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1. Základní údaje o škole 

 

 Název školy:     Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 

 Sídlo:                 U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ 767 01 

 

 Zřizovatel: Město Kroměříž 

             Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

 

 Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2001, zapsána 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 88 

 

 Jméno ředitelky školy:  RNDr. Eva Šílová 

 Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Kamila Mužíková 

 

 Kontakt na zařízení:  Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 

                                              U Sýpek 1462 

                                              767 01 Kroměříž  

           ID datové schránky: zu5mnva 

           Telefon - základní škola: 573 338 164; 731 099 981 

           Telefon - školní jídelna: 573 339 605; 605 351 728 

            e-mail: reditelka@zssypky.cz 

            URL: htttp://www.zssypky.cz 

            Jméno pracovníka pro informace:  Ing. Marcela Hlaváčová 

 

 Datum zřízení (založení) školy: povolení k užívání stavby - výměr ze dne 9. listopadu 

1939, jako příspěvková organizace byla škola zřízena Městem Kroměříž dne 

1. ledna 2001. 

 Datum zápisu do školského rejstříku: 1. 9. 2005, jako Základní škola, Kroměříž, 

U Sýpek 1462, příspěvková organizace. 

 Identifikátor právnické osoby: 600 118 584 

             IČ: 70 877 017 

mailto:reditelka@zssypky.cz
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 Nejvyšší povolený počet žáků, stravovaných:  

1. Základní škola, max. 500 žáků 

2. Školní družina, max. 150 žáků 

3. Školní klub, max. 100 žáků 

4. Školní jídelna, max. 400 jídel 

 

 Školská rada: zřízena Radou města Kroměříže s účinností od 1. června 2005, školská 

rada má 6 členů.  

 

 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel 

ZŠ U Sýpek, z. s. 
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Základní údaje o škole za školní rok 2020/2021 (stav k 30. 9. 2020)  

 Počet 
tříd/skupi
n 

Počet 
žáků/ 

strávníků 

Počet žáků na 
třídu /skupinu 

Přepočtený počet          
ped. prac./prac. ŠJ 

Počet žáků 
na ped. úvazek 

1. stupeň 9 189 21 11,00 17,18 

2. stupeň 7 140 20 12,32 11,36 

Školní družina 4 118 29,5 3,14 37,57 

Školní klub 1 14  0,50  

Školní jídelna  273  4,17  

 

Od 14. 10. 2020 byla žákům 1. - 9. ročníku vzdělávaným distančně vydávána strava výdejním 

okénkem ze Smetanovy ulice. 

 

Charakteristika školy  
 

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné zahrady. Ve školním roce 2020/2021 ji 

navštěvovalo 329 žáků, žáci byli rozděleni do 16 tříd. Škola vychází z principů školy 

komunitní. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Škola pro budoucnost. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků  

a nabízíme jim širokou škálu aktivit. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy jako povinný 

předmět a výuku podporuje rodilý mluvčí. Na druhém stupni nabízíme od šesté třídy 

volitelně výuku německého, francouzského nebo ruského jazyka. Ve škole je zřízeno školní 

poradenské pracoviště. Žáci mají možnost zapojit se do rozmanitých mimoškolních aktivit, 

školních zájezdů, kurzů a pobytů v přírodě. Pro výuku jsou využívány odborné učebny: fyziky,  

přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemická laboratoř, dílna pro 

technické práce s keramickou pecí, čítárna, učebna informatiky a přírodovědná učebna se 

skleníkem. Žáci prvního stupně mohou navštěvovat čtyři oddělení školní družiny a pro žáky 

druhého stupně je určen školní klub. Většina tříd je vybavena dataprojektory a některé třídy 

interaktivními tabulemi. Škola je jednou z 54 škol v ČR, které jsou součástí sítě škol 

přidružených k UNESCO. Do mezinárodní sítě škol přidružených k UNESCO byla zařazena  

v roce 2002. Od roku 2003 patříme do sítě Škol podporujících zdraví. V roce 2010 se škola 

stala jako třetí v ČR součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. 

 

http://www.skoly-unesco.cz/
http://www.unesco.org/
http://www.bezpecna-skola.cz/
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2.Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 
 

79-0-C Základní škola 

Denní forma vzdělávání. 

Délka vzdělávání 9 r. 0 měs. 

Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 500 

 

Vzdělávací program školy 

Výuka ve školním roce 2020/2021 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Škola pro budoucnost.  Vzdělávání v tomto školním roce bylo ovlivněno 

protiepidemickými opatřeními v souvislosti s šířením viru SARS-Cov-2. Ministerstvo 

zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo řadu nařízení, 

mimořádných opatření, pokynů a doporučení, na jejichž základě byly po většinu školního 

roku školy uzavřeny a prezenční způsob vzdělávání se změnil na distanční.  V závěru školního 

roku pak probíhala výuka rotačním způsobem. V případě, kdy byla povolena prezenční výuka, 

bylo vzdělávání realizováno v homogenních skupinách žáků. Distanční vzdělávání probíhalo 

převážně on-line formou, jako výuka synchronní, v prostředí MS Teams či asynchronní. 

Žákům, kteří měli problémy se zajištěním potřebné ICT techniky škola zapůjčila notebooky. 

Některým žákům byly umožněny individuální a později skupinové konzultace ve škole.  

V tomto školním roce intenzivně pracovaly předmětové komise, ve kterých vyučující 

koordinovali své vzdělávací postupy a upravovali vzdělávací obsah. Díky mimořádnému 

nasazení pedagogů a vzájemné spolupráci všech zúčastněných, tj. učitelů, žáků i rodičů, se 

plány učiva k závěru školního roku podařilo splnit. 
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Učební plán ve školním roce 2020/2021 

 

Školní rok 
2020/2021 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 

třída třída třída třída třída třída třída třída třída 

I. A I. B II. III. A III. B IV. A IV. B V. A V. B 

Počet žáků 17 20 25 23 22 18 18 22 23 

Český jazyk 9 9 9 9 9 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 1 3 3 3 3 4 4 

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika        1 1 

Prvouka 2 2 2 2 2     

Přírodověda      1 1 1 1 

Vlastivěda      2 2 2 2 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Člověk a svět 
práce 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Celkem 21 21 22 24 24 25 26 26 26 
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Školní rok 
2020/2021 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

6. 7. 8. 9. 

