učiteli, učitelem a žákem. 

V září 2021 dokončíme projekt ŠABLONY II., zaměřený zejména na žáky ohrožené školním neúspěchem. 

Celý projekt byl financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a škola byla podpořena 

celkovou částkou 787 384,- Kč. Uskutečnili jsme i vzájemná sdílení se ZŠ Záhumení. 

V rámci projektu Šablony II. byla zřízena pozice školního asistenta pro naši základní školu.  
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V příštím školním roce navážeme projektem ŠABLONY III., rovněž zaměřeným na žáky ohrožené školním 

neúspěchem.  

Od 1. ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu MAP II (Místní akční plán), který realizuje město  

Rožnov pod Radhoštěm v rámci zlepšování kvality vzdělávání v ORP Rožnov p. R., a který navázal na 

projekt MAP I. 

 Ředitelka školy je členem skupiny č. 5 pro základní vzdělávání a účastnila se setkání této skupiny. V rámci 

tohoto projektu bylo také uspořádáno několik zajímavých seminářů-webinářů. Tento projekt bude trvat ještě 

jeden rok. 

Do plánů na tento školní rok jsme si zařadili několik zajímavých akci pro zpestření výuky a vzájemné poznávání 

žáků a jejich rodičů. Koronavirová pandemie – nouzový stav a krizová opatření, nám však naše plány z velké 

části překazila.  

Na podzim jsme ještě stihli uskutečnit „Poklady podzimu“ zaměřené na spolupráci žáků z jednotlivých ročníků, 

odpolední akci pro rodiče.  Vše bylo zaměřené na dopravní výchovu, chování v dopravě, orientaci v přírodě, 

znalosti o naší republice, městě, bezpečnost, pomoc a vzájemnou pomoc. Také cvičení v přírodě spojené 

s návštěvou „Stezky v oblacích“ na Pustevnách, prohlídku nově otevřeného Libušína si žáci školy užili. 

Po návratu k prezenční výuce podnikly třídy několik turistických vycházek do okolí-historie města, poznávání 

rostlin, hry v přírodě. K výuce využívali také dva altánky na školní zahradě. 

Zvládli jsme i důstojné rozloučení se žáky 5. ročníku, soutěže a hry na závěr školního roku, setkání s rodiči 

našich žáků. Překvapení pro žáky se sice z důvodu nepřízně počasí neuskutečnilo, ale dobrá nálada nás 

neopustila.  

 

Zájmová činnost 

 

V tomto školním roce byla nabídka kroužků stejná jako v předešlých letech. Ve škole jsme zřídili kroužek 

logopedické prevence, který fungoval v omezeném režimu i v průběhu nouzového stavu a řídil se 

metodickými pokyny MŠMT. Velký zájem projevili žáci o nepovinný předmět pohybové hry, stejně jako 

počítačový kroužek. Míčové hry, aerobic, zřízené při ŠD - žádný z kroužků a nepovinných předmětů po 

dobu nouzového stavu ani rotační výuky nefungovaly. Po dobu rotační výuky mohli žáci 1. a 2. ročníku 

navštěvovat pouze nepovinný předmět anglický jazyk. 

 V rámci spolupráce se SVČ Rožnov jsme dětem opět nabídli přírodovědný kroužek.  

Snažili jsme se tímto způsobem smysluplně vyplnit volný čas našich žáků, a to hlavně pohybem. Ten je v 

dnešní době sezení dětí u PC velmi důležitý a my jsme si toho také vědomi.  

 

 

Údaje o pracovnících školy 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 10 0,9 

Externí pracovníci x x 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

 

 

      Vychovatelka ŠD zároveň vykonávala na úvazek 0,64 funkci asistentky pedagoga pro žáky 1.,2. a 3 třídy.  

     V září byla přijata do pracovního poměru učitelka AJ, která s ukončeným bakalářským vzděláním a příštím školním roce zahájí   

      studium učitelství 1. stupně ZŠ na Ostravské univerzitě formou dálkového studia - zatím nesplňuje požadovanou kvalifikaci. 

  

 Aprobovanost pedagogických pracovníků 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 90% 

Aprobovanost výuky 90% 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 7 0,92 

Externí pracovníci x x 

 

Pracovník Úvazek Kvalifikace a odbornost Délka praxe 

Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 30 

Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 33 

Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 26 

Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 35 

Učitelka 1. st. 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 11 

Učitelka1. st. 0,6 Studující, nekvalifikovaná 12 

Ředitelka školy 1,0 Kvalifikovaná – 1. st. 33 

Vychovatelka ŠD 1,0 Kvalifikovaná 38 

Vychovatelka ŠD 1,0 Kvalifikovaná 28 

Vychovatelka ŠD 0,3 Kvalifikovaná 9 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 

 

Pracovník Úvazek Kvalifikace a odbornost Délka praxe 

Ekonomka 1,0 Kvalifikovaná 21 

Školník 1,0 Kvalifikovaný 30 

Uklízečka 1,0   

Vedoucí školní jídelny 1,0 Kvalifikovaná 13 

Kuchař 1,0 Kvalifikovaný 35 

Pomocná síla  1,0  38 

Pomocná síla v kuchyni 0,5   

 

        V průběhu školního roku 2019/2020 s účinnosti od 1. 6. 2020 byl navýšen pracovní úvazek vedoucí  

        školní jídelny a od 1. 8. 2020 školníkovi na 1,00.  

 

Údaje o přijímacím řízení 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021 

 

 

Zapsaní do 1. třídy 

          2020 

 

Počet žádostí  

o odklad 

 

Nastoupili  

do 1. třídy 2020 

 

Zapsaní do 1. třídy 

2021 

 

Počet žádostí  

o odklad 

 

Nastoupí  

do 1. třídy 2021 

22 6 22 22 5 22 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na víceleté gymnázium ve školním roce 2020/2021 

 

přihlášeni přijati 

8 3 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 

  1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem 

Počet žáků   22 19 24 18 17 100 

Česká národnost  22 19 22 18 17 98 

Jiná národnost  0 0 2 0 0 2 

Dojíždějící žáci  3 1 3 2 1 10 

Výborní žáci  17 15 10 12 4 65 

Žáci s vyznamenáním  22 17 21 16 11 80 

Jen prospělo  0 2 3 2 3 10 

Neprospělo  0 0 0 0 0 0 

ČJ dostateční  0 0 0 0 0 0 

M dostateční  0 0 0 0 1 1 

Průměr třídy  1,01 1,08 1,21 1,17 1,16 1,13 

Absence  341 531 453 183 385 1924 

Absence – průměr  15,50 27,9 18,88 10,16 22,65 19,24 

Neomluvené hodiny  0 0 0 0 0 0 

Počet žáků ve ŠD  19/20 19 19/16 14/10 7/1 78/66 

Počet žáků ve PH  8 12 5 9 1 35 

Počet žáků ve AJ  22 19 0 0 0 41 

Počet žáků ve LP  6/4 4/0 0 0 0 10/4 

Počet žáků ve MH  4/0 3/0 1/0 0 0 8/0 

Počet žáků ve AE  3/0 1/0 1/0 2/0 1/0 8/0 

Počet žáků ve PŘ  2/0 2/0 10/0 0/0 0/0 14/0 

K 1. 2. 2021 přestoupil jeden žák z 2. ročníku na jinou ZŠ. 

Žáci mohou pokračovat po ukončení 5. ročníku ve vzdělávání na úplné ZŠ 5. května, ZŠ Pod Skalkou nebo 

ZŠ Videčská, ZŠ Sedmikráska na základě podané žádosti o přestup.  
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Odcházející žáci ze školy 

 

Škola Počet přijatých z V. tř. 

ZŠ 5. května 9 

ZŠ Videčská 5 

gymnázium 3 

 

Žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, se stávají studenty osmiletého Gymnázia v Rožnově pod 

Radhoštěm. V letošním roce z naší školy byli ke studiu na víceletém gymnáziu přijati 3 žáci. 

 

Integrovaní žáci ve třídách ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těmto žákům je každoročně věnována mimořádná péče především v rámci vyučování. Některým žákům  

s 2. stupněm podpůrných opatření byla přiznána speciální pedagogická péče.  

Reedukaci a intervenci vyučovaly p. učitelky třídní ve svých třídách, hodiny probíhaly skupinově pro 

všechny žáky dané třídy. V době distanční výuky probíhaly tyto hodiny také distanční formou, po návratu do 

školy pak probíhaly ve třídách prezenčně. 

Celkem bylo 14 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, potvrzenými PPP Valašské Meziříčí. 7 žáků 

mělo v tomto školním roce reedukaci 1 hodinu týdně, 2 žáci měli 1 hodinu pedagogické intervence týdně, 1 

žák měl 1 hodinu reedukace a 1 hodinu pedagogické intervence týdně. Ve 3. třídě je celkem 7 žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Z tohoto důvodu bude třída v příštím školním roce v hlavních 

vyučovacích předmětech (ČJ, M, AJ) rozdělena na dvě skupiny. Žáci pracovali v hlavních vyučovacích 

předmětech a v hodinách reedukace bez IVP. 

Všichni žáci měli v tomto školním roce reedukaci nebo intervenci 1 hodinu týdně. Jeden žák měl navíc  

1 hodinu pedagogické intervence týdně. Všichni žáci jsou bez IVP. 

Na hodinách reedukace žáci pracovali podle pokynů a plánů reedukace. Prováděli cvičení dle doporučení 

poradenského zařízení, střídali různé činnosti v kratších časových úsecích, podle potřeby dostávali krátké 

domácí úkoly na procvičování. Žáci byli povzbuzováni, motivováni a kladně hodnoceni. Učitel reedukace 

nebo intervence byl vždy vyučující v dané třídě, spolupracoval s rodiči. 

Velkým přínosem byla možnost zapojení školy do projektu Šablony II. financovaný ESF a ministerstvem 

školství. I v rámci tohoto projektu je v jednotlivých třídách věnována péče žákům ohroženým školním 

neúspěchem. 

I přes letošní netradiční způsob výuky jsme se zapojili do projektu „Ovoce do škol“, programu mléčných 

svačinek, sběru papíru, celorepublikové akce „Zdravé zuby“. Při rotační a prezenční výuce jsme 

vyhodnocovali nejlepší sběrače. Naše škola se, v ekologické soutěži “Soutěž s panem Popelou“ ve sběru 

papíru, umístila na 4. místě v regionu severní Morava. 

  1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída celkem 

Počet žáků s IVP  0 0 0 1 2 3 

Počet žáků s PLPP  2 0 0 0 0 2 

Počet žáků vedených PPP  2 2 7 1 2 14 
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Ve třídách proběhly on-line třídnické hodiny zaměřené na vztahy mezi žáky, negativní formy projevu 

chování, návykové látky, zdravý životní styl. Uskutečnily se i dvě on-line besedy s pracovnicemi městské 

knihovny, třídní schůzky, konzultace s rodiči, schůzky školské rady. 

V době prezenční výuky probíhaly také relace ve školním rozhlase zaměřené k různým výročím, na ochranu 

přírody, ekologii, bezpečnost. Samozřejmostí se stalo také připomenutí a blahopřání k narozeninám žáků. 

Na obsahu školního vysílání se podílely zejména vychovatelky ŠD a žáci. 

 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

Při hodnocení a klasifikaci žáků je potřeba vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního 

období, vést žáky k systematické přípravě, podnikavosti, sebeuplatnění.  

Těžištěm osvojení a upevňování vědomostí žáků je i nadále škola, vyučovací hodina a také minimalizování 

zátěže zákonných zástupců a žáků v souvislosti s domácí přípravou.  

Zaměřme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech 

žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování 

pořádku na lavicích a ve třídě a prostorách školy. 

Pro pedagogickou činnost získávat nové podněty samostudiem, předáváním nových poznatků a námětů pro 

výchovně vzdělávací činnost. Inovovat, aktualizovat školní vzdělávací program a školní dokumentaci. 

Prohlubovat vědomosti využitelnosti z oblasti informačních technologií, možnosti využití internetu ve výuce 

i samostatné práci. Aktualizovat provoz počítačů ve ŠD a umožnit jim poznání a manipulaci s přístrojem.  

Je potřeba dbát na:  

• systematické práci s výukovými materiály 

• vyhledávat a třídit údaje v encyklopediích, slovníku, na internetu a využívat je 

• zdravému sebevědomí, zodpovědnosti 

• správné komunikaci, spolupráci, tvořivosti 

• toleranci, úctě k hodnotám a autoritám 

• soustředěné práci v omezeném časovém úseku 

• utvářeni povědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných 

Vzhledem k pandemické situaci neproběhl v letošním školním roce 

 - plavecký výcvik 

 - akce MPP a EVVO v plném rozsahu 

 - čtenářská gramotnost jen přes MS TEAMS, beseda s pracovnicí městské knihovny 

- pravidelné relace školního rozhlasu – jen po dobu rotační a prezenční výuky 

- aktivity spojené s plánem MS (komentátor, Caruso show, řemeslné dílny, …) 

 

Pochvaly a ocenění: 

Pochvaly TU vysvědčení/ žákovská knížka  0/22 0/19 0/10 0/7 0/9 0/67 

Napomenutí TU  0 0 2 0 0 2 

Důtka TU  0 0 0 0 0 0 

Důtka ŘŠ  0 0 0 0 0 0 

2. st. z chování  0 0 0 0 0 0 
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Žákům nebyly v letošním školním roce uděleny pochvaly na vysvědčení, pouze byli ocenění pochvalou do 

žákovské knížky, notýsku a to zejména za aktivní přístup k distanční výuce. 

Ve II. pololetí bylo dvěma žákům uděleno napomenutí třídního učitele za nevhodné chování ke spolužákům, 

pasivitu a neplnění úkolů v době distanční výuky. 

Všechny absence žáků ve výuce byly řádně omluveny zákonnými zástupci, ošetřujícím lékařem. 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

(DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

V tomto školním roce využili nejen pedagogičtí pracovníci bohaté nabídky seminářů- webinářů pořádaných v rámci 

zapojení města Rožnova do projektu MAP II, který je zaměřen na zvyšování kvality školství na území ORP. Tento 

projekt byl zahájen 1. 1. 2019. 

Letos byl menší zájem o semináře DVPP, pořádané různými vzdělávacími institucemi. Důvod vidím především v 

pracovní vytíženosti a náročnosti on-line výuky a opakování některých témat. Některé semináře byly také z důvodu 

nenaplněnosti zrušeny.  

Ředitelka školy se účastnila kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 124 hodin 

zakončené obhajobou závěrečné práce. Ředitelka školy je zároveň členem skupiny MAP II. pro základní 

vzdělávání.  

Vyučující mají zájem využívat hlavně termíny v odpoledních hodinách, neboť při tak malém počtu zaměstnanců 

máme problémy se zastupováním.  

