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1. Základní údaje o škole 

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

 Adresa školy/sídlo: U Sýpek 1462, 767 01 Kroměříž 

 Identifikátor právnické osoby (zařízení): 600 118 584 

 IČ: 70 877 017 

 Právní forma: příspěvková organizace 

 Zřizovatel: Město Kroměříž 

       Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

 Datum založení školy: 9. listopad 1939 

 Právní subjekt: od 1. ledna 2001, zapsána v obchodním rejstříku vedeném  

u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 88 

 Ředitelka školy, statutární orgán:  RNDr. Eva Šílová 

 Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Kamila Mužíková 

 Kontakt na zařízení: ID datové schránky: zu5mnva 

                                                 Telefon: 573 338 164; 731 099 981 

                                                  e-mail: reditelka@zssypky.cz 

                                                  URL: htttp://www.zssypky.c 

 Jméno pracovníka pro informace: Šárka Jakešová, DiS. 

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

U Sýpek 1462, příspěvková organizace. 

 Nejvyšší povolený počet žáků, stravovaných - kapacita:  

       Základní škola, IZO: 102 519 561, kapacita 500 žáků  

      Činnosti školy: 

1. Školní družina, IZO: 118 800 116, kapacita 150 žáků    

2. Školní klub, IZO: 173 101 372, kapacita 100 žáků 

3. Školní jídelna, IZO: 118 801 325, kapacita 400 jídel 

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

rada má 6 členů.  

      Složení školské rady ve školním roce 2021/2022: 

      Ing. Gabriela Zezulková - předsedkyně školské rady, zastupuje zákonné zástupce žáků 

      Eva Diblíková, DiS. - zastupuje zákonné zástupce žáků 

      Jarmila Slováková - zastupuje zřizovatele školy 

mailto:reditelka@zssypky.cz
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      MUDr. Tomáš Třasoň - zastupuje zřizovatele školy 

      Mgr. Lenka Rygálová - zastupuje pedagogické zaměstnance školy 

      Mgr. Ivona Šedá - zastupuje pedagogické zaměstnance školy 

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

ZŠ U Sýpek, z. s. 

Předsedkyně: Eva Diblíková, DiS. 
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Základní údaje o škole za školní rok 2021/2022 (podle stavu k 30. 9. 2021)  

 počet 
tříd/oddělení 

počet 
žáků/ strávníků 

počet žáků na třídu 
/oddělení, 

v ŠJ denní průměr vydaných 
jídel (k 31. 10. 2021) 

přepočtený počet 
ped. pracovníků/prac. ŠJ 

škola     

1. stupeň 9 169 18,78 10,23 

2. stupeň 8 160 20,00 13,77 

celkem 17 329 19,35  

školní 
družina 

3 87 29,00 2,91 

školní klub 1 74  0,34 

školní 
jídelna 

 280 264 4,00 

 

 

Charakteristika školy 

Školu ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo (k 30. 9.) 329 žáků, průběžně docházelo  

k nárůstu počtu žáků a na konci školního roku školu navštěvovalo 362 žáků.  Z toho počtu je 

téměř 36 % žáků dojíždějící z okolních obcí.  Ve druhém pololetí školního roku 2021/2022 

bylo do školy přijato 22 žáků z Ukrajiny. Škola je rovněž spádovou školou pro Dětský domov 

Kroměříž, U Sýpek 1306.  Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání Škola pro budoucnost. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků, 

kterým nabízíme širokou škálu aktivit pokrývající různé spektrum zájmů a zaměření našich 

žáků. Anglický jazyk se žáci učí od první třídy jako povinný předmět a výuku podporuje rodilá 

mluvčí. Na druhém stupni nabízíme volitelně výuku německého, francouzského nebo 

ruského jazyka. Ve škole je rovněž žákovská dílna, keramická dílna a přírodovědná učebna se 

skleníkem, kde se žáci mohou rozvíjet v pracovních činnostech. Ve škole najdou podporu 

i nadaní a mimořádně nadaní žáci. Pro výuku jsou využívány i další odborné učebny, 

např. fyziky, přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemická 

laboratoř, čítárna a učebna informatiky. Žáci mají možnost zapojit se do rozmanitých 

mimoškolních aktivit, školních zájezdů, kurzů a pobytů v přírodě. Žáci prvního stupně mohou 

navštěvovat školní družinu a pro žáky druhého stupně je určen školní klub. 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 patří škola 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.skoly-unesco.cz/
http://www.unesco.org/
http://www.bezpecna-skola.cz/
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Stravování žáků a zaměstnanců školy zabezpečuje školní jídelna, která je v budově školy. 