třída třída třída třída třída třída třída 

VI. A VI. B VII. A VII. B VIII. A VIII. B IX. 

Počet žáků 25 26 22 21 11 14 21 

Český jazyk 5 5 4 4 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 4 4 3 

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1    

Dějepis 2 2 2 2 1 1 2 

Výchova 
k občanství 

1 1 1 1 1 1 1 

Chemie     2 2 2 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 1 

Přírodopis 2 2 1 1 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1 1 1 2 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 1 

Výchova ke 
zdraví 

1 1 1 1 1 1  

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a svět 
práce 

1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné 
př./další cizí 

jazyk 
1 1 2 2 2 2 2 

Celkem 30 30 29 29 32 32 30 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
Vedoucími zaměstnanci jsou ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatelka, 

vedoucí školní jídelny a školník. Úsek výchovy a vzdělávání je tvořen učiteli prvního 

a druhého stupně. Ve škole pracovalo osm asistentů/asistentek pedagoga a dvě školní 

asistentky. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu. Personálně 

je zajištěno pěti vychovatelkami. Dalšími pracovními pozicemi je pozice školní psycholožky, 

metodičky prevence, speciální pedagožky, výchovného poradce a koordinátorky EVVO. 

Ekonomicko – administrativní úsek zabezpečuje ekonomka školy a hospodářka školy.  Provoz 

školní jídelny zabezpečuje vedoucí školní jídelny a čtyři kuchařky. Dále jsou personálně 

obsazeny i pozice tří uklízeček, školník vykonává rovněž práci topiče. O školní hřiště se stará 

správce hřiště. 

 

Přehled zaměstnanců školy 

Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2020/2021 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Učitelé 25 23,68 

Vychovatelky v ŠD 4 3,14 

Vychovatelky v ŠK 2 0,50 

Školní psycholožka 1 1,00 

Asistenti pedagoga 8 5,28 

Celkem: 40 33,60 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2020/2021 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Školní asistenti 2 1,2 

Školní jídelna 5 4,17 

Doplňková činnost 
ŠJ 

1 0,0065 

THP 6 6,04 

Celkem: 14 11,41 
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Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2020/2021 (u pedagogů 

důchodového věku vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 

Ped. 
zaměstnanci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, odbornost 
Roků ped. 

praxe 

1 ředitelka plný pedagog, VŠ, Ch-F 30 

2 zástupkyně ředitelky plný pedagog, VŠ, M, Inf 30 

3 učitelka  plný pedagog, VŠ, I. stupeň 28 

4 vychovatelka plný pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

5 asistentka pedagoga částečný pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

6 vychovatelka částečný pedagog, VŠ, vychovatelství 4 

7 vychovatelka částečný soc. pedagog, VOŠ  20 

8 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň nad 32 

9 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 29 

10 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 23 

11 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 6 

12 učitelka plný pedagog VS, II. stupeň AJ, ČJ 18 

13 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 19 

             14 D učitelka částečný pedagog, VŠ, RJ-D nad 32 

15 učitelka plný pedagog, VŠ, Čj, M  4 

16 učitel plný pedagog, VŠ, TV 24 

17 učitel plný pedagog, VŠ, AJ 14 

18 učitel plný pedagog, VŠ, TV 18 

19 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 27 

20 učitelka plný pedagog, VŠ,M, tech. před.  26 

21 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, VV 29 

22 učitelka plný pedagog, VŠ, Bi. Ch 28 

23 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň nad 32 

24 vychovatelka částečný soc. pedagog, VOŠ 7 

 asistentka pedagoga částečný soc. pedagog, VOŠ 7 

25 asistentka pedagoga částečný pedagog, VŠ, sociální pedagog. 11 

 vychovatelka částečný pedagog, VŠ, sociální pedagog. 11 

26 asistentka pedagoga částečný SŠ, oděvní tvorba 4 

27 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 17 

28 učitelka částečný pedagog, VŠ, HV 14 

29 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, VV 14 

30 učitelka plný pedagog, VŠ, TV, Bi 22 

31 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, NJ 4 

32 učitelka  částečný pedagog, FJ, D 19 

33 asistentka pedagoga částečný SŠ, ekonomika 4 

34 asistentka pedagoga částečný SŠ 3 

35 asistentka pedagoga částečný SŠ 1 

36 asistent pedagoga částečný SŠ 2 

37 vychovatelka plný SŠ 5 

38 psycholožka plný pedagog, VŠ, psychologie A 



11 

 

 

Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2020/2021 

Ostatní 
zaměstnanci 

- pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 kuchařka plný SO, kuchařka 

2 vedoucí ŠJ plný ÚSO, ekonomika 

3 ekonomka plný VŠ, podniková ekonomika  

4 uklízečka plný Z 

5 školník plný SO, mechanik - seřizovač  

 topič částečný SO, mechanik - seřizovač 

6 kuchařka plný SO, prodavačka 

7 kuchařka plný SO, kuchařka 

8 uklízečka plný Z 

9 kuchařka částečný Z 

10 uklízečka částečný ÚSO, ekonomika 

11 hospodářka plný VŠ, ekonomika 

12 školní asistent částečný VŠ, vychovatelství 

13 školní asistent částečný SŠ, oděvní tvorba 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021 

Zapsaní do 1. tříd 
2020 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2020 

Zapsaní do 1. tříd 
2021 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2021 

38 8 37 29 11 29 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

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

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 
Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 

1. 37 37 0 0 0 

2. 25 24 1 0 0 

3. 45 44 1 0 0 

4. 36 29 7 0 0 

5. 46 34 12 0 0 

Celkem 1. stupeň 189 168 21 0 0 

6. 50 19 30 1 0 

7. 43 16 27 0 0 

8. 26 15 11 0 0 

9. 21 9 12 0 0 

Celkem 2. stupeň 140 59 80 1 0 

Škola celkem 329 227 101 1 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021 
Gymnázium SOŠ vč. 

konzervatoří 
SOU, U OU, PrŠ 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

7 7 2 2 7 5 10 10 6 6 0 0 

 

Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek.  
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 2 0,6 

3 – neuspokojivé 0 0,0 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021 

 Počet % ze všech zameškaných 
hodin 

1. pololetí 11 0,12 

2. pololetí 229 2,75 

za školní rok 240 1,38 
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Pochvaly a ocenění za školní rok 2020/2021 

Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 29 žáků za vzornou práci při online 

výuce, výborné studijní výsledky, vzorné chování, ochotu pomáhat a prospěch 

s vyznamenáním. 