V důsledku koronavirové pandemie, kdy byla škola uzavřena, využívali pedagogičtí pracovníci bohaté nabídky 

on-line webinářů pořádaných taktéž z projektu MAP II. Také ostatní pracovníci školy mají zájem se vzdělávat ve 

svých oborech, ať už je to vedoucí školního stravování, kuchařky, a v neposlední řadě ekonomka školy. 

V tomto školním roce probíhala většina školení, kterých jsme se zúčastnili, on-line.  

Jen první společné školení MS TEAMS proběhlo u nás ve škole. Všichni účastníci vzájemně konzultovali 

získané poznatky, radili si a pomáhali. 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Říjen: V říjnu se všichni pedagogičtí zaměstnanci školy zúčastnili semináře MS TEAMS v naší škole, kde  

jsme se seznámili se základy používání a možnostmi využití tohoto programu během distanční 

výuky. 

MS TEAMS  a  MS TEAMS přes  MAP II.:   

         S. Bardoňová  (3 lekce) 

                                P. Ondryášová (3 lekce)  

                                Z. Bařáková (3 lekce) 

          Z. Škodová (3 lekce) 

                                L. Metelová (5 lekcí) 

                                J. Vičanová (1 lekce) 

                                V. Svatošová (3 lekce) 

          P. Ondryášová: kvalifikační studium 

Listopad:               V. Svatošová: Leváctví  

                    P. Ondryášová: kvalifikační studium 
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Prosinec:               P. Ondryášová: kvalifikační studium 

Leden:                   P. Ondryášová: kvalifikační studium 

       H. Hajflerová: Ošetření žáků s SVP 

 

Únor:                     P. Ondryášová: Financování 

                                        Žáci s SVP -změny v legislativě-MAP II. 

             kvalifikační studium 

       H. Hajflerová: Hodnotové vzdělávání 

       S. Bardoňová: Žáci s SVP - změny v legislativě -MAP II. 

       Z. Škodová: Žáci s SVP - změny v legislativě -MAP II. 

Březen:        P. Ondryášová: Inspis ČŠI 

                                kvalifikační studium 

                                BOZP a PO- pověření vedoucích pracovníků 

       Z. Škodová: Inspis ČŠI 

       V. Svatošová: Každé dítě se naučí číst  

                                Grafomotorika -MAP II. 

       L. Metelová: Každé dítě se naučí číst 

       Z. Škodová: Grafomotorika -MAP II. 

Duben:       S. Bardoňová: Učíme se venku -MAP II. 

      P. Ondryášová: kvalifikační studium 

Květen:       L. Metelová: Spolupráce s PPP a SPC – MAP II. 

      Z. Škodová: Setkání školních metodiků prevence 

      P. Ondryášová: kvalifikační studium 

Červen:        P. Ondryášová: kvalifikační studium 

 

Všichni zaměstnanci - periodické školení BOZP a PO  

 

 

číslo akce 
         druh akce        jména účastníků cena akce celkem Kč  

MSMT-11079/2020-4-336 
Kval. studium pro ředitele škol Pavlína Ondryášová 8000 8000 

MSMT-815/2019-2-196 
Využití audio. při výuce AJ Jana Vičanová 850 850 

MSMT-7172/2018-1-363 
Nové trendy v psaní leváků, prav. V. Svatošová 950 950 

Neakreditováno MŠMT 
Podporujeme čtenářství  Jana Vičanová 450 450 

MSMT-27761/2019-2-805 

 Grafomotorické dovednosti  V. Svatošová, Z. Škodová 970 970 
MSMT-32715/2020-3-728 

 Každé dítě se naučí číst  V. Svatošová 1400 1400 
MAP 

Pozitivní podpora chování PBIS Bardoňová, Ondryášová 

 

 Ondryášovákodová 

 

0 0 
MAP 

 Škodová   
MSMT-14522/2018-2-464 

Systém péče o žáky se SVP Bardoňová, Ondryášová,  

 

 

0 0 
MSMT-14522/2018-2-464 

 Škodová 

 

  
 

Pov. vedoucích prac. – BOZP, PO Ondryášová 0 0 
CZ.02.03.68/0.0/0.0/15-002/0000007 

Hodnotové vzdělávání as. pedag.  H. Hajflerová 0 0 
CZ.02.03.68/0.0/0.0/15-002/0000007 

Vhled do jednání dětí soc. sféře H. Hajflerová 0 0 
MSMT-26070/2018-2-722 

Hry pro zvládání agresivity, neklidu Hajflerová,Konečná, 

Petřeková 

 

2790 2790 

MAP  
ADHD a ADD v kostce Svatošová, Hajflerová,  

 

0 0 
 

 Konečná   
 Celkem DVPP: 

15410 15410 
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 Vzdělávání ostatních zaměstnanců 

 

číslo akce 
druh akce jména účastníků cena akce  celkem Kč 

MSMT-17041/2019-1-600 
Reforma financování reg. školství Ivana Trčková 1500 1500 

  
Jak zvládat veřejnosprávní kontrolu Ivana Trčková 1700 1700 

 
FKSP ve školství  Ivana Trčková 700 700 

 
Příprava ÚZ, inventarizace Ivana Trčková 1180 1180 

 
Praktický průvodce účet. Závěrkou Ivana Trčková 1890 1890 

  
Pedagogická intervence výkaz P1c01 Trčková, Ondryášová 1500 1500 

  
Aktual. účetnictví 2021, daň z příjmu Ivana Trčková 1240 1240 

  

  
Školní stravování-financ. A právní př.  Monika Pavlíčková 600 600  

Úspěšná komunikace ve ŠJ Monika Pavlíčková 450 450  

Odpady ve ŠJ - zákon o odpadech Monika Pavlíčková 450 450 

 
Seminář pro ŠJ-hyg. minimum Zaměstnanci ŠJ 1400 1400 

 
Školení programu Gordic  Ivana Trčková 3310 3310 

Celkem 
15920 15920 

 

 

Učitelská knihovna 

Obsahuje velké množství knih, k 30. 6. 2021 je to 1 018 titulů (1 460 kusů knih) v hodnotě 141 864 Kč. 

V letošním školním roce jsme nenakupovali žádné knihy. Knihovna je umístěna ve sborovně a je učiteli 

hojně využívána, knihy používají ve vyučování ke zkvalitnění výuky a některé slouží také k sebevzdělávání 

pedagogů.  

 

Žákovská knihovna 

Žákovská knihovna je umístěna v 5. třídě. Je zde k 30. 6. 2021 zaevidováno 318 titulů knih (1 264 kusů 

knih) za 95 181 Kč.  

V letošním školním roce jsme nepřikoupili žádné knihy. Ty, které zde jsou, slouží především jako 

mimočítanková četba ve škole a děti si mohou půjčovat knihy i domů. Bohužel rok od roku zájem o četbu 

knih mezi dětmi klesá.  

 

Činnost školní družiny 

 

Ve školním roce 2020–2021 navštěvovalo ŠD 80 žáků ve třech odděleních. Dvě oddělení po 30 mladších 

dětech a do třetího oddělení chodilo 20 dětí třetího až pátého ročníku.  

Činnost se řídila podle Rámcově vzdělávacího plánu ŠD, který je rozdělen do čtyř témat – podzimní, zimní, 

jarní a letní období. Všechna období obsahovala činnosti ze zájmových oblastí a taktéž splňovala podmínky 

relaxace, odpočinku a přípravy na vyučování. 

I letošní školní rok byl ovlivněn pandemií Covid-19. Vzhledem k nařízení vlády ČR a přijetí krizových 

opatření byla zakázána nebo omezena osobní přítomnost žáků ve škole a školní družině. Nemohli jsme tedy 
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zorganizovat a uskutečnit akce a činnosti, které jsme měli naplánované. Pokud děti do školy a ŠD střídavě 

chodit mohly, preferovali jsme pobyt venku a dodržovali homogenitu skupiny podle tříd. 

Vzhledem k omezení sportovní činnosti žáci nenavštěvovali kroužek míčových her a kroužek aerobiku.      

Ve výtvarném kroužku a výtvarné či pracovní činnosti děti pracovaly pouze v homogenních 

skupinách jednotlivých tříd.  

V přírodovědné a ekologické části jsme podle omezených možností připravovali pro děti různé soutěže a 

kvízy, na školní zahradě nebo ve ŠD. Soustavně jsme se snažili vštěpovat dětem lásku ke všemu živému, 

umět přírodu chránit a chovat se v ní. Pravidelně jsme četli a prohlíželi si knihy a časopisy, pracovali 

s atlasem rostlin a encyklopediemi zvířat a rostlin. V zimě se děti staraly o krmení ptáků v krmítku na školní 

zahradě. Pomáhali jsme udržovat pořádek a průběžně jsme uklízeli na školní zahradě.  

Po celý rok se dle možností vedly besedy a rozhovory o protidrogové tématice, prevence negativních jevů ve 

společnosti (alkoholismus, kouření, šikana, záškoláctví, týrání) a kriminalitě, vycházející z minimálního 

preventivního programu školy. Žáci byli vedeni ke zdravému životnímu stylu, k ochraně životního prostředí 

a vhodnou formou seznámeni s možnostmi ochrany lidí za mimořádných situací.   

Pokud nám počasí nedovolilo jít ven, velmi rády si děti usedly ke svým oblíbeným počítačům a hrály různé 

hry nebo se vzdělávaly naučnými programy. Podařilo se nám uspořádat turnaj ve stolním fotbálku, malovali 

jsme a tvořili novou výzdobu do prostor ŠD. 

Dětem se ve ŠD líbí také díky vybavení školní zahrady, kde trávíme nejvíce času.  

Po celý rok jsme připomínali státní svátky a světové dny. Např. Světový den zvířat, Světový den výživy, 

Světový den vody, Den ptactva, Světový den zdraví, Světový den země. 

Příští školní rok si už snad budeme moci naplánovat opět akce mimo družinu. Například návštěvu knihovny, 

muzea, kina, výlety do okolí, turistiku a jiné akce podle aktuální nabídky. Veškerou činnost se snažíme 

organizovat formou hry tak, aby se dětem ve školní družině líbilo a chodily do ní rády.  

ŠD slouží k výchově a rekreaci dětí. Bere v úvahu požadavky rodičů, poskytuje kompletní péči a dává 

prostor k rozvoji zájmů dětí, relaxaci a odpočinku. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. 

 

Vybavenost školy 

 

Základní škola Koryčanské Paseky vykonává i hospodářskou činnost.  

Vybavení školy je účelné a dostačující. Postupně dochází k jeho modernizaci, smysluplné inovaci. Škola 

poskytovala obědy 160 strávníkům ve vlastním stravovacím zařízením. Také prostory tělocvičny, školního 

hřiště jsou pronajímány pro zájmovou sportovní a relaxační činnost. V letošním školním roce 

2020/2021jsme se zaměřili na doplnění 6 tabletů, 5 notebooků, které jsme využívali zejména při distanční 

formě výuky. Do jedné třídy byla pořízena nová interaktivní tabule s dataprojektorem. Zakoupili jsme i 

licenci k přístupu na vzdělávací portál EduKavka, který využívali žáci i pedagogové průřezem všech ročníků 

a předmětů k oživení zejména distanční výuky.   

Rovněž jsme zakoupili nové výukové materiály - nástěnné obrazy do prvouky a vlastivědy, výukové hry pro 

práci ve skupinách do matematiky a českého jazyka, prvouky.  Po vzájemné domluvě a zhlédnutí výstavky 

učebnic jsme nakoupili nové řady učebnic do matematiky a českého jazyka od 3. do 5. ročníku. 

Při prezenční výuce byly hojně využívané již dříve zakoupené výukové materiály a hry. 

Také výukové programy nainstalované v počítačové učebně byly dle možností hojně využívány 

k procvičování, upevňování učiva, ale i k následné kontrole.  

Z fondu investic byl čerpán nákup kamerového systému a vytvoření nových webových stránek školy. 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Školní rok jsme začali tradičně akcí pro žáky, rodiče nazvanou „Poklady podzimu“. Nezapomněli jsme 

pozvat také děti a paní učitelky ze MŠ Koryčanské Paseky. Ostatní plánovaná setkání rodičů, dětí a 

pedagogů při společných akcí nám letos nebylo dopřáno kvůli Covidu 19.  Věříme, že v nastávajícím 

školním roce bude situace lepší a my se budeme moci setkávat častěji (vánoční besídky, Den otevřených 

dveří, dětský karneval, Den matek, …). 

Na konci září naši žáci vystoupili s programem na „Vítání občánků“ v prostorách městského úřadu. 

Také konec školního roku byl na aktivity úspěšnější - cvičný požární poplach, seznámení s technikou, stroji 

hasičů a policistů. 

Naši činnost a úspěchy jsme prezentovali i formou článků v místních novinách-Spektrum Rožnovska.                         

V 1. třídě proběhly i ukázkové hodiny při online výuce. Slavnost Slabikáře (byla pouze pro žáky, bez účasti 

rodičů). 

 

 

Zpráva o činnosti školního psychologa 

na ZŠ Koryčanské Paseky  

ve školním roce2020/2021 
 

Činnost školního psychologa na této škole je Odborem školství určena na 1 den v týdnu. 

Obsahovala 

• Konzultace na základě žádosti rodičů  

• Monitoring chování dětí o přestávkách 

• Spolupráce s klinickým psychologem 

• Činnost na základě žádosti vedení: 

- spolupráce s rodiči problémových žáků, 

- zpětná vazba pedagogům, 

- konzultace s vedením školy 

 

Konzultace na žádost rodičů proběhly 10krát. 

Probíraná témata: rozvodová situace a z ní vyplývající výchovné potíže, rozdílné představy o výchově mezi 

matkou a otcem, dítě z předchozího vztahu narušující domácí prostředí, sladění práce s výchovou a dalšími 

požadavky, příprava dítěte na výuku. 

1. třída: pravidelný monitoring o přestávkách, sledování dynamiky mezi dětmi s cílem vyhodnotit 

chování dvou problémových žáků. Na základě projevů jednoho z nich s ním byla vedena pravidelná 

individuální setkání s cílem minimalizovat jeho agresivní projevy. Výstupy z individuálních schůzek 

byly následně konzultovány na schůzce s rodiči.   Dále proběhla supervize ze strany klinické 

psycholožky. U druhého žáka se během pozorování potíže neprojevily, proto proběhla pouze jedna 

konzultace, jejíž výstupy byly konzultovány s rodiči. Atmosféra ve třídě a chování dětí je pravidelně 

konzultována s třídní učitelkou. Na třetího žáka jsem byla upozorněna klinickou psycholožkou, se 

kterou jsem konzultovala jeho působení v třídním kolektivu. 
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3. třída: jednorázový monitoring během výuky a o přestávkách. Na základě žádosti klinické 

psycholožky proběhlo sledování jednoho žáka během výuky a o přestávkách. Dále proběhla 

konzultace v rámci jejího terapeutického přístupu při individuální psychoterapii.  