Škola realizuje doplňkovou činnost - hostinskou (vaření pro cizí strávníky) a realitní 

(pronájmy např. tělocvičny a učeben). 

2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku 

 

Obor vzdělávání: 

79 - 0 - C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání  

délka vzdělávání 9 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 500 

 

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 

sedm asistentek pedagoga a dvě školní asistentky. 

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

zajištěno pěti vychovatelkami. 

Dalšími pracovními pozicemi jsou pracovní pozice členů školního poradenského pracoviště. 

Je to pozice školní psycholožky, metodičky prevence, speciální pedagožky (učitelky Předmětu 

speciální pedagogické péče/PSPP) a výchovné poradkyně, která současně plní i roli kariérní 

poradkyně. 

Environmentální výchovu a vzdělávání (EVVO) koordinuje koordinátorka EVVO.  

Ve škole působí rodilá mluvčí anglického jazyka. Pracovala se žáky 1. i 2. stupně školy. 

Všichni pedagogičtí zaměstnanci splňují odbornou kvalifikaci. 

Ekonomicko – administrativní úsek zabezpečuje ekonomka školy a hospodářka školy.  

Provoz školní jídelny zabezpečuje vedoucí školní jídelny a tři kuchařky. 
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Na provozním úseku jsou personálně obsazeny pozice tří uklízeček, školník vykonává rovněž 

práci správce hřiště a sezónní práci topiče. Ve škole je zaměstnán správce ICT. 

 

 

Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2021/2022 

 počet fyzických osob přepočtené  
úvazky 

učitelé 25 24,00 

vychovatelky v ŠD 4 2,91 

vychovatelky v ŠK 1 0,34 

školní psycholožka 1 1,00 

asistenti pedagoga 7 4,78 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2021/2022   

 počet fyzických osob přepočtené  
úvazky 

školní asistenti 2 1,20 

vedoucí ŠJ 1 1,00 

kuchařky 3 3,00 

ekonomka 1 1,00 

hospodářka 1 1,00 

školník 1 1,00 

topič 1 0,35 

uklízečky 3 2,68 

správce ICT 1 0,84 

 

Správce hřiště je zaměstnán na dohodu o provedení práce.  Z celkového přepočteného 

úvazku kuchařek byl úvazek 0, 03 odpracován v doplňkové činnosti - vaření pro cizí strávníky. 
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Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2021/2022   

(u pedagogů důchodového věku vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 

pořadové číslo 
pracovní zařazení, 

funkce 
úvazek kvalifikace, odbornost 

roků ped. 
praxe 

1 ředitelka plný pedagog, VŠ, Ch-F 32 

2 zástupkyně ředitelky plný pedagog, VŠ, M, Inf 31 

3 učitelka  plný pedagog, VŠ, I. stupeň 30 

4 vychovatelka plný pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

5 asistentka pedagoga částečný pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