 

Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 17 žákům za opakované porušování školního řádu 

– neplnění školních povinností, nevhodné chování, ničení školního majetku, opakované 

zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a nekázeň ve vyučování.   

Důtka třídního učitele byla udělena 4 žákům za porušování školního řádu – opakované 

pozdní příchody do školy, neomluvené hodiny, projevy záměrného verbálního ubližování 

spolužákům, opakované přestupky při distanční synchronní výuce a nevhodné chování 

během prezenční výuky a o přestávkách. 

Důtka ředitelky školy byla udělena 2 žákům za neomluvenou absenci, závažné a opakované 

porušování školního řádu a záškoláctví. 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení  

Účinnost výchovných opatření: 

 průběžně byla sledována účinnost výchovných opatření, 
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 výchovné problémy byly řešeny za účasti žáka, rodiče i členů školního poradenského 

pracoviště, OSPOD, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MěÚ Kroměříž,  

 průběžné hodnocení výchovného působení probíhalo i v rámci třídnických hodin 

a pravidelných konzultaci školního poradenského týmu. 

 TU zpracovávají měsíční zprávy, ve kterých chování žáků vyhodnocují. V průběhu 

distanční výchovy TU zpracovávali měsíční zprávy výchovných i vzdělávacích 

problémů žáků. 

 

Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Míra poskytované podpory Ročník Počet žáků 

1. stupeň podpůrných opatření 3., 8., 9. 3 

2. stupeň podpůrných opatření 
1., 2., 3., 4., 5., 
6, 7., 8., 9. 

34 

3. stupeň podpůrných opatření 3., 4., 5., 6., 7., 8 

4. stupeň podpůrných opatření - 0 
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Stupně podpůrných opatření

Žáci s podpůrným opatřením

PO1

PO2

PO3

PO4

 

 

Podpůrná opatření ve škole jsou: personálního charakteru – 8 asistentů pedagoga, školní 

psycholog na 0,5 úvazku, materiální – učební pomůcky a organizační – výuka Předmětů 

speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence. 
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Škola nabízí žákům 15 kroužků tematicky zaměřených na celé spektrum potřeb a zájmů žáků. 

Vzhledem k epidemické situaci v souvislosti s rozšířením SARS-Cov-2 byla Mimořádnými 
opatřeními ministerstva zdravotnictví zájmová činnost ve školním roce 2020/2021 omezena. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Volba povolání 

 pro rodiče i žáky byla zrealizována informační schůzka a byli seznámeni s termíny, 

postupem při podávání přihlášek a aktuálními právními předpisy k přijímacímu řízení, 

 individuální účast žáků a rodičů na Dnech otevřených dveří SŠ, 

 exkurze žáků 8. a 9. ročníku do výrobních podniků se z důvodu realizace 

protiepidemických opatření nekonala, 

Kroužky školní družiny a školního klubu 

Keramika hrou – 1., 2., 3. ročník 

Výtvarné činnosti – 5. až 9. ročník 

Logopedie – 3 skupiny 

Rozšířená hodina tělesné výchovy – 1. až 4. ročník – 2 skupiny 

Gymnastika 1. až 4. ročník – 2 skupiny 

Vybíjená –  2. až 5. ročník – 2 skupiny 

Přehazovaná – 5., 6. a 7. ročník 

Sportovní hry (Florbal) – 3. až 6. ročník 

Badatelský kroužek – 6. až 9. ročník 

Pěstitelský kroužek – 1. stupeň 

Ekologický kroužek – 1. stupeň 

Čtenářský klub – ŠD/ŠK 

Kluby cizího jazyka – 1 skupina 

Kroužky jiných organizací: 

Věda hrou - od 1. ročníku 

Flétna pro 1. ročník - ZUŠ 
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 průběžné informace o možnostech studia na SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich 

rodiče, 

 informace o studiu pro žáky a rodiče 5. a 7. ročníku, 

 individuální pohovory se zájemci, 

 pomoc při správném vyplnění přihlášek ke studiu, 

 pomoc žákům IX. tříd při přijímacím řízení, při odvolání, nabídka volných míst ve 

školách, 

 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR nebyla realizována beseda v IPS ÚP 

Kroměříž pro žáky 8. a 9. ročníku, nebyly realizovány besedy se zástupci SŠ ve škole.  

 Přehlídka středních škol v Domě kultury v Kroměříži proběhla on-line formou dle 

individuálního zájmu žáků. 

 Během distančního vzdělávání probíhali konzultace výchovného poradce se 

zákonnými zástupci a žáky telefonicky, případně v prostředí MS Teams.  
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6. Údaje o prevenci sociálně rizikových jevů 

V oblasti primární prevence sociálně rizikových jevů pracuje naše škola podle Preventivního 

programu, který je vypracováván na školní rok na základě evaluace sociálně rizikových jevů, 

které se objevily mezi žáky školy v uplynulém školním roce. Nedílnou součástí Preventivního 

programu školy je Program proti šikanování a Krizový plán školy. 

 

Část preventivního programu je plněna v každém ročníku díky tematickým okruhům 

týkajících se prevence, ty jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu a jejich výuka 

probíhá během celého školního roku. 

 

Jako nadstavba tohoto základního programu rizikového chování jsou během školního roku 

zajišťovány další aktivity, které uskutečňují externí certifikované organizace zabývající se 

prevencí. Tyto programy jsou pak hrazeny z rozpočtu školy, SRPŠ nebo rodiči. Některé 

organizace také poskytují programy pro školy zdarma. 

 

V tomto školním roce probíhala distanční výuka, do které byly zařazovány třídnické hodiny 

zaměřené na prevenci kyberšikany, nebezpečí internetu, upevňování distančního třídního 

klimatu. 

Pedagogům i zákonným zástupcům byly předávání informace týkající se prevence a pomoci 

při předcházení a řešení sociálně rizikových jevů souvisejících s distančním vzděláváním. 

 
Přehled preventivních aktivit za školní rok 2020/2021 

- Dopravní výchova, 

- Osobnostně - sociální kurz v místě školy, 

- práce Žákovského parlamentu - on-line schůzky v MS Teams, 

- sběr kaštanů a starého papíru, 

- program Nebezpečí kyberšikany, 

- projektové dny, 

- jednodenní vycházky a pobyty v přírodě, 

- Preventivní programy společnosti D Olomouc, PPP KM, Policie ČR byly z důvodů 

epidemické situace zrušeny (Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví). 
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Aktivity pro třídy/ rodiče/ pedagogy 

 - poznávací programy, 

- dotazníkové šetření pro rodiče, 

- preventivní programy školního psychologa, 

- krizová / individuální intervence školního psychologa / metodika prevence,  

- individuální konzultace metodika prevence se zákonnými zástupci / pedagogy. 