 

Sledování ve třídách probíhalo pouze v období, kdy výuka probíhala prezenční formou (září, říjen 2020,  

od konce dubna 2021). 
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A. Část textová                                                    

 

ÚVOD 

 

Název školy: Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov p. R. příspěvková organizace 

Sídlo: Sevastopolská 467, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Zřizovatel: Město Rožnov pod Radhoštěm 

 

Právní forma školy: Jako samostatný právní subjekt byla zřízena k 1.7.2001 jako příspěvková 

organizace přímo řízená zřizovatelem v rozsahu obecně platných právních předpisů. Původní 

zřizovací listina byla změněna a doplněna ve smyslu usnesení zastupitelstva města 

č. XV/5 ze dne 17.4.2001 a změn provedených dodatkem č. 1 – usnesení zastupitelstva 

XXII/7 ze dne 14.2.2006 a dodatkem č. 2 – usnesení zastupitelstva města č. XIX/3 ze dne 

26.10.2009. 

 

Zaměření: Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti spočívá v poskytování základního vzdělání podle 

osnov a učebních plánů vydaných MŠMT ČR. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. 

V rámci své doplňkové činnosti pronajímá tělocvičnu a poskytuje stravování pro cizí strávníky. 

 

Počet žáků: škola 101 žáků, školní jídelna: 100 žáků, školní družina: 80 žáků 

 

Počet zaměstnanců: pedagogičtí 10, nepedagogičtí 7  

 

1.  Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů 

 

V roce 2020 Krajský úřad Zlínského kraje provedl pět úprav závazných ukazatelů. V první  

úpravě došlo k financování podpůrných opatření ve výši Kč 148 049,-. U druhé úpravy došlo k rozpisu 

rozpočtu NIV na závazné ukazatele ve výši Kč 9 216 807,-. Třetí úprava se týkala významných změn 

v organizaci školy ve výši Kč – 35 687,-. Ve čtvrté úpravě došlo k navýšení podpůrných opatření ve výši 23 

307,- Kč. Pátá úprava se týkala podpůrných opatření ve výši 2 467,- Kč. 
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Závazné ukazatele rozpočtu ze státního rozpočtu pro rok 2020 

 

Investiční schválený rozpočet upravený rozpočet  

Dotace od zřizovatele 100 000 100 000 

Dotace ze státního rozpočtu 0 0 

Dotace ze zahraničí 0 0 

Dotace ze státních fondů 0 0 

Celkem: 0 0 

                                                                         

Dotace byla poskytnuta na pořízení kamerového systému – tento investiční příspěvek byl poskytnut 

v 11/2019, ale k jeho čerpání došlo až v roce 2020. 

 

                                                                                                                                 v Kč 

Neinvestiční schválený rozpočet upravený rozpočet  

Platy 6 757 737,00 6 637 161,00 

Ostatní osobní náklady 20 000,00 20 000,00 

ONIV přímé 2 587 119,00 2 697 782,00 

NIV ostatní (EU)   

 Celkem NIV: 9 364 856,00 9 354 943,00 

 

 

Čerpání závazných ukazatelů rozpočtu ze státního rozpočtu za rok 2020 

 

Položka Upravený rozpočet v Kč Čerpání rozpočtu celkem v Kč 

Platy 6 637 161,00 6 637 161,00 

Ostatní osobní náklady 20 000,00 20 000,00 

Mzdy celkem:                        6 657 161,00 6 657 161,00 

Odvody pojistného ZP a SP 2 243 357,00 2 243 357,00 

FKSP 133 194,00 133 194,00 

ONIV   321 231,00 321 231,00 
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Z toho:   

          - učebnice, učební pomůcky  86 948,70 

          -  OOPP  9 975,70 

          - cestovné  5 242,00 

- Výukový program  2 286,90 

          - DVPP  8 900,00 

- DDHM, DDNM  157 782,20 

          - zákonné pojištění  27 576,50 

Náhrada mzdy z důvodu pracovní 

Neschopnosti 

 22 519,00 

EU Školám 0 449 128,00 

Celkem: 9 354 943,00 9 804 071,00 

   

Projekt EU – Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské Paseky II. – Celková částka poskytnutá v roce 2019 

Kč 787 384,-. V roce 2019 bylo čerpáno Kč 181 613,-. V roce 2020 bylo čerpáno Kč 449 128,-. Rozdíl mezi 

upraveným rozpočtem a čerpání rozpočtu: EU školám – čerpána částka nedočerpané zálohy z roku 2019 ve 

výši Kč 449 128,-.  

 

2. Přehled o plnění rozpočtu nákladů a výnosů za rok 2020 

 

NÁKLADY 

   Hlavní činnost Hospodářská 

     činnost 

Celkem 

v Kč 

 Náklady 12 392 703,86 236 379,57   12 629 083,43 

 Investiční výdaje 139 294,74 0 139 294,74 

 Neinvestiční výdaje 12 253 409,12 236 379,57 12 489 788,69 

Z toho:    

 

Náklady na platy 7 322 728,00 29 124,00 7 351 852,00 

Ostatní osobní náklady 41 388,00 33 052,00 74 440,00 

Odvody ZP a SP 2 475 077,00 9 844,00 2 484 921,00 

Učebnice a učební pomůcky 88 997,70 0,00 88 997,70 

Ostatní provozní náklady 2 325 218,42 164 359,57 2 489 577,99 

 

PŘÍJMY                                                             

                                                                                                                                                     Hlavní činnost  Doplňková 

hospodářská 

činnost 

 

Celkem Zřizovatel Státní rozpočet 

Příjmy – dotace,příspěvky                                           

-     EU školám     

1 905 000,00 9 354 943,00 

449 128,00     

 11 709 071,00 
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Příjmy –zúčtování časového 

rozlišení transferu  na 

pořízení DHM v souvislosti 

s odpisování 

137 952,12   137 952,12 

Příjmy ze stravování 324 556,00  227 430,00 551 986,00 

Příjmy ze ŠD 71 700,00   71 700,00 

Příjmy z pronájmu   16 380,00 16 380,00 

Zúčtování fondů 10 070,00   10 070,00 

Příjmy ostatní 60,00   60,00 

Příjmy celkem 2 449 338,12 9 804 071,00 243 810,00 12 497 219,12 

                                                                  

  

   NÁKLADY PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTU                                                                                                                                          

                           Hlavní činnost  Doplňková   

hospodářská 

      činnost 

    

       Celkem 

         v Kč 

    Provozní 

     Náklady 

Přímé náklady 

/ze státního 

rozpočtu/ 

 

Úřad práce 

Spotřeba materiálu 508 585,57 86 948,70 

EU 2 049,00  

 120 902,67 718 485,94 

Z toho: potraviny 324 554,95   180 098,86 504 653,81 

Spotřeba energie 325 995,30   14 177,70 340 173,00 

Ostatní 

neskladovatelné 

dodávky 

35 108,05   5 309,60 40 417,65 

Oprava a udržování 134 008,01   8 836,90 142 844,91 

Cestovné  5 242,00   5 242,00 

 

Ostatní služby 

301 850,41 2 286,90  5 650,40 309 787,71 

 

Mzdové náklady 

379 911,00 6 679 680,00 

EU 329 494,00  

 62 176,00 7 451 261,00 

Zákonné sociální 

pojištění 

122 179,00 2 243 357,00 

EU 109 541  

 9 844,00 2 484 921,00 

Jiné soc. pojištění  1 449,20 27 576,50 

EU 1 562,00  

 117,30 30705,00 

Zákonné sociální 

náklady 

19 968,60 152 069,70 

EU 6 482,00  

 582,00 179 102,30 

Náklady z DDM 329 821,60 157 782,20  6 834,00 494 437,80 
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Ostatní náklady 

z činnosti 

36 369,26   1 949,00 38 318,26 

Odpisy NIM a HIM 252 751 ,12    252 751,12 

Tvorba a zúčtování OP 1 341,00    1 341,00 

Náklady celkem: 2 449 338,12 9 804 071,00 0,00 236 379,57 12 489 788,69 

 

3.  Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 za hlavní a 

    doplňkovou činnost 

                                                                      

 

         Hlavní činnost  Doplňková 

hospodářská  

činnost 

 

Celkem v Kč  

Zřizovatel 

Státní rozpočet 

/bez účelové 

dotace EU/ 

 

Úřad 

práce 

Výnosy 2 449 338,12 9 507 673,00 0,00 243 810,00 12 200 821,12 

Náklady 2 449 338,12 9 507 673,00 0,00 236 379,57 12 193 390,69 

Hospodářský 

výsledek 

 

0 

 

0 

 

0 

 

+7 430,43 

 

+7 430,43 

 

1.  Výsledek hospodaření 

 

Výsledek hospodaření v Kč 

- z hlavní činnosti 0,00 

  

- z jiné činnosti /doplňkové hospodářské činnosti/ - zisk 7 430,43 

Celkem k 31.12.2020 před zdaněním  

Předpokládané zdanění celkem:  

 

Celkem k 31.12.2020 po zdanění 

7 430,43 

- krytí ztráty z minulých let  

Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů 7 430,43 

 

 

2.  Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 

 

Ukazatel 

 

 

Stav 

k 1.1.2020 

 

Stav 

 k 31.12.2020 

Příděl ze 

zlepšeného 

výsledku 

hospodaření 

roku 2020 

 

 

Stav po přídělu 

Rezervní fond 68 739,64 92 151,78 7 430,43 99 582,21 

Fond reprodukce majetku 291 561,87 267 066,13  267 066,13 
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Fond odměn 71 536,00 91 536,00  91 536,00 

FKSP 37 777,95 117 265,16  117 265,16 

Rezervní fond s ost. titulů 605 771,00 156 643,00  156 643,00 

Celkem 1 075 386,46 724 662,07 7 430,43 732 092,50 

 

4.  Vyhodnocení doplňkové činnosti                                                                                                                              

Činnost Náklady Výnosy Výsledek hospodaření 

Pronájmy 

 

Stravování cizích 

strávníků 

11 182,00 

  

225 197,57 

16 380,00 

 

227 430,00 

5 198,00 

 

2 232,43 

Celkem v Kč  236 379,57 243 810,00  7 430,43 

 

5.  Přehled pohledávek 

Číslo účtu Stav k 31.12.2020 Z toho - po lhůtě 

splatnosti 

Z toho – nedobytné 

311 6 600,00 0 0 

315 6 069,00 3 637,00 3 637,00 

335 988,00 0 0 

346 630 741,00 0 0 

381 36 132,50 0 0 

388 156 643,00 0 0 

Celkem 837 173,50 3 637,00 3 637,00 

 

6.  Přehled závazků 

Číslo účtu Stav k 31.12.2020 Ve lhůtě splatnosti Po lhůtě splatnosti 

321 42 569,53 42 569,53 0 

324 223 934,00 223 934,00 0 

331 500 325,00 500 325,00 0 

336 207 359,00 207 359,00 0 

342 97 658,00 97 658,00 0 

337 89 552,00 89 552,00 0 

378 6 792,00 6 792,00 0 

374 7 500,00 7 500,00 0 

389 2 600,00 2 600,00 0 

Celkem 1 178 289,53 1 178 289,53 0 
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7.   Finanční fondy 

 

Finanční hospodaření školy 

 

Základní škola hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, s peněžními 

prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a ze státního rozpočtu. Dále hospodaří s prostředky svých fondů. 

Fondové hospodaření se řídí Zákonem č. 250/2000 Sb., § 28 až 33 v platném znění. 

 

 

Finanční 

fondy 

organizace 

 

Číslo účtu 

 

Stav 

k 1.1.2020 

Tvorba  

 

Čerpání 

 

Stav 

k 31.12.2020 
Příděl ze 

zlepšeného 

HV 

 

Jiné zdroje 

Fond odměn 411 71 536,00 20 000,00   91 536,00 

FKSP 412 37 777,95  147 537,00 68 049,79 117 265,16 

Fond 

rezervní 

413 68 739,64 33 482,14  10 070,00 92 151,78 

FRM 416 291 561,87  114 799,0 139 294,74 267 066,13 

RF z ost. tit. 414 605 771,00   449 128,00 156 643,00 

CELKEM  1 075 386,46 53 482,14 262 336,00 666 542,53 724 662,07 

 

                                                 

  Stav bankovních účtů k 31.12.2020 

Název bankovního 

účtu 

Rok 2020 

Běžný účet 

241 

Ostatní běžné účty 

245 

Běžný účet FKSP 

243 

Krytí fondů celkem 

241+245+243 

Fond odměn 91 536,00  X 91 536,00 

FKSP X X 80 316,16 80 316,16 

Fond rezervní 92 151,78  X 92 151,78 

FRM 267 066,13  X 267 066,13 

RF z ost. titulů 156 643,00  X 156 643,00 

BÚ – provoz 1 179 856,63  X X 

Celkem BÚ 1 787 253,54 X 80 316,16 687 713,07 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl kryt finančními prostředky na běžném účtu FKSP 

k 31.12.2020 o Kč 36 949,00. Jedná se o nepřevedený zálohový příděl do FKSP za 4 Q 2020.Tento převod 

proběhl v lednu 2021. 
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Přehled o tvorbě a použití fondu reprodukce majetku, fond investic - 416 

Stav fondu k 1.1.2020 činil Kč 291 561,87. V průběhu roku byl navýšen o příděl z odpisů majetku 

ve výši Kč 114 799,- ( odpis majetku 190 986,88 snížený o finančně nekryté účetní odpisy ve výši Kč 

76 187,88). Fond byl čerpán na nákup kamerového systému ve výši Kč 69 294,74 a zřízení nových webových 

stránek ve výši Kč 70 000,-. 

Zůstatek fondu reprodukce majetku k 31.12.2020 ve výši Kč 267 066,13.  

 

Přehled o tvorbě a čerpání rezervního fondu - 413 

Stav rezervního fondu k 1.1.2020 činil Kč 68 739,64. V průběhu roku 2020 byl navýšen o příděl 

ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši Kč 33 482,14 na základě schválení 

zřizovatelem. Dále došlo k čerpání rezervního fondu na prokázání daňové úspory za rok 2019 ve výši  

Kč 10 070,-. 

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 ve výši Kč 92 151,78. 

 

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn - 411 

Stav fondu odměn k 1.1.2020 Kč 71 536,-. V průběhu roku 2020 došlo k navýšen fond odměn o příděl ze 

zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019 ve výši Kč 20 000,-. Zůstatek fondu odměn k 31.12.2020 ve 

výši Kč 91 536,-. 

 

Přehled o tvorbě reprodukčního fondu z ostatních titulů - 414 

Stav reprodukčního fondu z ostatních titulů k 1.1.2020 činil Kč 605 771,-. V průběhu roku došlo k čerpání 

dotace č. 18_063/0013944-01 s názvem „Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ Koryčanské paseky II“ pod 

registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013944 ve výši Kč 449 128,-. Tento projekt bude dočerpán 

v roce 2021. Zůstatek rezervního fondu z ostatních titulů k 31.12.2020 ve výši Kč 156 643,-. 