7 vychovatelka částečný soc. pedagog, VOŠ  21 

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

9 učitelka částečný pedagog, VŠ, speciální pedagog 27 

10 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 24 

11 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň, HV 24 

12 učitelka plný pedagog VS, II. stupeň AJ, ČJ 19 

13 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 20 

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

15 učitelka plný pedagog, VŠ, M  nad 32 

16 učitel plný pedagog, VŠ, TV 25 

17 učitel plný pedagog, VŠ, AJ 15 

18 učitel plný pedagog, VŠ, TV 19 

19 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 28 

20 učitelka plný pedagog, VŠ,M, tech. před.  28 

21 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, VV 30 

22 učitelka plný pedagog, VŠ, Bi, Ch 29 

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

24 vychovatelka částečný soc. pedagog, VOŠ 8 

 asistentka pedagoga částečný soc. pedagog, VOŠ 8 

25 asistentka pedagoga částečný pedagog, VŠ, sociální pedagogika 12 

 vychovatelka částečný pedagog, VŠ, sociální pedagogika 12 

26 asistentka pedagoga částečný SŠ, studium k výkonu činnosti AP 5 

27 učitelka plný pedagog, VŠ, I. stupeň 18 

28 učitelka částečný pedagog, VŠ, HV 15 

29 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, VV 14 

30 učitelka plný pedagog, VŠ, TV, Bi 23 

31 učitelka plný pedagog, VŠ, ČJ, NJ 5 

32 učitelka  částečný pedagog, FJ, D 20 

33 asistentka pedagoga částečný SŠ, studium k výkonu činnosti AP  5 

34 asistentka pedagoga částečný SŠ, studium k výkonu činnosti AP 4 

35 asistentka pedagoga částečný SŠ, studium k výkonu činnosti AP 2 

37 vychovatelka plný SŠ 6 

38 psycholožka plný pedagog, VŠ, psychologie 16 
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Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2021/2022 

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 

10 uklízečka částečný SO, prodavačka  

11 hospodářka plný VOŠ, nutriční terapeut  

12 správce ICT částečný SŠ 

13 školní asistent částečný SŠ, mimoškolní pedagogika 

14 školní asistent částečný SŠ, oděvní tvorba, studium k výkonu činnosti AP 

 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

věkové rozmezí 
 

muži 
 

ženy 
 

celkem 

21 - 30 let 
 

0 
 

4 
 

4 
 31 - 40 let 

 
1 
 

2 
 

3 
 41 - 50 let 

 
2 16 18 

nad 50 let 0 13 13 
celkem 3 35 38 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků školy je 44,63 let, 

 
 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022   

Termín zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2022/ 2023: 5. 4. - 6. 4. 2022 prezenční formou 
 

počet dětí, které se 
dostavily k zápisu 

z toho počet dětí 
u zápisu poprvé 

z toho počet dětí 
přicházející po 

odkladu 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do 
1. ročníku 2022 

56 43 13 18 
 

38 
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Termín náhradního zápisu do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny pro šk. rok 2022/2023: 9. 6. 2022 

prezenční formou 

počet dětí z UA, které 
se dostavily k zápisu 

z toho počet dětí 
z UA u zápisu 

poprvé 

z toho počet dětí 
přicházející po 

odkladu 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do 
1. ročníku 2022 

5 5 0 0 
 

5 
 

 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

 
Název školního vzdělávacího programu: Škola pro budoucnost 

I v tomto školním roce byla výuka podle školního vzdělávacího programu v prvním pololetí 

poznamenána karanténními opatřeními z důvodu šíření onemocnění COVID-19. V prvním 

pololetí školního roku probíhalo testování žáků antigenními testy na přítomnost viru SARS - 

Cov - 2 a některé třídy nebo části tříd zůstávaly v karanténě. 

Vyučující si osvojili výuku hybridním způsobem, která byla využívána u tříd, v nichž část žáků 

byla z důvodu karantény doma a část ve škole, případně se u žáků lišil termín konce 

karantény a žáci se vraceli do tříd postupně. K výuce jsme využívali prostředí Microsoft - 

Teams a po technické stránce jsme doplnili vybavení pedagogů o vizualizéry. Žákům, kteří 

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

Ve druhém pololetí se situace stabilizovala a školní vzdělávací program jsme mohli realizovat 

již bez omezení a využít ho k realizaci doplňkových aktivit, které nebyly v předchozím roce 

uskutečněny (Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz nejen pro žáky 7. ročníků, ale i pro 

žáky 8. ročníků), Pobyty v přírodě pro žáky 3. - 5. ročníku, dokončení kurzu plavání pro žáky  

v 5. ročníku. 