Další 

Ve své práci pokračuje školní poradenské pracoviště, které využívá písemné měsíční přehledy 

TU o chování a výukových obtížích žáků, díky kterým získává podklady pro svou práci. 

Uskutečňují se schůzky asistentů pedagoga, na kterých probíhá koordinovaná spolupráce  

a sdílení zkušeností.  

 

V týdnu od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021 se pod vedením vychovatelek školní družiny ve škole 

uskutečnil  Prázdninový Camp Věda nás baví, kterého se zúčastnilo 15 žáků. 

 

Během distančního vzdělávání a v období uzavření škol probíhali třídní schůzky v on-line 

prostředí MS Teams.  

 

Školní psycholožka, třídní učitelé i výchovná poradkyně poskytovali rodičům i žákům podporu 

zaměřenou na zvládání sociální izolace. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Výběr vzdělávacích akcí je podřízen směrnici  DVPP a vychází z plánu DVPP na školní rok.  

 

Vzdělávací akce ve školním roce 2020/2021 

 
V oblasti školského managementu 

 

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školící instituce s akreditací 

MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. Informace z projektu 
MAP II KM, Šablony II 

2 MAP II., Kroměříž 17. 2. 2021 1,5 h 

2. 

Konzultace pro 
žadatele k výzvě  
č. 02_18_063 a 
02_18_064  
ŠABLONY III. 

2 
 

NPI ČR Zlín – Projekt SRP – 
Šablony III., MŠMT, EU -Operační 

program Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

24. 2. 2021 4 h 

3. 
Jak na nový RVP ZV 
ve škole – webinář 
pro ředitele 

1 
 

Národní pedagogický institut ČR 19. 5. 2021 2 h 
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Vzdělávání v oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů  

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. 
Překonávání bariér při vzdělávání 
dítěte či žáka s PAS - WEBINÁŘ 

1 
Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

22. 10. 2020 – 
23. 10. 2020 

8 h 

2. 

Jak zvládnout vzdálenou výuku 
s Edookit  
a Microsoft Teams 
- WEBINÁŘ 

2 Edookit 20. 10. 2020 2 h 

3. Kurz krizové intervence 1 
CETERAS – Centrum 

terapeutických služeb 
2. 11. 2020 6 h 

4. 
Cizí jazyky a e-Twinning - 
webinář 

1 e-Twinning 23. 9. 2020 1 h 

5. 
Ohlédnutí za jarní online výukou 
- webinář 

1 Učímeonline.cz 7. 10. 2020 1,5 h 

6. 
Aplikace v online výuce angličtiny 
- webinář 

1 Učímeonline.cz 15. 10. 2020 1,5 h 

7. 
Microsoft – otázky a odpovědi - 
webinář 

1 Microsoft pro školství 
21. 10. 
2020 

2 h 

8. 
Aby online výuka nebyla jen 
frontální - webinář 

1 Učímeonline.cz 21. 10. 2020 1,5 h 

9. 
Jak komunikovat s rodiči 
v kontextu společného 
vzdělávání - webinář 

1 
Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

12. 11. 2020 – 
13. 11. 2020 

8 h 

10. 
Jak zvládnout vzdálenou výuku 
s Edookit, Red Monster kurzy  
a MS Teams 

 
1 
 

Edookit 
19. 11. 2020 a 
26. 11. 2020 

4 h 

11. 
Kyberšikana a její řešení, co dělat 
když…? 

1 

Středisko služeb 
školám a zařízení pro 

další vzdělávání 
pedag. pracovníků 

Brno, p.o., Hybešova 
15, Brno 

23. 11. 2020 4 h 

12. 
Oblastní workshop CJL online – 
Adolescentní čtenář jako výzva 
nejen pro učitele 

1 
Národní pedagogický 

institut 
19. 11. 2020 4 h 

13. 
Webinář TOP aplikace a nástroje 
pro online výuku napříč 
předměty 

1 Učímeonline.cz 4. 11. 2020 1,5 h 

14. 
Webinář „Formativní hodnocení 
(nejen) v online výuce“ 

1 Učímeonline.cz 5. 11. 2020 1,5 h 

15. 
Webinář/stream Digitální výuka 
cizích jazyků 

1 
Učímeonline.cz 
lektorka Klára 

Pirklová 
6. 11. 2020 1,5 h 

16. Webinář „Jak podporovat učení 1 Učímeonline.cz 11. 11. 2020 1,5 h 
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všech žáků“ 

17. 
Webinář Forms, písemky, které 
se opravují samy  

1 
Učímeonline.cz lektor 

Karel Klatovský 
14. 11. 2020 1 h 

18. 
Webinář e-Twinning – Čtenářská 
gramotnost 

1 
Učímeonline.cz 

lektoři Slávek Hora a 
Vl. Špinka 

18. 11. 2020 1 h 

19. 
Webinář/stream „Labyrinthem 
hodnocení v praxi“ 

1 
Učímeonline.cz 
lektorka Pavlína 

Loňková 
18. 11. 2020 1 h 

20. 
Webinář „Adolescentní 
čtenářství“ - SYPO 

1 

Učímeonline.cz 
lektorka Mgr. 

Marcela Hrdličková, 
PhD. 