 

8.  Péče o svěřený majetek 

 

Číslo účtu 

 

Stav k 1.1.2020 

Pořízení nového a 

svěřeného 

majetku v roce 

2020 

Vyřazení majetku 

v roce 2020 

/likvidaci a 

odprodejem/ 

 

Stav k 31.12.2020 

013 0,00 70 000,00  70 000,00 

018 90 604,50   90 604,50 

021 29 027 835,00   29 027 835,00 

022 2 264 305,69 69 294,74 220 630,59 2 112 969,84 

028 3 967 388,65 511 588,80  78 513,37   4 400 464,08 

Celkem 35 350 133,84 650 883,54  299 143,96 35 701 873,42 
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 V roce 2020 škola pořídila hmotný majetek v pořizovací ceně Kč 650 883,54 na další rozvoj činnosti školy.   

  

Na základě příkazu ředitelky školy č. 2/2020 ze dne 26.11.2020 a „Plánu inventur na rok 2020“ proběhla 

řádná inventarizace majetku a závazků k 31.12.2020 v souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví v platném znění a prováděcího předpisu č. 270/2010 o inventarizaci majetku a závazků. Při 

provedené inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly. Odpis rozbitého, nefunkčního majetku proběhl 

v průběhu roku v měsíci červnu a listopadu 2020.  

 

9.   Informace o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky 

 

V roce 2020 byla v Základní škole Koryčanské Paseky provedena:  

• veřejnoprávní kontrola, kterou provedl zřizovatel Rožnov pod Radhoštěm. Kontrola byla 

zaměřena na hospodaření s veřejnými finančními prostředky PO ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a) 

zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, dále zjištění přiměřenosti a účinnosti 

systému finanční kontroly podle § 9 zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole a zjištění věrného a 

poctivého obrazu předmětu účetnictví podle § 8 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví 

v platném znění. Kontrola byla zahájena dne 12.7.2021, kontrolované období rok 2020. 

 

Veřejnoprávní kontrola neuložila žádná opatření k nápravě podle § 18, odst. 1 zákona 

č. 320/2001 Sb. Byla uložena tři doporučení k nápravě.     
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12. 5.  2021 proběhla kontrola KHS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Přílohy:  

Kontrolní činnost Krajské hygienické stanice Zlínského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V novém školním roce budeme opět usilovat o maximální efektivnost vyučovacího procesu: 

• správnou organizací práce žáků 

• motivací žáků 

• vytvářením podnětného a tvůrčího prostředí, motivování žáků k učení 
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
Ověřuji pod pořadovým číslem 138544369-309991-210521084821, že tento dokument, který vznikl 
Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě 
Ověřuji pod pořadovým číslem 138544369-309991-210521084821, že tento dokument, který vznikl 
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 4 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem vstupu. 
Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku 
Ověřující osoba: MARTINANOVOSADOVÁ 

Vystavil: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 

 

Ve Zlíně dne 21.05.2021 

138544369-309991-210521084821 
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Prohlášení 

 

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

přístupu k informacím za rok 2020 

 

 

1. Úvodní ustanovení 

Výroční zpráva je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v aktuálním znění. Struktura zprávy respektuje $ 18 odst. 1) uvedeného zákona s přihlédnutím 

k $ 18 odst. 2) zákona se tato zpráva stává součástí výroční zprávy o činnosti školy.  

 

2. Údaje o činnosti školy v oblasti poskytování informací 

 

Povinný subjekt: Základní škola Koryčanské Paseky Rožnov p. R., příspěvková organizace 

 

Přehled o činnosti školy za kalendářní rok 2020 v oblasti poskytování informací podle výše uvedeného zákona 

poskytují následující údaje: 

 

a) Počet podaných žádostí o informace - $ 18 odst. 1 písm. a): 0 

b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - - $ 18 odst. 1 písm. b): nebylo podáno žádné odvolání 

proti rozhodnutí 

c) Opos podstatných částí každého rozsudku soudu - $ 18 odst. 1 písm. c): soud nepřezkoumával žádné 

rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací 

d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů$ 18 odst. 1 

písm. d): nebyla vedená žádná řízení 

e) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto $ 18 odst. 1 písm. c):. 1 písm. e): V rámci 

sledovaného období, tj. v průběhu roku 2020, nebyly žádány informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, které by podléhaly evidenci. V průběhu roku 2020 se na školu 

neobrátila s písemnou žádostí o poskytnutí informace nebo písemným odkazem žádná osoba. Nebylo 

vydáno žádné rozhodnutí o odepření informace, žádná žádost nebyla odložena ani nezůstala 

nevyřízena, nebyly účtovány žádné finanční náhrady podle $ 17 zákona č. 106/1999 Sb. 

Na školu se veřejnost pro získání informací obracela ústní formou. Požadované informace byly ústně 

zodpovězeny.  

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 15. 7. 2021 

 

Zpracovala: Ivana Trčková 

Schválila ředitelka základní školy: Mgr. Pavlína Ondryášová 
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Závěr výroční zprávy 

 

Ve výchovně vzdělávací práci školy vycházíme každý rok z celoročního a dlouhodobého plánu rozvoje školy. 

Většinu akcí, které jsme si v uplynulém školním roce naplánovali, se nám nepodařilo uskutečnit.  

Některé akce jsme uspořádali mimo plán, dle aktuální situace. Ty jsme si pečlivě vybírali, dle zkušeností z 

minulých let a referencí.  

Naše škola klade důraz na emoční rozvoj a výchovu dětí, upevňuje jejich sebevědomí, kamarádské vztahy v 

kolektivu. Snažíme se o to, aby žáci smysluplně využívali svůj volný čas a pečovali o své zdraví.  

Velký důraz klademe na spolupráci se zákonnými zástupci formou pravidelných třídních schůzek a 

konzultačních hodin, ale i společnými akcemi s nimi. Rodiče se tak zapojují do života školy, stávají se 

našimi partnery. Snažíme se je i nadále více vtáhnout do školního dění.  

Zdravé, bezpečné a podnětné prostředí školy není samozřejmostí. Snažili jsme se a i nadále se budeme 

snažit, abychom si ve škole vytvářeli příjemné rodinné prostředí. Všichni pro to děláme maximum.  

Dále se snažíme vytvořit dětem bezpečné prostředí.  

Tento školní rok byl velmi zvláštní. Zasáhla do něj a velkou měrou jej ovlivnila Covid pandemie a s ní spojené 

distanční vzdělávání žáků. Bylo to pro všechny nové, ale i velmi náročné. Myslím si, že jsme to všichni zvládli 

velmi dobře.  

Na závěr chci poděkovat nejen pedagogickým pracovníkům, ale i žákům, rodičům, správním zaměstnancům, 

že situaci zvládli, spolupracovali a byli si vzájemně podporou i oporou. Vážím si elánu, pochopení, ochoty a 

vstřícnosti všech, kteří přiloží ruku k dílu a jsou nápomocní při hledání cest.  

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15. 7. 2021  
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Hodnocení a přehled aktivit 

vycházejících 

 z ŠVP, MPP, EVVO  

školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
39 

 

Vyhodnocení minimálního preventivního 

programu  

ve školním roce 2020 / 2021 

 

 
 

Škola: ZŠ Koryčanské Paseky, Rožnov pod Radhoštěm 

Garant: Mgr. Zdeňka Škodová 

Školní rok: 2020 - 2021 

Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Ondryášová 

 

Celoroční program je zaměřen na cílovou skupinu žáků 1. – 5. ročníku 

 

 Důležitým základem pro rozvoj každého jedince je klidné, bezpečné a podnětné prostředí, které mu umožní 

rozvíjet své schopnosti, dovednosti a zájmy. Také vzájemné vztahy ve třídě, škole, školní družině jsou 

východiskem pro začlenění žáků do kolektivu, společnosti. 

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci rizikového chování dětí. 
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Celoroční aktivity preventivního programu 

 

Na letošní školní rok jsme si naplánovali akce nejen v rámci výuky, ale i mimoškolní aktivity.  

Základem dobře fungující školy je výuka obohacená praktickými dovednostmi a situacemi, které mají 

motivační vliv i na další zájmové aktivity a na odpolední zájmovou činnost dětí ve třech odděleních školní 

družiny. Právě různorodá nabídka volnočasových aktivit, vlastní nápady, chuť a zápal pro různé činnosti 

zmenšuje možný prostor pro rizikové chování a jednání žáků nejen ve škole, ale i v civilním životě. Bohužel 

mnoho naplánovaných aktivit nemohlo proběhnout vzhledem k hygienické situaci s COVID – 19.  

Aktivity na naší škole vycházejí z vypracovaného MPP a z dalších plánů a možností školy. Nabídky možných 

odpoledních aktivit letos žáci mnoho nevyužili vzhledem k distanční výuce.  

Velký zájem je tradičně o umístění ve školní družině, kde žáci využívají především prostorný školní dvůr, 

hřiště, zahradu, průlezky a altánky, ve kterých mohou posedět, popovídat si a pohrát. Nemalý zájem je ale i o 

kroužky ve škole a nepovinné předměty. Zde musíme znovu připomenout, že se děti v kroužcích a 

nepovinných předmětech mnohokrát nesešly. 

Ranní vysílání školního rozhlasu stále realizují žáci 4. a 5. ročníku za vydatné pomoci vychovatelky školní 

družiny. Nezapomínají na významná státní výročí a zajímavosti ze svého okolí. Seznamují spolužáky i děti 

z jiných tříd se zajímavými knihami, které četli a podporují tak zájem o četbu a o knihy v naší školní knihovně. 

Vybraní žáci oznamují vždy na závěr vysílání, kdo z dětí ve škole měl svátek nebo narozeniny. Blahopřání 

našim oslavencům patří tedy také k životu školy. Chválí úspěchy žáků v soutěžích, upozorňují na akce 

v našem městě, ale i poznatky z přírody. Také schopnost vnímat, naslouchat názorům spolužáků a pedagogů, 

jejich kreativita je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu. 

Propagace školy v tisku a regionální televizi se stala záležitostí tříd i oddělení školní družiny. Seznamují 

veřejnost se zajímavostmi ze života naší školy, ale i okolního světa, jehož jsme nedílnou součástí.    

 

nepovinné předměty: pohybové hry                                                                                            

               anglický jazyk  

 

                                                                                                              

kroužky:                    přírodovědný 

aerobic                                                                                                                                         

míčové hry    

práce na PC                                                                                                                                          

                                 výtvarný 

      

                                                                                                   

                                                                                                        

                                                 

    



 
41 

    Výukové programy MPP 

 

V letošním školním roce se bohužel výukové programy MPP neuskutečnily. Naplánované akce musely být 

zrušeny vzhledem k epidemiologické situaci a distanční výuce. Přesto jsme nezaháleli. 

              

Spolupráce s městskou policií a hasiči je stále na velmi vysoké úrovni a společné akce jsou mezi dětmi velmi 

oblíbené.  

 

 

 

 

     

 

       

    Třídnické hodiny  
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Říjen:                      1. třída: Já a moji kamarádi, hygienické návyky, tísňová volání 

                                 2. třída: Jak spolu mluvíme 

                                3. třída: Zdravé myšlenky, zdravé vztahy 

                                4. třída: Můžu se stát hrdinou? – Moje vzory, úspěch, neúspěch 

                                5. třída: Dítě na cestě k dospělosti - Od dětství k dospělosti 

 

Prosinec:              1.- 3. třída: Otužování, sport, pohyb 

                                4. -5. třída: Znalost funkcí lidského těla, zneužívání návykových  

                                                  látek, kouření, alkohol, léky, sexuální zneužívání,                        

                                                  týrání, domácí násilí 

 

Květen:                    1. třída: Já a moje rodina 

                                2. třída: Nad rodinným albem 

                                3. třída: Máme doma miminko 

                                4. třída: Jak se bránit nátlaku 

                                5. třída: Rozdíly a pochopení mezi lidmi  

 

 

 

Třídnické hodiny jsou věnovány zdravým vztahům ve třídě, škole i školní družině, k poznávání svých 

spolužáků, umění 

naslouchat a vhodně 

vyjádřit svůj názor. Ale i 

to je potřeba se stále 

učit. 
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Jednou za měsíc vyhodnocujeme sběrače 

papíru a paní vychovatelka odměňuje ty 

nejlepší drobným dárkem. Letos bylo 

vyhodnocování také omezeno distanční 

výukou. 

 

 

 

 

V rámci environmentální výchovy jsou žáci vedeni k ochraně přírody, upozorňováni svými staršími 

spolužáky v rozhlase nejen na ohrožené druhy živočichů, rostlin, ale i na změny v našem chování, které 

mohou naši planetu a život na ní ovlivnit, pomoci jí.  

Spolupráce páťáků s prvňáčky zahrnovala také vycházku na naučnou stezku Hradisko, děti si přečetly 

informační tabule a v přírodě hledaly chráněné rostliny a živočichy. 

 

 

Prevencí lze označit vše, co směřuje žáky správným směrem, motivuje je k ohleduplnosti, pomoci, ochotě a 

vstřícnosti. Utváří jejich osobnost, postoje, názory a projevy chování. 
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Žáci 3., 4. a 5. třídy navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích nad Bečvou. 

 

 

 

S výukovými programy zaměřenými na prevenci úzce souvisí i další aktivity naší školy.  

 

Celá škola se vypravila na Pustevny a prošla si novou stezku Valaška. 
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Projektový den v ZOO Ostrava a na haldě Ema 

Naše škola se zapojila do projektu vypsaného městským úřadem Poznávání přírody a živočichů v okolí. 
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Důležitou součástí je i účast na různých soutěžích, kulturně vzdělávacích akcích, sportovních, vědomostních, 

přírodovědných, ekologických, výtvarných i literárních. Ani v této oblasti jsme letos nemohli pracovat. 

Soutěže byly postupně rušeny. 

 

Další aktivity soutěžního charakteru, do kterých se naši žáci zapojili: 

 

➢ Testy Scio – celorepublikové srovnávací testy pro žáky 3. a 5. ročníku. Žáci si ověřovali své znalosti 

z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Také test na obecné studijní předpoklady byl 

zajímavý a přinesl mnohde nečekané závěry. Žáci dosáhli pěkných výsledků a škola je s jejich 

vědomostmi spokojena.  

 

 

  

 

Kulturně vzdělávací akce: 

 

I v tomto školním roce jsme se snažili připravit a zajistit žákům bohatý kulturní a kulturně – vzdělávací 

program.  

 

Městská knihovna 
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Pasování na čtenáře pro žáky 2. třídy – pozdě, ale přece… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V loňském roce se pasování nemohlo 

uskutečnit kvůli přísným hygienickým 

opatřením, tak se druháčci dočkali letos.  

 

 

 

 

Prvňáčci se dočkali pasování v řádném termínu. 