Díky Národnímu plánu obnovy, financovaného EU z fondu Next generation, bylo již na 

podzim šk. roku 2021 zahájeno Doučování žáků. Bylo přednostně určené žákům, kterým 

hrozil školní neúspěch.  Od počátku dubna 2022, kdy jsme začali přijímat nově příchozí žáky  

z Ukrajiny, byly z prostředků na doučování hrazeny i hodiny výuky Českého jazyka pro 

cizince. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 22 žáků z Ukrajiny. Tito žáci byli 
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integrování do tříd a v první fázi jim byla navíc poskytnuta podpora výuky českého jazyka ve 

dvou homogenních skupinách.  

 
Od roku 2022 v rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na 

digitální technologie  pro školy. Finanční prostředky jsme využili na prevenci digitální 

propasti u sociálně znevýhodněných žáků a zakoupení moderních digitálních učebních 

pomůcek. 

 

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

koordinovali své vzdělávací postupy, upravovali vzdělávací obsah. Rovněž jsme připravili 

nový školní vzdělávací program s výukou tzv. nové informatiky od 4. ročníku. I přes různá 

omezení, byly cíle školního vzdělávacího programu ve školním roce 2021/22 splněny. 

 

Organizace výuky ve školním roce 2021/2022 

První pololetí školního roku 2021/2022 zasáhla pandemie COVID - 19 a jako jedno  

z preventivních opatření probíhalo ve školách plošné testování žáků antigenními testy  

v termínech: 

Září 2021: 

1. 9., 6. 9., 9. 9. 

Listopad 2021:  

8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11. 

Prosinec 2021:  

6. 12., 13. 12., 20. 12. 

Leden 2022: 

3. 1., 6. 1., 10. 1., 13., 17. 1., 24. 4, 31. 1.  

Únor 2022: 

14. 2.  

 

Výuka byla vedena buď prezenčně, nebo v případě karantény distančně, a to formou on -line 

synchronní, nebo off - line asynchronní. Během postupného návratu žáků z karantény, nebo 

v případě, že byla v karanténě jen část třídy, bylo vyučováno hybridně (část žáků ve škole 

prezenčně a současně žáci doma formou on-line synchronní výuky). 
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Učební plán ve školním roce 2021/2022 

 

školní rok 
2021/2022 

týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku 

povinné 
předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 

třída třída třída třída třída třída třída třída třída 

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

počet žáků 17 20 25 25 22 18 18 22 23 

Český jazyk 9 9 9 9 9 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 1 1 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 22 24 25 26 26 26 



15 

 

 

 

 
 
 

školní rok 
2021/2022 

týdenní počet vyučovacích hodin v ročníku 

povinné 
předměty 

6. 7. 8. 9. 

třída třída třída třída třída třída třída třída 

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

počet žáků 23 22 22 26 23 18 12 14 

Český jazyk 5 5 4 4 5 5 5 5 

Anglický 
jazyk 

3 3 3 3 4 4 3 3 

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1     

Dějepis 2 2 2 2 1 1 2 2 

Výchova 
k občanství 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Chemie     2 2 2 2 

Fyzika 2 2 2 2 2 2 1 1 

Přírodopis 2 2 1 1 2 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1 1 1 2 2 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 1 1 

Výchova ke 
zdraví 

1 1 1 1 1 1 - - 

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a 
svět práce 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné 
př./další cizí 

jazyk 
1 1 2 2 2 2 2 2 

Celkem 30 30 29 29 32 32 30 30 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školním vzdělávacím 
programem a podle poskytovaného stupně vzdělání 

  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 

ročník 
počet žáků 

celkem 
prospělo 

s vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

opravné zkoušky 
k 31. 8. 2022 

1. 34 34 0 0 0 

2. 35 35 0 0 0 

3. 30 20 10 0 0 

4. 46 34 12 0 0 

5. 40 33 7 0 0 

celkem 1. stupeň 185 156 29 0 0 

6. 50 18 31 1 1 

7. 49 6 40 3 0 

8. 41 8 32 1 0 

9. 29 6 23 0 0 

celkem 2. stupeň 169 38 126 5 1 

škola celkem 
k 31. 8. 