19. 11. 2020 1,5 h 

21. 
Webinář „Únikový hry v MS 
Teams“  

1 
Učímeonline.cz 

lektor Patrik Vaněk 
26. 11. 2020 1 h 

22. Webinář „Učíme Flippity“  1 

Učímeonline.cz 
lektoři Petra 

Boháčková a Slávek 
Hora 

28. 11. 2020 1,5 h 

23. 
Webinář „Využití iPadů 
v projektech a ve výuce 1“  

1 

Učímeonline.cz 
lektoři Petra 

Boháčková a Slávek 
Hora 

2. 12. 2020 1 h 

24. 
Webinář „Mediální vzdělávání 
napříč předměty“  

1 
Učímeonline.cz 

lektorka Ida 
Vohryzková 

3. 12. 2020 1 h 

25. 
Webinář „Whiteboard – školní 
online tabule v praxi“  

1 
Učímeonline.cz lektor 

Karel Klatovský 
5. 12. 2020 1 h 

26. 
Webinář „Jak technologie může 
šetřit čas a energii“  

1 
Učímeonline.cz 

Lektor Filip Goszler 
10. 12. 2020 1,5 h 

27. 
Webinář „Vzdělávací program 
Geologie na dálku i zblízka“ 

1 

Nakladatelství Fraus, 
s.r.o., Edvarda 

Beneše 2438/72, 
Plzeň 

14. 12. 2020 1 h 

28. 
Webinář k Šablonám: 
Psychohygiena učitele – jak 
předejít vyčerpání, stresům 

2 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

21. 1. - 22. 1. 
2021 

8 h 

29. 
Webinář „Osobnostně sociální 
rozvoj I. – time management pro 
pedagogy“ 

1 

CENTRUM-
VZDĚLÁVÁNÍ.CZ, 
Stupkova 413/1a, 
779 00 Olomouc 

18. 1. - 19. 1. 
2021 

8 h 

30. 
Webinář k Šablonám: Specifické 
poruchy chování 

1 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

2. 2. - 16. 2. 
2021 

8 h 

31. 
Webinář k Šablonám: 
Komunikace v krizových situacích 

1 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

15. 4. 2021 8 h 
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32. 

Webinář „ŠABLONA“ – Celostní 
přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako 
prevence poruch učení i chování 
z pohledu speciálního pedagoga 

1 
Zřetel, s.r.o., 
Václavská 5,  
603 00 Brno 

18. 1. - 19. 1. 
2021 

8 h 

33. 
Webinář k Šablonám: Motivace 
žáků ke školní úspěšnosti 

1 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

18. 1. 2021 8 h 

34. 
Webinář k Šablonám: Základy 
osobnostně-sociálního rozvoje 
pedagoga základní školy 

1 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

3. 2. – 8. 2. 
2021 

8 h 

35. 
Oblastní workshop CJL online – 
Adolescentní čtenář jako výzva 
nejen pro učitele 

1 

Národní pedagogický 
institut ČR, 

Senovážné nám. 
872/25, Praha 1 

19. 11. 2020 4 h 

36. 
Webinář k Šablonám: Základy 
osobnostně-sociálního rozvoje 
pedagoga základní školy 

1 
INFRA, s.r.o., Tyršova 

241,  
675 22 Stařeč 

22. 2. – 23. 2. 
2021 

8 h 

37. 
Kurz angličtiny – Mírně pokročilí 
2 

1 
Maximum, jazyková 
agentura, Riegrovo 
nám. 182, Kroměříž 

září 2020 –  
leden 2021 

34 h 

38. 
Jak se nezbláznit při distanční 
výuce - webinář 

2 

Krajské zařízení pro 
další vzděl. pg. 

pracov. a informační 
centrum, Nový Jičín, 
Mgr. Karel Opravil 

2. 3. 2021 4 h 

39. 

„Kdo nás sleduje a proč?“ v rámci 
projektu Internet s rozumem, o 
bezpečném chování na 
internetu-webinář 

1 
 

ResponsioServices 18. 2. 2021 4 h 

40. 
Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho 
úskalí z pohledu matematické 
gramotnosti - webinář 

1 
 

Národní pedagogický 
institut České 

republiky 
22. 2. 2021 1 h 

41. 
Jak na synchronní e-learning – 
Tipy pro výuku českého jazyka  
a literatury - webinář 

3 
Národní pedagogický 

institut České 
republiky 

25. 2. 2021 1 h 

42. 
Záznamy z žákovské četby - 
webinář 

2 
Národní pedagogický 

institut České 
republiky 

6. 4. 2021 1 h 

43. 
Současná literatura pro děti ve 
věku prvního stupně základní 
školy - webinář 

1 
Národní pedagogický 

institut České 
republiky 

19. 4. 2021 1 h 

44. 
Badatelsky orientované 
vyučování (BOV) – úvod - 
webinář 

1 
 

Národní pedagogický 
institut České 

republiky 
28. 4. 2021 1 h 
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45. 
Rozvoj digitální gramotnosti ve 
výuce - webinář 

1 
 

Národní pedagogický 
institut České 

republiky 
5. 5. 2021 1 h 

46. 
Pohodlí pro učitele, zábava pro 
žáky: praktické typy pro výuku 
zeměpisu - webinář 

1 
 

Národní pedagogický 
institut České 

republiky 
5. 5. 2021 1 h 

47. 
Co by mohli chtít číst čtenáři ve 
věku druhého stupně základní 
školy - webinář 

1 
Národní pedagogický 

institut České 
republiky 

10. 5. 2021 1 h 

48. 
Angličtina od začátku – pro 
učitele angličtiny u dětí ve věku 3 
– 9 let - webinář 

1 Mgr. Sylvie Doláková 
3.,4. a 5. 3. 

2021 
8 h 

49. 
Deskové a online hry distančně  
a prezenčně - webinář 

1 
Národní pedagogický 

institut České 
republiky 

8. a 9. 3. 2021 8 h 

50. 
Efektivní učení a rozvoj paměti - 
webinář 

1 
 

Mgr. Jitka Blechová, 
Vzdělávací agentura, 

Staré Město, Mgr. 
Oldřich Růžička 

24. – 25. 3. 
2021  

7 h 

51. 
Práce učitele s nestandardním 
typem žáků 

1 
 

Mgr. Jitka Blechová, 
Vzdělávací agentura, 

Staré Město, Mgr. 
Karel Opravil 

30. 3. 2021 4,5 h 

52. 
Slovíčka s aplikací WocaBee - 
webinář 

2 
WocaBee, lektor Ing. 

Michal Ošvát 
9. 3. 2021 1 h 

53. 

Třídním učitelem v postcovidové 
době – webinář, Co se třídou po 
návratu z distanční výuky a na co 
se připravit 

Celá 
sborovna 

Mgr. Jitka Blechová, 
Vzdělávací agentura, 
Staré Město, PhDr. 

Helena Vrbková 

26. 3. 2021 3 h 

54. 
Online aplikace nejen pro 
distanční výuku – I. st. ZŠ-web. 

1 

Středisko služeb 
školám a zařízení pro 
další vzdělávání pg. 

prac. Brno 

30. 3. 2021 3 h 

55. 
Formativní hodnocení v praxi – 
on-line kurz 

1 
www.ucimespolecne.

cz 
22. 2. - 21. 3. 