 

 

 

Některé knihovnické besedy se musely uskutečnit on-line. 
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Valašské muzeum v přírodě – Jak si hráli Valášci malí 
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Valašské muzeum v přírodě – Jak Valaši chovali včely 

 

 

Další programy kulturně-vzdělávacího významu, kterých se naši žáci zúčastnili v rámci 

své třídy nebo společně: 

 

     Slavnost Slabikáře v 1. třídě 
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          Poklady podzimu: 

                                                          

                                                                    

 

 

 

 

 

           

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                         

Questing Rožnovská struha 
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Pravidelné vycházky do přírody 

 

 

Na štěstí nemáme 

do lesa daleko, a 

proto chodíme 

s dětmi ven co 

nejčastěji. 

V zimě 

přikrmujeme 

lesní zvěř, na jaře 

stavíme domečky 

pro skřítky nebo 

jen tak 

pozorujeme přírodu. 

 

 

 

 

 

 

 

Covidové vycházky na čerstvý vzduch – za každého počasí ven za zdravím! 
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Celoroční aktivity školy, které se letos uskutečnily: 

▪ Sběr papíru  

▪ Ovoce do škol                                                        

▪ Mléčné svačinky 

▪ Zdravé zuby  

▪ Hry na sněhu 

▪ Dokrmování zvěře a ptáků 

▪ Patronát 5. ročníku nad 1. ročníkem (celoroční pomoc, společné aktivity) 

▪ Prezentace ročníkových prací ve 3. a 5. ročníku 

     

Prezentace ročníkových prací  

Všichni žáci vypracovávají na závěr 3. ročníku a 5. ročníku ročníkové práce, které mají prověřit, jak zvládli 

učivo daného období, jak se naučili pracovat samostatně, dlouhodobě a systematicky.  Práce také prověří, jak 

děti umí najít, třídit a zpracovat informace. Cílem tedy bylo zjistit, jak je žák schopen takto pracovat a odevzdat 

ucelenou práci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s MŠ  

Trvá již mnoho let. Setkávali jsme se jednou měsíčně při společných akcích ve škole, školce i v přírodě. 

Spolupráce naší školy, zejména 1. ročníku, s mateřskou školou Koryčanské Paseky by jistě stále úspěšně 

pokračovala, nebýt špatné hygienické situace. Už se těšíme, že příští rok se zase budeme scházet a 

navštěvovat. Mateřská škola je pro základní školu partnerem vnějším, avšak děti, které z mateřské školy 

přicházejí, se stávají jejími žáky, tedy partnery výsostně vnitřními. Škole záleží na tom, aby byly 

respektovány individuální a věkové potřeby těchto dětí, aby jejich přechod ze školky do školy probíhal bez 

stresů a v bezpečí. Pohodu prvňáčků musíme považovat za jedno z významných kritérií účinnosti programu, 

který škola přijala.  

Letošní spolupráce byla jen sporadická děti z MŠ si prošly některá stanoviště naší trasy Poklady podzimu.  

Ostatní aktivity byly pro pandemickou situaci zrušeny.  
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Akce se snažíme občas obměňovat, ale ty, které jsme si oblíbili a na něž se každoročně těšíme, si 

ponecháváme.  

Jsou to aktivity, které jsou úzce provázány s námi se všemi a staly se pro nás samozřejmostí. Některé se 

konají občas, dle možností. 

Velmi si ceníme i výborné spolupráce s městskou knihovnou, která nabízí nejen besedy, ale i zajímavé 

odpolední akce a výtvarné či literární soutěže, do kterých se žáci s oblibou zapojují.  

Také pedagogická poradna, pracoviště Valašské Meziříčí, nám vychází každoročně vstříc.  

 

Na odpolední akce s rodiči přicházejí často i rodiny, které u nás své děti již nebo ještě nemají. 

Také veřejnost má možnost nahlédnout do života naší školy prostřednictvím webových stránek školy, které 

jsou každý měsíc aktualizovány.  Jsme rádi za přízeň rodičů, ale i širší veřejnosti.      

Žáci za pomoci svých vyučujících prezentovali akce školy a tříd v regionálním tisku a na vývěsní nástěnce 

před budovou městského úřadu. 

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol.“ 

Velmi hodnotná je i spolupráce se střediskem volného času, kde jsou žákům nabízeny volnočasové aktivity. 

Přírodovědný kroužek, organizovaný SVČ, se schází přímo v naší škole. Děti chodí hlavně do přírody, kde 

mohou pozorovat zvířátka i rostliny, hrát hry a provozovat jinou zajímavou činnost.                             

Při činnostech a aktivitách ve škole i ve volném čase vedeme žáky ke zvyšování zdravého sebevědomí, 

vnímání a uvědomování si vlastní osoby i individuálních odlišností.  

V rámci třídnických hodin jsou žákům formou besed, her a rozhovorů připomínány zásady zdravého 

životního stylu, vhodné životosprávy, hygieny, ale i umění vyjádřit svůj názor, zaujmout postoj k danému 

problému, komunikovat ve skupině, naslouchat názoru jiných.                                       

Svou ochotu pomoci vyjadřujeme nejen finančními prostředky, ale zejména ochotou vystoupit s kulturním 

programem pro různé organizace ve městě.  

Naši žáci vystupují se svým kulturním programem na různých akcích pořádaných městským úřadem. Letos 

se bohužel žádné akce nekonaly. 

Žáci, stejně jako zaměstnanci školy, cizí strávníci, si pochvalují stále kvalitní a pestrou stravu, kterou nám 

připravuje náš pan kuchař se zaměstnanci školní kuchyně. 

Kvalitní jídla, velké množství ovoce, zeleniny jsou zárukou spokojených strávníků. 

Bohužel kvůli hygienické situaci jsme museli zrušit přípravu nápojů během velké přestávky ve školní jídelně, 

ale snad ji opět v brzké době obnovíme.  

 

Prevence rizikového chování dětí mezi sebou nebo skupinou žáků  

 

Zaměstnanci školy se snaží o vytváření příjemného, klidného a podnětného prostředí nejen ve třídách, ale ve 

všech prostorách školy. 

Ve všech odděleních školní družiny nabízí zajímavou činnost, při které mohou žáci rozvíjet své zájmy, 

spolupracovat s kamarády, navazovat přátelské vztahy s dětmi z ostatních tříd. 
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Vychovatelky ŠD jsou nedílnou součástí pedagogického sboru, jejich pohled na problém a jeho řešení je 

neméně důležitý jako pohled vyučujících. Díky spolupráci, provázanosti celého pedagogického sboru funguje 

řešení vzniklých problémů rychle a efektivně. 

Výhodou naší školy je otevřený vztah s rodiči, velikost školy a to, že pedagogové během školního roku poznají 

téměř všechny žáky ostatních tříd jménem.  

Třídní učitelé vhodně motivují žáky k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním 

řádem a dbají na jejich důsledném dodržování, což má vliv na vytvářením otevřené bezpečné atmosféry 

pozitivního sociálního klimatu ve třídě.  Podporují rozvoj pozitivních sociálních interakcí mezi žáky třídy i 

školy. 

Také žáci se podílí na výzdobě tříd a chodeb, pečují o květiny, jakož i o pořádek ve třídě a prostorách školní 

družiny.  

Příjemné a čisté prostředí má vliv na pohodu ve třídě i na pracovní nasazení.  

Třídní učitelé zprostředkovávají také komunikaci s ostatními členy pedagogického sboru a jsou garanty 

spolupráce školy se zákonnými zástupci žáků třídy. Získávají a udržují si přehled o osobnostních zvláštnostech 

žáků třídy a o jejich rodinném zázemí, případném sociálním znevýhodnění žáka. 

Jsme opravdovou velkou rodinou, která má svá pravidla, potřeby, ale i povinnosti. 

Díky velmi dobré spolupráci s rodiči jsme schopni včas podchytit případná rizika v chování žáků a důsledně 

je řešit. 

Stále pokračujeme v celoročním projektu spolupráce žáků 1. a 5. třídy.  

 

Právě páťáci se snažili prvňákům usnadnit přechod z MŠ a pomoci jim při začlenění do školního kolektivu.  

Od 1. září páťáci pomáhali našim nejmladším spolužákům – prvňáčkům.  

    - návštěvy o přestávkách 

                                                                     - pomoc v jídelně 

                      - společné hry venku                                             

                                                                                       - vycházka na Hradisko 

                                                                                      - předávání triček na závěr školního roku                                                         

  Pololetní vysvědčení v 1. třídě                         
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Prevence virtuálních drog 

 

Mnozí si ani neuvědomují nebezpečí veřejných sítí, kam „vyvěšují“ informace nejen o sobě, svých blízkých, 

ale i své kritiky a komentáře na své kamarády. 

K tomu, aby žáci pochopili možná nebezpečí a úskalí dnešní světa, je potřeba zejména zájem těch, kteří jsou 

jim nejblíže – rodiny a školy.  

V rámci třídnických hodin jsou žáci upozorňováni na nebezpečí zneužití mobilních telefonů, internetu, 

kyberšikany, jakož i závislosti na PC hrách. Ne pasivní přijímání informací, názorů, ale budování si vlastních 

postojů, názorů a cest je přínosem. 

I když se nám může zdát, že jsou žáci o všem informováni, je potřeba mít na paměti, že možná rizika se 

objevují stále. Obzvláště v letošním školním roce, kdy velká část výuky probíhala on-line, bylo nebezpečí 

kyberšikany obrovské. Děti trávily u notebooků, tabletů a telefonů mnoho hodin a jejich ohrožení tím pádem 

bylo velké. Doufám, že všichni zvládli tuto nepříjemnou situaci v pořádku. 

Velkou výhodou je možnost nabídky volnočasových aktivit na naší škole, zavedený kroužek PC od první 

třídy, smysluplné využití moderní techniky ve výuce - výukové programy, práce s internetem, interaktivní 

tabulí, ale i využití TV, CD, DVD.  

Městská knihovna se svými besedami věnované nebezpečí kyberšikany pro 4. ročník, nám ale velmi 

pomohla. 

Některé informace se lépe poslouchají z úst ne úplně blízkého člověka. Pokud jsou doloženy i drobnými 

videi či fotografiemi, dostanou pro žáky úplně jiný nádech a věrohodnost.  

Hranice využití mobilních sítí se stále posouvá a mnohdy je pro dospělého člověka problém se informace 

včas dozvědět. I v tomto ohledu je velmi důležitá spolupráce a vzájemná důvěra mezi školou a rodinou. 

Žáci využívají učebnu PC jak ve výuce, tak formou kroužku. Díky získaným vědomostem dokážou ve druhém 

pololetí pátého ročníku samostatně, či s malou dopomocí vyučujících zpracovat kvalitní ročníkové práce ve 

Wordu a PowerPointu.  

Účelné a vhodné využití moderní techniky vede žáky k pochopení, že tyto technické vymoženosti mají lidem 

pomáhat, ne si je podmanit, ubírat jim volný čas pro sport, kulturu, kamarády… 

Tvůrčí skupinová práce a činnostní učení vede žáky k vzájemné komunikaci a hledaní řešení nejrůznějších 

problémů.  

 

Den dětí                                                                                                        1. června 
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Aktivity zaměřené na rodiče a veřejnost 

Zvolení zástupci jednotlivých tříd se účastní i na schůzkách a jednáních školské rady. Také zapojení třídních 

důvěrníků do problematiky třídy a školy je pozitivním přínosem pro dobrou komunikaci mezi rodiči a školou.  

Rodiče jsou seznámeni v průběhu září a října se: Školním vzdělávacím programem 

                                                                               Školním řádem  

                                                                               Řádem školní družiny  

                                                                      Minimálním preventivním programem školy 

                                                                               Důležitými telefonními čísly, webovou adresou školy, 

                                                                               mobilními čísly na školu               

Přijatelnou formou jsou s těmito dokumenty seznamováni i žáci. Žáci byli také seznámeni s „Ochranou 

obyvatelstva za mimořádných událostí“.  

Přátelské vztahy mezi rodiči a školou potvrzuje i vysoká účast na společných akcích a ochota pomoci při 

zajišťování akcí.  

Snažíme se, a věřím, že úspěšně, udržovat dobré vztahy nejen mezi žáky, žákem a učitelem, 

 spolupráci s rodiči i pohodu při výuce.  Rodiče se nejen akcí účastní, ale podílí se i na jejich organizaci, jsou 

sponzory při nákupu a zajišťování některých aktivit. 

Pravidelné třídní schůzky, konzultace, ale i neformální setkání s rodiči vedou k lepší spolupráci a důvěře ze 

strany rodičů. 

Myslím si, že kladné ohlasy na klima, aktivity naší školy jsou pro nás tou největší odměnou a oceněním 

celoroční práce. 

 

Akce pro rodiče s dětmi:  

 

V letošním školním roce se uskutečnily pouze Poklady podzimu a závěrečný táborák. Další akce se bohužel 

nekonaly. 
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Závěrečný táborák                             

Akce naplánované v MPP, MS a ŠVP se bohužel většinou neuskutečnily dle plánu, některé akce byly 

uskutečněny mimo plán, dle aktuální nabídky. Aktivity, které jsme měli uskutečnit během školního roku, 

jsme díky vzdělávání na dálku a bezpečnostním opatřením po návratu do školy neuskutečnili.  

Pedagogové využili dle nabídky a možností vzdělávacích programů městského úřadu.  

Letošní rozloučení s žáky pátých tříd proběhlo ve veselé atmosféře na školní zahradě. 

Žáci přechází na úplné školy, které si sami zvolili a někteří se rozhodli studovat na gymnáziu. 
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Přejeme všem žákům a zaměstnancům školy veselé, pohodové a bezpečné prázdniny. 

 

 

 

„V každém z nás je slunce, jen ho nechat plát.“ 

 

 

 

 

 

Rožnově pod Radhoštěm dne 30. června 2021                        Vypracovala: Mgr. Zdeňka Škodová 
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Environmentální 

výchova 

2020/2021 
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Úvod 

Pandemie COVID-19 nám v tomto školním roce neumožnila podnikat tolik celoškolních akcí, jako jsme byli 

zvyklí z minulých let. Přesto jsme se snažili při každé možné příležitosti dětem přírodovědné exkurze či cvičení 

v přírodě zprostředkovat. Většinu roku se jednotlivé třídy nesměly mezi sebou potkávat. Proto většinu 

environmentálních akcí tohoto školního roku organizovaly spíše jednotlivé třídní paní učitelky pouze se svými 

třídami. 

Pro celou školu se nám podařilo zorganizovat tři velké akce – v září hledání Pokladů podzimu, v říjnu 

přírodovědnou exkurzi na Pustevny a na stezku Valaška a v červnu návštěvu haldy Ema a ZOO Ostrava. 