354 194 155 4 0 

 

V tomto školním roce neprospěli 4 žáci druhého stupně. V jednom případě se jedná  

o vysokou absenci řešenou s OSPOD, v ostatních případech jde o kombinaci více vlivů, 

významná je absence žáků ve škole a rovněž dopad výluky prezenční výuky z důvodu  

COVID - 19 v předchozím školním roce, kdy žáci byli zohledněni a nikdo ročník neopakoval. 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 2021/2022 

 Počet I. pololetí % ze všech žáků 
školy 

Počet II. pololetí % ze všech žáků 
školy 

2 – uspokojivé 2 0,6 3 0,9 

3 – neuspokojivé 0 0,0 0 0,0 

 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2021/2022   

 I. stupeň II. stupeň Počet celkem 
% ze všech zameškaných 

hodin celkem 

1. pololetí 0 267 267 1,27 

2. pololetí 0 48 48 0,20 

za školní rok 0 315 315 0,70 
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Výchovná opatření a snížené stupně z chování za školní rok 2021/2022 

(TU – třídní učitel/ka, ŘŠ – ředitelka školy) 
 

 
Ocenění 

žáků 
Pochvala 

TU 
Napomenutí 

TU 
Důtka TU Důtka ŘŠ 

uspokojivé 
chování 

(2) 

neuspokojiv
é chování 

(3) 

1. ročník 0 0 2 0 0 0 0 

2. ročník 0 0 0 0 0 0 0 

3. ročník 0 0 0 0 0 0 0 

4. ročník 1 0 4 1 2 0 0 

5. ročník 6 0 2 0 0 0 0 

I. stupeň 
celkem 

7 0 8 1 2 0 0 

6. ročník 5 7 13 1 0 0 0 

7. ročník 4 1 13 3 6 3 0 

8. ročník 3 1 6 3 0 2 0 

9. ročník 4 2 0 1 0 0 0 

II. stupeň 
celkem 

16 11 32 8 6 5 0 

za školní 
rok 

celkem 
23 11 40 9 8 5 0 
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Ke zvýšení motivačního účinku pochvaly a ocenění pořádá škola každoročně v červnu 

slavnostní akci Ocenění žáků, na kterou jsou pozváni zákonní zástupci žáků. Žáci získávají 

písemné ocenění a věcnou cenu.  

 

Pochvaly třídního učitele byly uděleny v tomto školním roce za vzornou reprezentaci školy 

v soutěžích, výborné studijní výsledky, vzorné chování a ochotu pomáhat v třídních 

kolektivech. 

 

Napomenutí třídního učitele byla uložena za opakované porušování školního řádu – 

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

zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů a nekázeň ve vyučování.   

 

Důtky třídního učitele byly uloženy za porušování školního řádu – opakované pozdní 

příchody do školy, neomluvené hodiny, projevy záměrného verbálního ubližování 

spolužákům, nevhodné chování během výuky a o přestávkách. 

 

Důtky ředitelky školy byly uloženy za neomluvenou absenci, závažné a opakované 

porušování školního řádu a záškoláctví. 
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Vlastní hodnocení výsledků vzdělávání 

V tomto školním roce se vlastní hodnocení školy opíralo o zprávy předsedů předmětových 

komisí a metodického sdružení I. stupně. K vyhodnocování vzdělávacích výsledků jsou 

využívány vlastní srovnávací testy, které vypracovávají vyučující v jednotlivých ročnících  

a dále výsledky písemných prací z jazyka českého, matematiky a anglického jazyka 

paralelních tříd v ročníku. Vycházeli jsme rovněž z hospitační a kontrolní činnosti vedení 

školy, dále jsme vyhodnocovali úspěšnost žáků v soutěžích a přijímacích zkouškách, dílčích 

dotazníkových šetření a z dalších rozborů a pozorování. Výsledky vzdělávání žáků jsou 

pravidelně hodnoceny rovněž na pololetní a závěrečné pedagogické radě. V tomto školním 

roce jsme k hodnocení výsledků vzdělávání využili i Národního testování žáků 3., 5., 7. a 9. 

ročníku. Žáci 9. ročníku byli v tomto školním roce zařazeni do Výběrového zjišťování výsledků 

žáků 2021/2022 realizovaného Českou školní inspekcí.   