2021 
4 h 

56. 
Angličtina pro I. stupeň – Jak 
rozmluvit každé dítě - webinář 

1 

Učímeonline.cz 
lektoři Martina 
Weinhoferová  

a Michaela Tilton 

13. 1. 2021 1 h 

57. 
Webinář „Online, unplugged, 
print and play a jiné využití her 
nejen v časech koronavirových“ 

1 
Učímeonline.cz 
lektor Zdeněk 

Lomička 
14. 1. 2021 1 h 

58. 
Webinář „Flipped Classroom 
nejen v hodinách anglického 
jazyka“ 

1 
Učímeonline.cz 
lektorka Tereza 

Havránková 
28. 1. 2021 1,5 h 



27 

 

 

 

59. 
Webinář „5 kroků k digitálnímu 
minimalismu“ 

1 
Učímeonline.cz 
lektorka Klára 

Pirklová 

8. 2. – 12. 2. 
2021 

2,5 h 

60. 
Webinář „Třídnická hodina 
online a offline“ 

1 
Učímeonline.cz 

lektorka Jana Lidická 
10. 2. 2021 1 h 

61. 
Webinář „Jak na synchronní  
e-learning – Tipy pro výuku 
českého jazyka a literatury“ 

1 
Učímeonline.cz 
lektorka Jana 

Vejvodová 
25. 2. 2021 1 h 

62. 
Webinář „IKAP II: čtenářská 
gramotnost pro ZŠ“ 

1 
Učímeonline.cz 

Lektor doc. Jaroslav 
Vala 

16. 3. 2021 6 h 

63. 
Synchronní online výuka – 
plnohodnotná výuka nebo jen 
osvěžení? 

1 

Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně, Fakulta 
humanitních studií, 
Mgr. Jana Čadová 

13. 4. 2021 5 h 

64. 
Současná literatura pro děti ve 
věku prvního stupně základní 
školy - webinář 

1 NPI, Projekt SYPO 19. 4. 2021 1 h 

65. 
Biologie a přírodopis prakticky – 
nejen v době koronavirové - 
webinář 

1 

Národní pg. institut 
ČR, Systém podpory 
profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů 

12. 5. 2021 1 h 

66. 
Hranice (ne)možného  
v biologii – webinář 

1 

Národní pg. institut 
ČR, Systém podpory 
profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů 

14. 5. 2021 1 h 

67. 
Doškolení Kurzu zotavovacích 
akcí 

1 

Oblastní spolek 
Českého červeného 

kříže Kroměříž, 
Koperníkova 2646 

12. 6. 2021 3 h 

68. 
Robotika s LEGO Mindstorms-
webinář 

1 

Národní pg. institut 
ČR, Systém podpory 
profesního rozvoje 
učitelů a ředitelů 

2. 6. 2021 1 h 

69. 
Čtenářská gramotnost a cizí 
jazyky 

1 

EU, Evropské 
strukturální 

 a investiční fondy, 
Operační program 

Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, MAP II 

Kroměříž 

2. 6. 2021 1,5 h 

70. Jihočeská robotika OPEN 1 
AV MEDIA SYSTÉM, 

a.s., Pražská 63, 
Praha 10 

24. 5. -28. 5. 
2021 

10h 

71. 
S Komenským škola jinak: nově 
 a lidsky 

2 
MAP II KM, doc. 

PhDr. Jan Hábl, Ph.D. 
31. 8. 2021 4 h 
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72. 
Pojmy obsah a obvod, objem  
a povrch v učivu matematiky na 
1. st. ZŠ 

1 

MŠMT, EU, Evropské 
strukturální a 

investiční fondy, 
Operační program 

Výzkum, vývoj  
a vzdělávání 

2. 6. 2021 1 h 

73. 
Revize RVP ZV – Startovací 
balíček – Práce s daty, základy 
informatiky 

1 
Národní pedagogický 

institut ČR 
7. 6. 2021 2 h 

74. Kdo nás sleduje a proč? webinář 1 
Projekt „Internet 

s rozumem“ 
18. 2. 2021 1 h 

75. 
Pohyb organizovaného útvaru 
chodců - webinář 

1 
Centrum dopravního 

výzkumu 
15. 3. 2021 2 h 

76. 
Vykročte do 1. ročníku 
s Vydavatelstvím Taktik - webinář 

1 
Taktik International, 

s.r.o. 
12. 5. 2021 2 h 

77. 
Záznamy z žákovské četby - 
webinář 

1 
 

MŠMT, EU, Evropské 
strukturální a 

investiční fondy, 
Operační program 

Výzkum, vývoj  
a vzdělávání 

Národní pedagogický 
institut ČR 

6. 4. 2021 1 h 

78. 
Oblastní workshop CJL – Dílna 
čtení na II. stupni ZŠ 

1 

MŠMT, EU, Evropské 
strukturální a 

investiční fondy, 
Operační program 

Výzkum, vývoj  
a vzdělávání 

Národní pedagogický 
institut ČR 

6. 5. 2021 4 h 

79. 
Webinář – „Gather Town – 
online výuka v herním prostředí“ 

1 
Učímeonline.cz 

lektor Jiří Ugorný 
6. 4. 2021 1,5 h 

80. 

Webinář – „Kreativně s online 
PowerPointem, únikové hry  
a digitální příběhy pro všechny, 
jednoduše a nápaditě 
(SlidesMania)“ 

1 
e-Twinning, lektorky 

Alena Jandlová, Elena 
Tomanová 

7. 4. 2021 1 h 

81. 
Webinář – „Ankety a dotazníky 
v mezinárodních projektech“ - 
 e-Twinning 

1 
e-Twinning, lektorky 
Dana Tužilová, Eva 

Munchová 
21. 4. 2021 1 h 

82. Webinář – „Tablet v projektu“  1 

ONLINE Centrum 
robotiky Plzeň, 

lektoři Bohuslav 
Hora, Petra 
Boháčková 

4. 5. 2021 1 h 
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83. 
Webinář – „iPad v projektech – 
využití aplikace iMovie“ 

1 

ONLINE Centrum 
robotiky Plzeň, 

lektoři Bohuslav 
Hora, Petra 
Boháčková 

5. 5. 2021 1 h 

84. Webinář – „Dílna čtení“ 1 
SYPO, lektorka Nina 

Rutová 
6. 5. 2021 3 h 

85. 
Webinář – „Aplikace 
BookCreator v projektech“ 

1 
e-Twinning, lektoři 

Bohuslav Hora, Petra 
Boháčková 

19. 5. 2021 1 h 

86. 