 

 

 

 
 

Sběr papíru a použitých baterií 

Ani distanční výuka nás neodradila a v průběhu celého školního roku děti soutěžily mezi třídami i jednotlivci 

ve sběru papíru. Každý měsíc byly podle aktuálních možností vyhodnoceny nejlepší třídy. Na závěr školního 

roku jsme vyhodnotili a odměnili nejlepší sběrače z celé školy.  

Ve sběru papíru jsme se také zúčastnili soutěže s panem Popelou, kde jsme se umístili na krásném 4.místě 

ze 121 škol a školek severní Moravy s celkovým množstvím 7190 kg. 

Celoročně měly děti taky možnost ve škole odevzdat použité baterie.  
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Poklady podzimu 

Tradičně jsme školní rok zahájili celoškolní akcí zaměřenou na poznávání podzimní přírody. Zatímco 

v minulých letech jsme hledali babí léto, letos jsme se vydali hledat poklady podzimu. Smíšené týmy dětí 

z naší školy prošly vyznačenou trasu, která vedla přírodou v blízkém okolí naší školy. Cestou žáci museli 

společnými silami plnit úkoly z různých oblastí (přírodověda, zdravověda, dopravní výchova, ekologie, atd.). 

Kdo správně odpověděl na všechny otázky, získal nápovědu, kde najde opravdový poklad – truhlu plnou 

švestkových perníčků. Věřím ale, že kdo se kolem sebe pořádně díval, objevil cestou pokladů podzimu 

mnohem víc. Počasí se náramně vydařilo a všichni zúčastnění si pohyb v přírodě užili. 
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Návštěva Zbrašovských aragonitových jeskyní 

Žáci 3.-5. třídy využili aktuálních rozvolnění a vynahradili si výlet, který se nemohl uskutečnit na konci 

školního roku. Paní učitelky je vzaly do Zbrašovských aragonitových jeskyní, které jsou nejteplejšími 

jeskyněmi v České republice. V jeskyních si prohlédli minerál aragonit, podle kterého jsou jeskyně 

pojmenovány. 

Protože se jeskyně nachází v areálu lázní Teplice nad Bečvou, nemohli žáci vynechat ochutnávku vody 

z místních léčivých minerálních pramenů, která se používá k léčbě srdečních a cévních onemocnění. 

I přes nepříznivé počasí si všichni výlet opět krásně užili.                
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Vlastivědno-přírodovědná exkurze na Pustevny  

+ stezka Valaška 

Na začátku října jsme se celá škola vydali na Pustevny, kde jsme se prošli na nově vybudovanou stezku 

Valaška. Na stezce nás čekalo nejen mnoho zajímavých prvků, jako například celoskleněná vyhlídka, ale 

dozvěděli jsme se i řadu informací a zajímavostí o stezce a valašské přírodě. Například to, že v nejvyšším bodě 

měří stezka 15 m, dlouhá je 660 m a hlemýžď zahradní by ji zdolal za 2,5 dne.  

Zbytek času strávili paní učitelky se svými třídami podle vlastního uvážení. Prošli se po Pustevnách, prohlédli 

si nově zrekonstruovaný Libušín nebo si z vyhlídky nad Pustevnami ukázali nejznámější vrcholy v okolí.  

Opět šlo o velmi vydařenou akci, která děti moc bavila.       
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Krmení zvířátek 

Jako každoročně se v předvánočním období jednotlivé třídy vypravily do blízkého lesa nachystat zvířátkům 

vánoční hostinu. Děti si přinesly jablíčka, mrkev, kaštany, žaludy, slunečnicová semínka, lojové koule a další 

dobroty pro zvířátka. V lese ozdobily dobrotami stromečky, něco také položily na pařezy nebo vedle nich.  

Na školní zahradě jsme doplnili zrní do krmítek, aby se i ptáčci měli přes zimu dobře. 
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Pozorování změn v přírodě 

 
V měsících od října do května jsme z důvodu pandemie COVID 19 museli rušit téměř všechny dopředu 

naplánované akce. Toto období ale jednotlivé třídy dle svých možností využily k častějšímu pobytu v přírodě. 

Při pravidelných každodenních vycházkách jsme mohli krásně sledovat, jak se příroda postupně 

v jednotlivých ročních obdobích mění. 

Jakmile se udělalo pěknější počasí, snažili jsme se do přírody přenést i část výuky. Mezi oblíbené hodiny 

patřila výtvarná výchova a pracovní činnosti v lese či na louce, kdy žáci mohli pracovat pouze s přírodními 

materiály a moc je to bavilo. Například když stavěli v lese domeček lesním skřítkům. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
67 

Exkurze na haldu Ema a návštěva ZOO Ostrava 

 

Na začátku června nám již situace s COVID-19 dovolila se někam zajet podívat a my jsme této možnosti 

s velkou radostí využili k další celoškolní akci. 

Všichni žáci navštívili ZOO Ostrava, kde si prohlédli nejen živočichy, se kterými se můžeme běžně setkat i 

v našich podmínkách, ale i ty, kteří jsou již na pokraji vyhynutí. O každém živočišném druhu, který jsme si 

prohlédli, jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z jeho života.  

Starší žáci, 3-5. třída, před návštěvou ZOO ještě vystoupali na haldu Emu. Cestou si prohlédli její teplomilnou 

flóru i vyvěrající kouř. Protože jižní strana haldy ještě stále prohořívá a není zalesněna, otevřel se po 

vystoupání žákům krásný výhled na Ostravu. Stezku nahoru lemovaly informační tabule, na kterých si žáci 

mohli přečíst informace o historických, přírodních i technických zajímavostech v okolí.  

Protože halda Ema i ZOO Ostrava jsou velmi zajímavá témata, věnovali jsme se jim i po návratu do školy. Žáci 

všech tříd po skupinkách vypracovali projekt, ve kterém výtvarně zpracovali plakát s tématem ZOO, vybrané 

zvíře ze ZOO nebo halda Ema a doplnili jej samostatně vyhledanými informacemi a zajímavostmi. Tyto 

výtvory dětí jsme si poté vystavili na závěrečném táboráku, aby si je mohli všichni prohlédnout. 
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Jak Valaši chovali včely 

Žáci 3. třídy v červnu navštívili výukový program Valašského muzea v přírodě Rožnov pod Radhoštěm. Tento 

program byl pěkně a zajímavě připravený. Děti velmi zaujaly informace o životě včel a jejich chovu. Na 

posledním stanovišti si vlastnoručně vyrobily svíčku zdobenou včelím voskem a vytlačovaný perník. Oba 

výrobky si odnesly s sebou domů. Ve škole následující den vypracovali pracovní list, kteří žáci v muzeu 

obdrželi. 
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Po stopách rožnovské struhy 

Žáci 4. třídy se v červnu vydali po stopách již zaniklé rožnovské struhy. Na asi 2 km dlouhé trase si připomenuli 

uměle vybudovaný vodní kanál, který byl součástí Rožnova již asi od 16. století až do roku 1973. Její voda 

nejen že roztáčela dva vodní mlýny, sloužila k napájení dobytka nebo jako zdroj vody do domácností, ale také 

zkrášlovala město a zpříjemňovala ovzduší. Cestu žákům zpříjemnily stanoviště s úkoly, které pro ně připravili 

pracovníci městské knihovny. Po úspěšném splnění úkolů na žáky za odměnu čekalo malé překvapení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Závěrečný táborák 

Po roční odmlce jsme opět školní rok zakončili závěrečným táborákem.  Jako vždy se této akce účastnili nejen 

žáci školy, ale i jejich nejbližší příbuzní.  

Školní zahradu jsme vyzdobili projektovými pracemi dětí na téma ZOO Ostrava a halda Ema, které s velkým 

nadšením v minulých týdnech vyrobily. Takto si je nyní mohli dobře prohlédnout i jejich rodiče. 

Odpoledne děti soutěžily v mnoha různých disciplínách. Vše nám nakonec bohužel překazila bouřka, díky 

které si žáci místo opékání špekáčků užívali spíše skákání v kalužích.  

Vyhlášení nejlepších sběračů papíru, které k této akci již neodmyslitelně patří, jsme  kvůli děšti museli o pár 

dní posunout a uskutečnit později během výuky.  

Také překvapení, které jsme měli letos připraveno místo ohňostroje, jsme museli odložit na příště. Ani tato 

nepříjemnost však žáky ani jejich rodiče neodradila a táborák se zařadil mezi další povedené akce školy. 

    

              

    

      

 



 
70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Vypracovala: Mgr. Lenka Metelová 
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Přehled účasti na sportovních akcích 

ve školním roce 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k epidemiologické situaci a distanční výuce se žáci naší školy v letošním školním roce 

nezúčastnili žádné sportovní soutěže ani turnaje mezi školami. 

V rámci výuky chodili žáci na delší procházky, podnikali hry v lese a okolí školy. 

 

 

                                                      Mgr. Zdeňka Bařáková 
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Hodnocení a přehled kulturně-vzdělávacích akcí a soutěží 

ve školním roce 2020/2021 

Poklady podzimu 10.9. 

Jako každý rok jsme uskutečnili dopolední cvičení v přírodě s programem a úkoly z nejrůznějších oblastí a 

předmětů. Žáci byli v týmech namíchaní od 1. až po 5.třídu a plnili úkoly po trase v okolí školy. Na každém 

stanovišti získali písmena pro vyluštění tajenky. V cíli hledali poklad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze do Teplic nad Bečvou 30.9.  

Žáci 3.,4., a 5.třídy navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně, které jsou chráněným územím v okrese Přerov, 

které bylo vyhlášeno jako národní přírodní památka kvůli ochraně hydrotermálního krasového území 

evropského významu, jenž nemá v České republice obdoby. Žáci si také prohlédli okolí, na které se váže 

specifická flóra a fauna. Ochutnali léčivé prameny v Teplických lázních. 
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Exkurze žáků 1. – 5. třídy na Stezku Valašku, Pustevny 7.10. 

Všichni žáci vyjeli s třídními učitelkami na Stezku Valašku 

(v oblacích). Stezku jsme si společně prošli a pozorovali 

krajinu nebo jsme určovali body v dálce. Procvičili jsme si 

orientaci v krajině. Žáci si také vyzkoušeli svou obratnost 

na prolézačkách a překážkách. Posvačili jsme v blízkosti 

opraveného Libušína a vyprávěli jsme dětem jeho příběh 

o požáru, sbírce a jeho obnově. Je to důležitá součást 

historie Pusteven. 

 

 

 

 

 

 

Děti statečně vyšlapali na vrchol, kde jsme moc pěkný výhled neměli, jelikož nám počasí nepřálo. Náladu 

nám to ale nezkazilo! 
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Slavnost slabikáře 18.11. 

Ve středu 18.11. nastupovali žáci do školy po distanční výuce. Prezenční výuku jsme jim zpříjemnili Slavností 

Slabikáře. Každý žák dostal za projevenou píli a čtenářské dovednosti  

Svůj Slabikář a pochvalný list za úspěšné zvládnutí Živé abecedy. Velké překvapení byl krásný velký dort, který 

nám do třídy přinesla paní ředitelka Pavlína Ondryášová. Každý žák dostal svůj díl za úsilí a snahu. Překvapení 

se povedlo! Žáci byli spokojeni a šťastní, že byli po dlouhé době ve škole. A my učitelky taky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka 5. 12. 

Každoročně nás navštíví Mikuláš s čertem a Andělem. Hodným dětem přináší sladkou mikulášskou nadílku, 

a těm méně hodným pokárání a pobídnutí, aby své chování do příštího roku napravili.                                                                                                                                                                          

Každý žák školy dostal od čertice, p. vychovatelky Martiny Petřekové, čerstvě upečeného čertíka.  
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 Krmení zvířátek v lese 16.12.               

 

 

 

Vždy v předvánočním období myslí naši žáci i na zvířátka 

v lese. Už je to naší tradicí. Projdeme se na čerstvém 

vzduchu a doneseme nějaký příkrm lesním zvířatům. 

 

 

 

 

 

 

První vysvědčení pro prvňáčky 28.1. 2021 

Žáci se na tento den velmi těšili. 1.pololetí školního roku uteklo velmi rychle a žáci vše bezvadně zvládli , a 

to i na distanční výuce. Tento významný den jsme dětem zpestřili malým dárečkem – balónkem se jménem. 

Každý žák nesl hrdě domů nejen první vysvědčení , ale i balónek s vlastním jménem! 

         

 

 

 

 

 

        Paní ředitelka Pavlína Ondryášová předává                                  Spokojená žačka 1.třídy 

            první vysvědčení ve své nové funkci.       

Radost a štěstí z úspěchu! A s úsměvem pokračujeme do 2. pololetí 1.třídy. 
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Besedy v knihovně 

Během školního roku se všechny třídy vystřídaly v knihovnických lekcích v městské knihovně. Vždy se vše 

podřídilo situaci vzhledem ke Covid – 19. 

V měsíci lednu, až dubnu proběhly besedy pro 3. - 5. třídu online v aplikaci MS TEAMS. Ocenili jsme tak 

kreativitu knihovnic o navázání kontaktu s dětmi. 

Každá beseda má vždy smysluplné téma a žáky to moc baví. 

 

Akce v červnu 

Ročníkové práce ve 3. třídě   

Žáci 3. třídy v červnu prezentovali své práce na téma: Můj mazlíček. Moc se jim to povedlo! Děti většinou 

pracovaly velmi pečlivě a nápaditě. Vymyslely zajímavé slovní úlohy o množství krmení, počtu 

procházek, hmotnosti zvířátek atd. Obzvlášť uzdu fantazii popustily při vymýšlení fantastických 

příběhů, kde se zvířátky zažily neuvěřitelné příhody. V angličtině napsal o zvířátku každý několik 

základních informací a popsal části těla. Všechny stránky si děti moc pěkně vyzdobily a na závěr 

namalovaly krásný obrázek svého zvířátka. Někteří přidali také fotografii. Tři šikovné žákyně si ze 

svých ročníkových prací připravily také prezentaci na interaktivní tabuli, která sklidila u ostatních 

spolužáků zasloužený obdiv. Je velká škoda, že prezentace ročníkových prací nemohla z důvodu 

zdravotních omezení proběhnout před početným publikem ze strany rodičů.  Na třídní prezentaci prací 

dne 23.6.žáci pozvali alespoň paní ředitelku Pavlínu Ondryášovou a žáky 2. třídy, druhý den pak 

shlédla další prezentace p. učitelka AJ. Prezentace práce byla pro děti velkým přínosem do budoucna a 

budou na ni rády vzpomínat. 

            

                                                        Žáci 3. třídy při prezentaci. 
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 Prezentace ročníkových prací   5.třídy 

 Během června proběhla také prezentace v pátých třídách. Žáci předvedli své schopnosti a vědomosti 

prezentací v POWER POINTU.  Její vypracování letos bylo obtížné, jelikož svou práci tvořili v době 

karantény. Museli tak být více samostatní a kreativní. Výběr témat byl libovolný a žáci svou učitelku 

překvapili odlišnými a 

zajímavými tématy. Všem 

se to skvěle podařilo a své 

zkušenosti jistě využijí na 2. 

stupni nebo na gymnáziu.  I 

když se nemohli prezentace 

zúčastnit rodiče, tak žáci 

pozvali alespoň kamarády 

ze 4. třídy a zvládli to na 

výbornou!  