 

Hodnocení výsledků výchovného působení  

Účinnost výchovných opatření: 

 byla průběžně sledována pedagogickými zaměstnanci, 

 závažnější nově vzniklé či přetrvávající výchovné problémy byly řešeny na jednáních 

za účasti žáka, rodiče i členů školního poradenského pracoviště, případně dále ve 

spolupráci s  OSPOD, 

 průběžné hodnocení výchovného působení probíhalo uvnitř třídních kolektivů v rámci 

třídnických hodin a celoškolně na pravidelných měsíčních schůzkách školního 

poradenského týmu, 

 třídní učitelé zpracovávali pro školní poradenský tým měsíční zprávy, ve kterých 

chování žáků ve třídách vyhodnocovali, 

 Výchovná komise byla během školního roku 2021/2022 svolána 8 krát k řešení 

dlouhodobých výchovných a vzdělávacích problémů 5 žáků, jednalo se o 2 žáky  

I. stupně a 3 žáky II. stupně. 
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Výchovné poradenství, kariérové poradenství 

 pro rodiče 9. ročníků byla 2. 9. 2022 realizována informační schůzka o podmínkách 

přijímacího řízení na střední školy, zákonní zástupci byli seznámeni s termíny, 

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

 v rámci školní výuky účast žáků 8. a 9. ročníků na přehlídce středních škol v Domě 

kultury v Kroměříži dne 6. 10. 2021, 

 individuální účast žáků a rodičů na Dnech otevřených dveří SŠ, 

 beseda k volbě povolání v IPS ÚP Kroměříž pro žáky IX. A, IX. B realizována 

23. 9. 2021, pro žáky VIII. A dne 9. 5. 2022, pro žáky VIII. B dne 11. 5. 2022, 

 proběhly exkurze žáků 8. ročníku do výrobních podniků: 13. 5. 2022 exkurze žáků 

VIII. A do podniku Plastika a.s., Kroměříž, 30. 5 2022 exkurze žáků VIII. B do podniku 

Plastika a.s., Kroměříž, exkurze do podniku TOS Hulín byla realizována pro žáky  

8. ročníku dne 26. 5. 2022, 13. 1. - exkurze do firmy Ložiska Korbel - 9. ročník, 

 průběžné informace o možnostech studia na střední škole pro žáky 8. a 9. ročníků  

a jejich rodiče, informace o studiu na víceletých gymnáziích pro žáky a rodiče 

5. a 7. ročníku, 

 informační pomoc při výběru střední školy, vyplnění přihlášek ke studiu, při 

odvolacím řízení, 

 proběhla skupinová diagnostika k poradenství k profesní orientaci u 18 žáků  

a následné individuální konzultace s rodiči (realizovala školní psycholožka) v období 

listopad 2021 až leden 2022. 

 Výchovná komise se sešla v průběhu školního roku 8 krát. 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022   

Gymnázium 

8 leté studium 6 leté studium 4 leté studium 

žáci 
5. roč. 
celkem 

z toho 
přihlášení 

z toho 
přijatí 

žáci 
7. roč. 
celkem 

z toho 
přihlášení 

z toho 
přijatí 

žáci 
9. roč. 
celkem 

z toho 
přihlášení 

z toho 
přijatí 

37 5 2 47 3 3 29 5 4 
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Střední odborné školy vč. 
konzervatoří 

Střední odborná učiliště, učiliště 
Odborná učiliště, praktické 

školy 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

15 15 10 10 0 0 

 

 

Žáci 9. ročníku celkem 
 z toho přijatí na obory s maturitní 

zkouškou 
z toho přijatí na obory s výučním 

listem 

29 19 10 

Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek.  