Webinář - Digitální kompetence: 
Spolupráce a komunikace rodiny, 
školy a volnočasových institucí 
prostřednictvím digitálních 
technologií 

Celá 
sborovna 

PedF Univerzity 
Karlovy 

26. 5. 2021 1,5 h 

87. 
Webinář – „Čtenářská dílna 
v projektu? Ano, vyzkoušíme 
možnosti.“ 

1 
e-Twinning, lektoři 
Bohuslav Hora, Vl. 

Špinka 
2. 6. 2021 1 h 

 

 

Ostatní zaměstnanci 
 

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. Webinář „Dovolená 2021“ 1 ANAG spol. s r. o. 19. 11. 2020 6 h 

2. 
Webinář „Spisová a archivní 

služba - aktuálně“ 
1 ANAG spol. s r. o. 20. 4. 2021 5 h 

 
 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 

Hlavní školní projekty 

 Škola je od r. 2002 zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO. Aktivně se zapojuje 

do realizace „Týdnů škol UNESCO“ vyhlašovaných Sekretariátem České komise pro 

UNESCO.   

 Všechny činnosti školy stále korespondují s myšlenkou podpory zdraví a škola, která 

nabyla zkušeností v síti Škol podporující zdraví, tyto přístupy aplikuje v rámci svého 

vzdělávacího programu i péče o interiér a vnější prostředí.  
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 Škola je součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. Celoškolní projekt výchovy 

a vzdělávání v prevenci úrazů nazvaný „Nová cesta“ je součástí školního vzdělávacího 

programu. Je založen na peer aktivitách, ve kterých starší žáci učí mladší žáky.  

Ostatní školní projekty 

 Sportuj ve škole - lekce „Sportuj ve škole“ probíhají tři hodiny týdně pro děti 1. až 

5. ročníku a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma.  

 Škola v pohybu – projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci kroužků 

a hodin TV. Projekt Fotbalové asociace ČR umožnil návštěvu trenérů u nás ve škole, 

inspiruje učitele TV novými prvky všeobecné pohybové průpravy a organizací hodin 

a podpořil materiální vybavení v oblasti TV. 

 Sazka Olympijský víceboj  -  zábavnou formou zlepšuje fyzickou kondici žáků, žáci 

získávají analýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů, mají 

možnost získat Olympijský diplom. Motivujete děti k všestrannému rozvoji pomocí 

Odznaků všestrannosti, které mohou získat.  
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

V tomto šk. roce se uskutečnila tematická inspekční činnost zaměřená na návratovou situaci  

v základních a středních školách, která se skládala z rozhovoru s vedením školy a z dotazníků 

pro třídní učitele. Ve škole proběhlo dne 22. 9. 2021 šetření stížnosti doručené ČŠI, kterou 

ČŠI pro prošetření vyhodnotila jako nedůvodnou. 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy  

Rok 2020: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020 
 

  PŘÍJMY 
 Celkové příjmy (tis. Kč)  32 616 677,89 

z toho - ze státního rozpočtu  27 692 553,00 

 - od zřizovatele  3 977 000,00 

 - investiční dotace od zřizovatele  0,00 

 - příspěvek ŠD, ŠK  116 859,00 

 - z hospodářské činnosti  50 851,08 

 - ostatní příjem  779 414,81 
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VÝDAJE – ze státního rozpočtu 
 Celkové výdaje (tis. Kč )  27 692 553,00 

- investiční výdaje 0,00 

- neinvestiční výdaje 27 692 553,00 

z toho: na mzdy pracovníků školy  19 570 804,00 

 zdravotní a sociální pojištění  6 498 951,00 

 ostatní platby za provedené práce  468 428,00 

 učebnice, učební texty, pomůcky  218 506,67 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků  35 040,00 

 ostatní provozní výdaje  900 823,33 

  VÝDAJE – provozní 
 Celkem náklady (v tis. Kč)  4 901 785,20 

odpis DHIM  102 757,85 

energie  800 000,00 

opravy a udržování  997 778,58 

služby 586 137,40 

ostatní  2 386 599,98 

náklady v hospodářské činnosti  28 511,39 

  Čerpání FKSP 
 Celkem výdaje (v tis. Kč)  349 669,00 

příspěvek na stravování zaměstnanců 97 960,00 

rekreace a tábory 59 100,00 

sport a kultura  60 910,00 

peněžní dar  20 000,00 

penzijní připojištění 53 720,00 

ostatní  57 979,00 

   

Rok 2021: 1. 1. 2021 – 30. 6. 2021 
 

  PŘÍJMY 
 Celkové příjmy (tis. Kč)  15 925 824,83 

z toho - ze státního rozpočtu  13 565 262,83 

 - od zřizovatele  1 734 000,00 

 - investiční dotace od zřizovatele  0,00 

 - příspěvek ŠD, ŠK  43 867,00 

 - z hospodářské činnosti  42 821,00 

 - ostatní příjem  539 874,00 

  VÝDAJE – ze státního rozpočtu 
 Celkové výdaje (tis. Kč )  14 177 358,26 

- investiční výdaje 0,00 

- neinvestiční výdaje 14 177 358,26 
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z toho: na mzdy pracovníků školy  10 071 733,00 

 zdravotní a sociální pojištění  3 381 070,00 

 ostatní platby za provedené práce  245 148,00 

 učebnice, učební texty, pomůcky  64 325,13 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků  9 450,00 

 ostatní provozní výdaje  405 632,13 

  VÝDAJE – provozní 
 Celkem náklady (v tis. Kč)  1 748 466,57 

odpis DHIM  53 252,76 

energie  369 226,73 

opravy a udržování  63 628,38 

služby 214 147,38 

ostatní  1 034 981,68 

náklady v hospodářské činnosti  13 229,64 

  Čerpání FKSP 
 Celkem výdaje (v tis. Kč)  161 121,18 

příspěvek na stravování zaměstnanců 72 340,00 

rekreace a tábory 33 870,00 

sport a kultura  11 600,00 

peněžní dar  2 500,00 

penzijní připojištění 5 000,00 

ostatní  35 811,18 

  Vysvětlivky: 
 FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb 
 DHIM - dlouhodobý hmotný investiční majetek 
 ŠD - školní družina 
 ŠK - školní klub 
  

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 
Školní rok 2020/2021: 
 

 Pokračovali jsme v realizaci projektu OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Doba realizace projektu je od 1. září 2019 

do 31. srpna 2021), vzhledem k uzavření škol a protiepidemickým opatřením byly 

některé aktivity odsunuty až na šk. rok 2021/22 a projekt byl škole prodloužen do  

28. února 2022. 
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 Zástupci školy jsou zapojeni v pracovních skupinách projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II. 