 

 

 

 

Jakpak si hráli Valášci malí 22.6. – výuková program ve VMP 

 

 

 

 

 

 

Žáci druhé třídy se na besedě v muzeu dozvěděli, jak si hrály 

a žily děti v jejich věku v dávné historii.  
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Závěrečný táborák čtvrtek 24.6.  

Letos nám situace přála a my jsme mohli uskutečnit soutěže a táborák pro žáky naší školy. Soutěže žáci stihli, 

ale velká bouřka nám opékání špekáčků překazila. Náladu však nezkazila. Po horkém letním odpoledni děti 

přivítaly déšť jako skvělé osvěžení a vesele si skotačily na školním hřišti! 

 

 

Při soutěžích si žáci vyzkoušeli svou obratnost. 

Moc je to bavilo! 

 

 

 

 

 

 

 

Zábava v dešti! 
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Slavnostní rozloučení s páťáky   30. 6. 

                         

V letošním školním roce se konalo na školním dvoře. Žáci za 

pět let na naší škole prožili řadu nezapomenutelných 

okamžiků, vznikla spousta přátelství, vytvořili si často silná 

citová pouta s učiteli, se spolužáky, … a proto není divu, že je 

pro ně loučení těžké. 

 

 

 

 Paní ředitelka předala žáků absolventský list. A popřála jim 

hodně štěstí na nové škole! 

 

 

 

Jménem všech zaměstnanců školy poděkovala paní učitelka 

Zdeňka Bařáková paní ředitelce Pavlíně Ondryášové 

za pohodu při práci a hezký školní rok 2020-2021! 

 

                Hezké prázdniny!! 

                                                                                                               

Mimoškolní aktivity a tradiční akce pro děti a rodiče 

   

Setkání rodičů, dětí a pedagogů při společných akcí nám letos nebylo dopřáno kvůli Covidu 19.  Věříme, že 

v nastávajícím školním roce bude situace lepší a my se budeme moci setkávat častěji. (Vánoční besídky, Den 

otevřených dveří, Dětský karneval)                          

Další akce pro rodiče mimo třídní schůzky a konzultace  

Ukázkové hodiny v prvním ročníku – probíhaly při online výuce 

Slavnost Slabikáře (byla pouze pro žáky, bez účasti rodičů) 

                                                     

                                                                                            Vypracovala: Mgr. Věnceslava  Svatošová 
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Hodnocení distanční výuky ve školním roce 2020/2021 

v ZŠ Koryčanské Paseky 

 

Letošní školní rok byl jiný než ostatní roky tím, že děti trávily velkou většinu školního roku místo ve škole za 

obrazovkami počítačů v domácím prostředí.  

V naší škole jsme od prvního dne v měsíci říjnu vyučovali distančně v MS Teams. Všichni vyučující se přímo 

ve škole seznámili s ovládáním, základními funkcemi a možnostmi výuky prostřednictvím MS Teams. 

 Další školení organizované MAP pak učitelky absolvovaly on-line.  

Vyučovali jsme podle pevně stanoveného týdenního rozvrhu český jazyk, anglický jazyk, matematiku, 

prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Naukové předměty (Vv,Tv,Pč,Hv) byly vyučovány v rámci hodin 

prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Některé početnější třídy pracovaly rozdělené na skupiny, aby mohli být 

jednotliví žáci lépe zapojeni do výuky. Většinu práce udělali žáci s paní učitelkou dopoledne, kratší úkoly 

pak dostávali k písemnému procvičení jako samostatnou práci.  

Po přerušení distanční výuky a návratu do školy v období před Vánoci jsme navázali na již zaběhlé schéma 

v lednu (1. a 2. třída v únoru), kdy zůstaly školy z epidemiologických důvodů opět uzavřeny. 

Po návratu do školy-nejdříve rotační, pak již plně prezenční výuka -se žáci pomalu adaptovali na obnovenou 

školní výuku. Nejprve jsme žáky nehodnotili známkami, jen napsali počet chyb. Snažili jsme se zjistit, jaké 

mají žáci znalosti z on-line výuky, popř. docvičit případné nedostatky. Za tímto účelem jsme si pak 2.-5. 

třída na konci května napsali opakování učiva distanční výuky. Tato práce sloužila k ověření, jak žáci zvládli 

učivo probírané během distanční výuky. Při zjištění učiva, které není dostatečně pochopeno a procvičeno 

jsme ještě docvičili. 

Myslím, že velká většina žáků ve všech ročnících pracovala během distanční výuky velmi pěkně. Žáci se 

pravidelně se připojovali, zasílali vyučujícím vypracované úkoly, probírané učivo si osvojili. Výsledky 

závěrečných písemných prací dopadly nad očekávání dobře. Ve všech třídách bylo probráno hlavní učivo 

dle osnov. S  rozšiřujícím učivem  jsme jen žáky seznámili a více se mu budeme věnovat až v příštím školním 

roce.   

                                                                                              Vypracovala: Mgr.  Stanislava Bardoňová 
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Spolupráce se střediskem volného času 

 

Radost ze zájmu o přírodovědný kroužek pod hlavičkou střediska volného času netrvala dlouho. Začali v říjnu 

a potkali se na společném poznávání přírody až v květnu.  

 

Spolupráce se školskou radou 

 

I přes uzavření škol jsme letos volili nové členy školské rady. Ta se sešla dvakrát v prostorách školy a v době 

distanční výuky i on-line. Členové školské rady byli informování o provozu školy, výuce, pokynech po dobu 

distanční výuky. Byli seznámeni se změnami v ŠVP, školním řádu a se zněním výroční zprávy školy za školní 

rok 2019/2020.  Rodiče mohli vyjádřit svůj názor, náměty pro práci školy, byli přístupni diskuzi.  

Některých schůzek se zúčastnila i ředitelka školy a školní psycholožka. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

 

Kontakt školy s rodiči je pravidelný a rodiče dostávali včas dostatečné informace o organizaci, provozu, 

záměrech školy, o prospěchu a chování žáků buď osobně, nebo písemnou formou. Většina rodičů si naši školu 

vybrala z důvodu blízkosti bydliště, její úspěšnosti a dobré pověsti. Všichni rodiče vyjádřili v dotazníku 

spokojenost se zařízením školy, chováním učitelů, informovaností o dění ve škole i se způsobem, jakým škola 

rodiče o aktivitách školy informuje. Všichni rodiče také kladně zhodnotili spolupráci školy s rodinami žáků. 

Rodiče mají zájem spolupracovat zejména na realizaci některých školních projektů, besed, akcí, ale také na 

řešení výchovných problémů, směřování a cílů školy, popřípadě sponzorstvím některých akcí. Kvalitu výuky 

hodnotí rodiče jako výbornou. Rovněž pozitivně rodiče hodnotí nabídku nepovinných předmětů a kroužků ve 

škole. Téměř všichni rodiče se vyjádřili pro hodnocení dítěte známkou. Rodiče nemají pocit, že by bylo jejich 

dítě ve škole přetěžováno, nebylo hodnoceno objektivně. Z dotazníků vyplývá, že děti nezažívají ve škole ani 

kvůli škole strach. Dle názoru rodičů mezi žáky převažují spíše dobré vztahy a pocit bezpečí ve škole. Všichni 

rodiče jsou taktéž spokojeni s materiálním vybavením školy a školu by doporučili svým známým. Velmi 

kladně pak hodnotí přístup učitele k žákům a rodičům, kvalitu výuky, mimoškolní akce, vedení školy, ale i 

otevřenost školy, vztahy mezi žáky navzájem, kvalitu vybavení školy. Z menších připomínek jsme se poučili. 
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Výchovně vzdělávací činnost v roce 2020/2021  

Snažili jsme se vytvořit pohodové prostředí pro žáky bez snížení nároků na kvalitu práce.  

Škola poskytuje informace o své činnosti a aktivitách veřejnost, zákonné zástupce moderními webovými 

stránkami, články v místním Spektru Rožnovska, regionálním tisku, nástěnkou na náměstí. 

Pedagogové se žáky pracovali individuálně i ve skupinách. Plánování a příprava výchovně-vzdělávací 

práce byly promyšlené. Zvolené metody a formy práce dávaly žákům prostor pro možnost volby, 

seberealizace a spolupráce.  Pedagogové vytvářeli pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. 

Stanovené cíle zohledňovaly věkové a vývojové zvláštnosti žáků i jejich individuální tempo. Vhodné bylo i 

navozování a využívání přirozených situací. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce příznivě ovlivňovala 

vhodná motivace a přístup pedagogů. Promyšleně bylo zařazováno i relaxační a dechové cvičení jako jedna 

z forem pohybové stimulace v prostorách domova i třídy, střídání rušných a klidových částí hodiny. 

Vycházeli jsme z konkrétních poznatků získaných hospitacemi, kontrolní činností, prověřováním 

získaných vědomostí, dovedností a návyků, možností při distanční výuce, z normovaných testů SCIO, ze 

závěrů metodického sdružení ve školním roce 2020/2021. 

Příjemné a podnětné prostředí je pro žáky důležité.  

Výuka na škole vycházela z programu ŠVP ZV č. j. ZŠ 101/2020. Vyučující postupovali v jednotlivých 

předmětech podle zpracovaných měsíčních tematických plánů, které byly v době distanční výuky upraveny 

tak, aby žáci zvládli učivo a nezažívali případný pocit neúspěchu. Dbali o praktickou využitelnost toho, co 

se děti ve škole učí a o osvojování dovedností. Navazovali na to, co již děti znají, a na to, co je zajímá. 

Přecházeli od tradiční výuky dle předmětů k výuce podle tematických celků (bloků).  

Velmi pozitivně hodnotím ve třídách, při online hodinách, kde byli vyučující velmi nápadití v používání 

různých metod práce, mezipředmětových vztahů, které žáky zaujmou a pracovně vytíží celý kolektiv třídy, 

tak že není problém s kázní a pracovní morálkou. Tyto hodiny byly také dokladem, že vzdělávací aktivity na 

různých seminářích, webinářích pro učitele byly přínosem a inspirovaly je ke zkvalitnění hodin. 

Problematika výše uvedených zkušeností včetně studia pedagogů, byla náplní činnosti metodického 

sdružení, které na škole působí od jejího založení. 

Toto sdružení pomáhá vedení školy při řešení problémů v oblasti výuky, vzdělávání pedagogů, eviduje studijní 

činnost učitelů, dbá na koordinaci výuky v paralelních třídách, organizuje akce prospěšné výchovně 

vzdělávacímu procesu školy. 

Domnívám se, že všechny paní učitelky i v tomto roce splnily výukovou povinnost s profesionálním 

přístupem a že žákům předaly vědomosti a dovednosti vycházející z našeho Školního vzdělávacího 

programu v rozsahu možností dětí. 

Žáci, učitelé a provozní zaměstnanci tráví ve škole podstatnou část svého života. Ať už si to lidé ve škole 

uvědomují nebo ne, škola se tak pro ně stává vedle rodiny nejvýznamnějším místem, kde dochází nebo 

naopak nedochází, k podpoře zdraví. Zdraví člověka i zdraví prostředí, v němž žije, je závislé na tom, jak se 

k nim člověk chová. Vycházíme z obecného cíle výchovy ke zdraví: Z dítěte se má stát člověk, který se 

bude chovat ke zdraví svému i jiných jako k nenahraditelné hodnotě – předpoklad pro plnohodnotný 

a smysluplný život. 

Cílem na příští školní rok je pokračovat v udržování bezpečného, klidného a příjemného prostředí pro práci 

i relaxaci, dávat přednost dovednostem a návykům před memorováním a drilem, chybu vnímat jako jeden ze 

stupňů učení společně s ostatními metodami, vytvářet zdravý názor na život a svět kolem sebe, naučit se 
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pracovat i odpočívat a zaujímat zdravé postoje v jednání. Využívat možností, které se nám otevírají 

využíváním digitálních technologií. Počítače, výukové programy využívat k rozvoji osobnosti, 

zdokonalování, usnadnění získávání informací.   

 

Splnění hlavních úkolů vzdělávací práce  

ve školním roce 2020/2021 

 

Naše škola využívala pro svou činnost zrekonstruovanou dvoupatrovou budovu, v níž se nachází 6 tříd, 

odborná učebna ICT, 3 samostatná oddělení ŠD, ŠJ, sborovna, kancelář ředitelky školy a ekonomky, šatny 

žáků a menší tělocvična, kabinety učebnic a pomůcek pro výuku. Součástí je i oplocená školní zahrada 

s běžeckou dráhou, hřištěm, pískoviště a dva dřevěné altány a zatravněná plocha pro relaxaci, hry, soutěže. 

Vzhledem k tomu, že naše tělocvična je nedostačující, pronajímali jsme si pro výuku tělesné výchovy 

tělocvičnu v sousední budově gymnázia.  

Všichni zaměstnanci plnili své povinnosti s maximálním nasazením, mnohdy nad rámec svých pracovních 

povinností. I při malém počtu zaměstnanců (11 pedagogických a 6 správních) se všichni snažili, aby si škola 

nadále udržela své dobré jméno ve městě a okolí. Největší odměnou pro nás je spokojenost stran žáků, 

zákonných zástupců a žádosti rodičů o umístění dětí do naší 1. třídy. 

Důraz kladený zejména na kvalitní pedagogický sbor, jeho stabilitu a pracovní elán se zúročil. Také 

naplněnost školy, kvalita výchovně vzdělávací práce, spolupráce se zřizovatelem a dalšími partnery, 

prezentace školy na veřejnosti byly pro její úspěšný chod důležité. Průběžná modernizace zařízení i 

technické vybavení školy, dovybavení školy technikou byla úspěšná. 

Prioritou školy bylo vytváření příjemného a klidného prostředí, rozvíjení přátelských vztahů mezi učiteli a 

žáky, zákonnými zástupci.  Posilování pocitu odpovědnosti za vzdělávání, účelné využívání moderních 

metod a forem práce a informačních technologií mělo kladný dopad na realizaci školních i mimoškolních 

aktivit.  

Profesní rozvoj jednotlivých pedagogických i nepedagogických pracovníků byl realizován podle 

zpracovaného plánu DVVP, potřeb a možností školy. Vzdělávací akce odpovídaly profesnímu rozvoji 

vyučujících, potřebám školy.  

Škola měla stabilní finanční podmínky hospodaření v hlavní i doplňkové činnosti. Vykazovala zisk, který 

umožňoval tvorbu rezervního fondu a fondu odměn. Rezervní fond využívala škola k rozvoji hlavní činnosti, 

investiční fond tvořený z odpisů investičního majetku v hodnoceném období byl čerpán na pořízení nových 

webových stránek školy a kamerový systém.  

Čerpání finančních prostředků probíhalo plánovitě dle stanovených priorit a potřeb školy, veškeré svěřené 

finanční prostředky byly řádně vyúčtovány.  

Ve spolupráci se zřizovatelem se uskutečnila oprava odpadu ze ŠJ, podhledy v tělocvičně.  Obměna 

učebních pomůcek, pořízení nové interaktivní tabule s dataprojektorem i vybavení školy novými notebooky 

a tablety probíhala koordinovaně podle finančních možností školy. Kontrolní a hospitační činnost byla 

realizována podle plánu kontrolní činnosti na daný školní rok s menšími úpravami díky distanční výuce. 

Systém kontroly byl jasně nastaven a obsáhl všechny činnosti vykonávané pedagogickými i 

nepedagogickými pracovníky školy. Stav materiálního zabezpečení je velmi dobrý.  Budeme i nadále 

usilovat ve spolupráci se zřizovatelem o udržení dobrého technického stavu školy a průběžné zkvalitňování 

materiálních podmínek zajišťujících kvalitu vzdělávání.  

V letošním školním roce výchovně vzdělávací činnost směřovala ke smysluplnému a účelnému využití 

informačních technologií. Cílem bylo zajištění klidného a podnětného prostředí prostřednictvím aplikace 



 
85 

MS TEAMS a využití výukových serveru podporujících distanční výuku. Cílem bylo vytvářet u žáků 

pozitivní vztah ke vzdělání a motivovat je k celoživotnímu učení. Účast pedagogů na webinářích, ale i jejich 

vlastní kreativita, aktivita vedly k vytváření nových výukových materiálů pro distanční výuku.  

V oblasti řízení bylo prioritou zajištění kvalitní distanční a rotační výuky s přihlédnutím k věkovým 

zvláštnostem žáků, zkvalitňování vzdělávacího a výchovného procesu, individualizace výuky budování 

příjemného a tvůrčího pracovního prostředí s fungující ekonomikou, spokojenými žáky, rodiči i všemi 

zaměstnanci školy.  

Zájem o naši školu, spokojenost našich žáků a rodičů je pro nás všechny největší odměnou. 

 

 

 Národní testování SCIO školním roce 2020/2021  

Oblasti testování: 

• úrovně znalosti a dovednosti žáků 3. a 5. ročníku – obecné studijní předpoklady, český jazyk, 

matematika 

• náhled na školu ze strany žáků, rodičů a zaměstnanců, spokojenost, připomínky 

•  míra náročnosti distanční výuky 

• vztahy ve škole, podchycení šikany a negativních jevů 

• odhalení silných a slabých stránek školy 

 

Úroveň znalosti a dovednosti žáků 3. a 5. ročníku 

Úroveň vědomostí a dovedností i přes zásah distanční výuky byla ve všech předmětech – Čj, M, Aj i OSP 

mírně nadprůměrná a průměrná. Žáci prokázali znalosti v oblastech: 

Čj- mluvnice, literární a čtenářské gramotnosti, slohu i komunikace 

M- početní operace, geometrie, práce s daty, aplikační úlohy, porozumění 

Aj- poslech, čtení, porozumění 

OSP- verbální, analytická a kvantitativní část 

3. třída dosáhla ve všech předmětech srovnatelné výsledky s testovanými školami. Úroveň vědomostí 

dosahovala průměrných hodnot. Lepší než průměrné výsledky měli žáci zejména v českém jazyce- gramatika, 

pojmy. Jako nedostačující se projevilo zejména čtení s porozuměním, vyjádření o textu, vysvětlování 

vlastními slovy (slovní zásoba).  

V matematice dosahovali lehce nadprůměrných výsledků zejména v numeraci, znalosti geometrických 

pojmů, využitím tabulek a jednoduchých grafů, řešení slovních úloh. Nedostatky se projevily ve znalostech 

geometrie, zejména geometrických tvarů. 

 Anglický jazyk zvládají po stránce slovní zásoby, porozumění a reakcí na otázky, mezery se projevily 

v psaném projevu, jednoduchém popisu obrázku a doplňování vhodných slov do textu. 

OSP (obecné studijní předpoklady) prokázaly dobrou úroveň práce s informacemi, určení problému, 

vysvětlení, zdůvodnění. Žáci zatím nezvládají sami informace vyhodnotit a zpracovat. 

5. třída - úroveň vědomostí dosahovala průměrných hodnot. Průměrné výsledky v českém jazyce žáci 

prokázali v oblasti gramatiky, pravidel a pojmů. Hůře zvládali stavbu věty, pořádek slov ve větě, podávání 

informací vlastními slovy (slovní zásoba).  
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V matematice dosahovali nadprůměrných výsledků zejména v numeraci, obecných pojmech z geometrie i 

matematiky. Nedostatky se projevily ve znalostech geometrie-zejména využití vzorců obsahu a obvodu 

rovinných útvarů a obsahu těles, osy souměrnosti. 

 Anglický jazyk zvládají po stránce porozumění poslechovým materiálům a slovní zásoby. Nedostatky se 

projevily v psaném projevu, komunikačních dovednostech. 

OSP (obecné studijní předpoklady) prokázaly dobrou úroveň práce s informacemi, určení problému, 

vysvětlení, zdůvodnění. Žáci nedokáži bez pomoci vyučujícího informace vyhodnotit, zobecnit.  

Slabou stránku, na kterou je potřeba se více soustředit ve výchovně vzdělávacím procesu je:  

• práce s textem- rozvoj slovní zásoby (zdůvodňování, pojmenování, vysvětlování 

• efektivnější a kreativnější přístup ve výuce geometrie 

• formativní a motivační způsob hodnocení 

• práce s digitálními technologiemi ve výuce 

• nedostatek sociálních kontaktů 

• nedostatek klidu na učení 

• vytváření závislosti na internetovém připojení 

 

Náhled na školu ze strany žáků, rodičů a zaměstnanců, spokojenost, připomínky 

Žáci chodí do školy rádi, těší se, se cítí ve škole bezpečně, mají zde své kamarády. Vztahy, podmínky 

ve škole hodnotí jako velmi dobré. U žádného žáka se neprojevila nespokojenost, nedůvěra, výhrady ke 

kolektivu třídy, vyučujícím ani vedení školy. Jsou spokojeni s technickým vybavením školy.  

Rodiče jsou se službami školy velmi spokojeni. Kladně hodnotili přístup vyučujících vedení školy i 

ostatní zaměstnance školy. Byli spokojeni s přístupem pedagogů, informovaností ze strany školy i komunikací 

s třídními učitelkami. Školu by doporučili i svým známým. Většina rodičů uvedla, že si školu vybrala na 

základě referencí svých známých nebo podle vlastního uvážení, část dle místa bydliště. Důležitým ukazatelem 

pro výběr školy byla i její pověst. Rodiče vyjádřili i spokojenost s bezpečím ve školy, důvěrou ve vyučující, 

spokojeností se školní družinou. 

Zaměstnanci školy hodnotí vztahy na pracovišti jako velmi dobré, stejně jako přístup vedení školy a 

řešení problémů. Velmi kladně hodnotili také možnosti osobního a profesního rozvoje, finančního 

ohodnocení, možnosti konzultovat a řešit problémy vyplývající z pedagogické práce se žáky. 

Pedagogové hodnotí vztahy na pracovišti jako velmi dobré, stejně jako přístup vedení školy, 

komunikaci s rodiči, řešení problémů. Velmi kladně hodnotili také možnosti osobního a profesního rozvoje, 

finančního ohodnocení, možnosti konzultovat a řešit problémy vyplývající z pedagogické práce se žáky. 

Kladně hodnotí i vztahy na pracovišti. Spokojenost vyjádřili i se zvládnutím koronavirové pandemie, pevnému 

nastavení distanční výuky. V době distanční výuky pociťovali pedagogové větší podrážděnost, únavu a 

vyčerpání. Jako náročnou označili také komunikaci s rodiči při řešení problému, psychickou zátěž. 

 

Míra náročnosti distanční výuky 

Žáci neměli pocit, že by pro ně byla distanční výuka náročnější, nepřiměřená. Kladně hodnotili 

možnost vlastního tempa práce, možnost individuální schůzky s vyučujícím. Jako problém viděli zejména 

internetové připojení a jeho stálost, a nedostatečný kontakt se spolužáky a vyučujícími. Kladně hodnotili i 

motivační hodnocení ze strany vyučujících, menší množství testů a drobných ověřovacích znalostních testů.  

Našli se žáci, kterým domácí učení nevyhovovalo vůbec i ti, kterým vyhovovalo více než běžná prezenční 

výuka.  
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Rodiče nemají pocit, že by byly jejich děti v průběhu distanční výuky přetěžováni, měli velké 

množství úkolů pro samostatné procvičování. Byli rádi, že se některým dětem paní učitelky věnovaly 

individuálně a znovu vysvětlily problematické učivo. Nesouhlasili ani se snížením množství učiva. 

Informovanost o průběhu distanční výuky přes   e-mail a MS TEAMS považovali za dostačující. Jako 

vyhovující označili i výuku anglického jazyka. Jen cca 10% rodičů shledávalo výuku nezajímavou a málo 

komunikativní, popř. mírně stresující. Také se jim nelíbilo chování některých spolužáků v průběhu distanční 

výuky. Byli spokojeni s včasnou informovaností prostřednictvím webových stránek školy, e-mailů ze stran 

třídních učitelek, přes platformu MS TEAMS. Jako velký problém označili malý kontakt se spolužáky 

(zejména rodiče žáků 1. a 2. ročníku). Vyhovující byl pro ně i způsob hodnocení práce, aktivity žáků při 

distanční výuce. Ocenili i možnost individuálních konzultací, dovysvětlení učiva jednotlivcům nebo menším 

skupinkám. 

Pedagogové vyhodnotili distanční výuku jako mnohem náročnější jak na přípravu, tak realizaci 

vlastní vyučovací hodiny i hodnocení žáků. U počítače většina z nich strávila více než šest hodin denně. 

Kladně hodnotili včasnou informovanost ze strany vedení školy a přístupem. Pozitivně se vyjadřovali i ke 

spolupráci, komunikaci s rodiči a připraveností žáků na výuku. Neměli pocit, že by byli přetěžováni 

administrativou. Občas se projevil pocit únavy, vyčerpání. Z vyhodnocení vyplývá i velmi vysoká 

spokojenost s finančním ohodnocením a zvládáním průběhu koronavirové pandemie. 

 

Vztahy ve škole, odhalení silných a slabých stránek školy 

Silné stránky:  

• komunikace mezi třídní učitelkou a rodiči, školou a rodiči, předáváním informací 

• celkový přístup k distanční výuce, její náročností 

• spokojenost rodičů, žáků se školou 

• pocit bezpečí  

• kamarádské vztahy ve třídě, škole 

• mezi oblíbené předměty patří matematika, vlastivěda a tělesná výchova 

• možnost vyjádření vlastního názoru, pomoc vyučujícího při problémech ve výuce 

• spokojenost zaměstnanců s kolektivem, vedením i finančním ohodnocením 

• podpora vedení školy při práci 

Slabé stránky:  

• nedostatečný kontakt mezi žáky při distanční výuce 

• závislost na internetovém připojení 

• množství úkolů 

• nedostatek klidu na učení pro žáky i rodiče 

• jednotná komunikační platforma 

• lepší koordinace učitelů a požadavků na žáky 

• více motivačního hodnocení při distanční výuce 

• občas pocit vyhoření v práci, vyčerpanost 

Závěr:  

Vyučující se po návratu k prezenční výuce snažili procvičovat a upevňovat probrané učivo daného 

ročníku. Opatrně a s citem postupně navázali na hodnocení procvičeného učiva. Nedostatky v dovednostech 

a vědomostech vidím v nedostatečně upevněném učivu v průběhu distanční výuky, malý prostor pro 
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vyjádření a komunikaci žáků, omezení metod a forem práce, využití pomůcek a materiálů pro manipulaci a 

tvořivost žáků. 

V případě distanční výuky se více zaměříme na jednotnou komunikační platformu při komunikaci s rodiči a 

žáky.  

Myslím si, že vyučující, žáci (za vydatné pomoci a podpory rodičů) zvládali náročnou výukovou situaci, 

komunikovali s vyučujícími nejen přes platformu MS TEAMS, ale i přes třídní e-mail, mobil.  

Škola zakoupila roční licenci do výukový databáze EduKavka, kterou mohli využívat vyučující při výuce, ale 

i rodiče s žáky při procvičování a upevňování učiva.  

 

 

Další aktivity školy 

Naše škola se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

V letošním školním roce nabídek vzdělávacích programů – webinářů, využili všichni pedagogové. Každý 

pedagogický pracovník zúčastnil se několika seminářů vyplývajících z plánu dalšího vzdělávání. 

Škola se zapojila do tvorby koncepce Strategie vzdělávání města Rožnova pod Radhoštěm 2030+, ředitelka 

školy byla nominována na odbornou cenu pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic. Jde o 

národní variantu ceny Global Teacher Prize oceňující výjimečné učitele. Na cenu ji nominoval Karel 

Gargulák a jako důvod uvedl: Pedagogicky progresivní základní škola, výborné cíle, hodnoty a snaha o 

co největší dopad na učení a rozvoj každého žáka, výborné pedagogické cítění. 

 

Projekty financované z cizích zdrojů 

Naše škola ukončila jednoletý projekt ŠABLONY II. - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ZÁKLADNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V ORP ROŽNOV POD RADHOŠTĚM R. Č. CZ.1.07/1.1.00/46.0019 realizovaného 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

 

Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Škola neměla. 

 

 

Sluníčková škola pro radostné učení je otevřená všem. 

 

https://www.gtpcr.cz/
https://www.globalteacherprize.org/
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S výroční zprávou o činnosti školy za rok 2020/2021 

byli pracovníci školy seznámeni 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 15. 7.  2021 

Výroční zpráva byla předána ke schválení radě školy dne: 30. 8. 2021 

Datum schválení školskou radou: 30. 8. 2021 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 25. 8. 2021 

 

 

Výroční zpráva byla předána zřizovateli dne 31. 8. 2021 

 

 

 

 

                                                         Mgr. Pavlína Ondryášová 

                                                                       ředitelka školy 

 

 

 

 

 

  



 
90 

                      

 

Prohlášení 
 

 

 

 

 

S výroční zprávou o hospodaření školy za rok 2020 byli pracovníci školy seznámeni na provozní poradě 

všech zaměstnanců školy  

 

dne 16. 2. 2021. 

 

 

 

 

 

Školská rada zkontrolovala účetní uzávěrku za rok 2020 a schválila její předloženou verzi 

 

                                                                      dne 22. 6. 2021. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Mgr. Pavlína Ondryášová 

                                                                     ředitelka školy 

 