 Škola pro všechny – Věda hrou  - projekt Města Kroměříže spolufinancovaný EU, 

v rámci kterého je v areálu školy vybudována nová bezbariérová přírodovědná 

učebna spojená se skleníkem. Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí 

žáků.  

 

Průběžné projekty  

 

 e-Twinning -  komunikační platforma, přes kterou mohou žáci z různých evropských 

zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své 

nápady. 

 Ovoce a zelenina do škol – je poskytován SZIF, cílem projektu je podpora zdravé 

výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.  

 Projekt Školní mléko – mléčné výrobky pro žáky školy dotované z finančních zdrojů 

EU a ČR. 

 Recyklohraní -  je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České 

republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů 

a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. 

 

12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzděláváni   
 
 

Spolupráce se zřizovatelem školy, kterým je Město  Kroměříž byla na velmi dobré úrovni.  

Protiepidemická opatření a uzavření škol se dotkla i prezenční formy spolupráce s ostatními 

školami a spolupracujícími subjekty. Nemohly být zrealizovány pravidelné návštěvy dětí  

z mateřských školek a i zápis k základnímu vzdělávání probíhal distanční formou. Škola velmi 

dobře spolupracuje s Dopravním hřištěm Kroměříž, s Českým červeným křížem Kroměříž, 

KHS – územním pracovištěm Kroměříž, Knihovnou Kroměřížska a dalšími institucemi. 
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Spolupráce s rodiči žáků je rovněž velmi dobrá.  Zástupci školy a zástupci rodičů jednotlivých 

tříd ve Sdružení rodičů přátel ZŠ U Sýpek, z. s.  se pravidelně setkávají. 

U zaměstnavatele působí Základní organizace Českomoravského odborového svazu 

pracovníků ve školství, jejíž zástupci se zaměstnavatelem spolupracují na základě uzavřené 

Kolektivní smlouvy v souladu se Zákoníkem práce a platnými předpisy.  

Na realizaci navržených podpůrných opatření žáků škola spolupracuje s Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradnou a zařízením pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Zlín, pracoviště Jánská 197, Kroměříž 767 01, Speciálním pedagogickým centrem 

a Střediskem výchovné péče.  Škola spolupracuje se středními školami v Kroměříži, školní 

družina je místem pedagogické praxe studentek VOŠ a SOŠPg. ZUŠ Kroměříž, pokud byla 

povolena prezenční přítomnost žáků, individuálně vyučovala žáky I. stupně v prostorách 

školy hře na hudební nástroje. Škola rovněž spolupracuje s územním pracovištěm Národního 

památkového ústavu a Národním centrem zahradní kultury, připravované projektové dny 

však musely být z důvodu protiepidemických opatření přesunuty na podzimní období  

r. 2021. 

 

Děkujeme všem se školou spolupracujícím subjektům a organizacím za spolupráci  

ve školním roce 2020/2021. 

Zvláštní poděkování patří všem pedagogům, ostatním zaměstnancům školy a rodičům 

našich žáků za mimořádné pracovní nasazení, obětavost a spolupráci během distančního 

vzdělávání.  

 

 
13. Závěr výroční zprávy  

 
Školní rok 2021/22 byl výrazně ovlivněn uzavřením škol nařízeními vlády a mimořádnými 

opatřeními Ministerstva zdravotnictví, která zavedla řadu protiepidemických opatření, 

vedoucí k prevenci dalšího šíření onemocnění Covid-19 způsobeného šířením koronaviru 

SARS-CoV-2 a metodickými pokyny a doporučeními Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy. Převážnou část školního roku probíhala distanční výuka, pouze v září pobíhala 

výuka prezenční, V závěru školního roku pak byla zavedena výuka rotační, jako kombinace 

výuka distanční a prezenční. Vzhledem k nastaveným podmínkám vzdělávání, jsme v tomto 
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školním roce navázali a zdokonalili dovednosti pedagogů ve vzdělávání  

a činnosti školy v distančním on-line prostředí. Běžným komunikačním prostředkem se stalo 

používání platforem Edookit a Office 365.  I v tomto školním roce jsme pokračovali, i když  

v omezené míře, v realizaci projektu OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí k podnikavosti, 

iniciativě a kreativitě žáků. Jako škola přidružená k UNESCO jsme i v tomto šk. roce, byť 

částečně on-line formou, zrealizovali celoškolní projekt Biodiverzita. Zaměřili jsme se na 

hledání rozdílných a shodných znaků mezi živočichy i rostlinami nejen v naší přírodě, ale i 

v různých ekosystémech planety. Napříč všemi ročníky i předměty jsme při distančním 

vzdělávání vyhledávali informace o organismech a jejich prostředí. Při prezenční výuce jsme 

pak vše shromažďovali, kompletovali, doplňovali trojrozměrnými modely a vytvářeli 

prezentace našich poznatků. V průběhu června tak školní chodby ožívaly barevnými  

a pozoruhodnými ukázkami, postery a modely. K velmi oceňovaným patřily minizahrádky, 

hmyzí hotely i celé ekosystémy lesa, louky a rybníka. Ze všech výtvorů vyzařovala dobře 

odvedená práce všech zúčastněných. 

 Z pohledu materiálně-technického jsme v tomto školním roce zrelizovali z větších akcí např.  

malování a nátěry v prostorách školy, vybavili jsme novou  na prvním stupni včetně tabule, 

opravili jsme kabinet dějepisu, byly zabudovány nové vestavěné skříně ve školní družině, 

zakoupen nový SW pro školní knihovnu, zakoupeny byly židle do žákovské kuchyňky, židle 

pro asistenty pedagoga, byly provedeny opravy nábytku, údržba naučné stezky v areálu 

školy, servis oken, byla zakoupena nová kopírka do sborovny, opraveny stroje ve školní 

jídelně a provedena pravidelná údržba a opravy v budově školy. 

 

 

Datum zpracování zprávy: 20. září 2021  

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 29. září 2021 

Datum schválení školskou radou: 29. září 2021 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy:   
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