 

úspěšnost žáků 9. ročníku v kolech přijímacího řízení (PŘ) přihlášení přijatí 

1. kolo PŘ obory s talentovou zkouškou (TZ) 5 4 

1. kolo PŘ maturitní obory (gymnázia, střední odborné školy včetně 
oborů    
    s TZ) 

19 18 

1. kolo PŘ střední odborné učiliště  7 5 

2. kolo PŘ maturitní obory 1 1 

2. kolo PŘ střední odborné učiliště 2+3*) 2+1*) 

3. kolo PŘ střední odborné učiliště 2 2 

*) žáci z Ukrajiny, přijati ke vzdělávání průběžně od 5. 4. 2022. 
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Seznam středních škol a oborů, na něž byli žáci 9. ročníků přijati: 

název školy studijní obor 
počet 

přijatých 
Obchodní akademie Kroměříž Informační technologie 3 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Gymnázium 3 

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž Jezdec a chovatel koní 3 

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž Kuchař 2 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Uherské Hradiště 

Průmyslový design 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola 
Uherské Hradiště 

Užitá malba 1 

Střední škola umění a designu Brno Grafický design 1 

Střední škola nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem 

Uměleckoprůmyslové zpracování 
dřeva 

1 

Střední škola – Centrum odborné přípravy 
technické Kroměříž 

Instalatér 1 

Střední škola – Centrum odborné přípravy 
technické Kroměříž 

Mechanik opravář motorových vozidel 1 

Střední škola – Centrum odborné přípravy 
technické Kroměříž 

Opravář zemědělských strojů 1 

Střední škola – Centrum odborné přípravy 
technické Kroměříž 

Elektrikář 1 

Střední škola gastronomie a služeb, 
Přerov 

Cukrář 1 

Střední průmyslová škola mlékárenská, 
Kroměříž 

Analýza potravin 1 

Střední odborná škola ochrany osob  
a majetku Zlín 

Bezpečnostně právní činnost 1 

Střední průmyslová škola polytechnická – 
Centrum odborné přípravy Zlín 

Reprodukční grafik 1 

Střední průmyslová škola Hranice Požární ochrana 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice Fotograf 1 

Střední zemědělská škola Rožnov pod 
Radhoštěm 

Chov koní a zvířat 1 

Střední škola stavebních řemesel Brno-
Bosonohy, příspěvková organizace 

Nábytkářská a dřevařská výroba 1 

Střední zdravotnická škola Kroměříž Sociální činnost 1 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 
podpory dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, 
nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové 
přípravy. 
 
Prevence sociálně rizikových jevů 

 
V oblasti primární prevence sociálně rizikových jevů pracuje 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. 

Pedagogům i zákonným zástupcům byly průběžně předávány informace týkající se prevence 

a pomoci při předcházení a řešení sociálně rizikových jevů souvisejících se vzděláváním. 

 
Přehled preventivních aktivit za školní rok 2021/2022 

ŠP – školní psycholožka, TU – třídní učitel/ka, AP – asistent pedagoga, UČ – učitel/ka 
 

aktivita, organizátor 
počet 
žáků 

třída, ročník termín 

Podpora klimatu tříd – 
seznamovací hodiny, ŠP 

338 
1. stupeň 
2. stupeň 

3. 9. 2021 

Adaptační program, TU+ŠP 22 VII. A 6. 9. 2021 

Adaptační program, TU+ŠP 22 VI. B 16., 17. 9. 2021 

Osobnostně sociální kurz, TU, 
AP 

23 VI. A 9., 10. 9. 2021 

Prevence školní neúspěšnosti 
– depistáž žáků s SVP, ŠP 

91 1. – 3. ročník říjen 2021 – únor 2022 

Adaptační program, TU+ŠP 26 VII. B 12. 10. 2021 

Hasičské dopoledne, Kroměříž 77 V. A, B, VIII. A, B 1. 10. 2021 

Osobnostně sociální kurz, 
Kroměříž, Vizovice 

55 VI. A, B 
13. - 15. 10. 2021 
20. – 22. 10. 2021 

Žákovský parlament 30 2. - 9. ročník 1 x za měsíc 

Podpora třídního klimatu, ŠP 29 1. ročník 3. 5. 2022, 26. 5. 2022 

Podpora třídního klimatu, ŠP 20 2. ročník 6. 6. 2022 
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aktivita, organizátor 
počet 
žáků 

třída, ročník termín 

Podpora třídního klimatu, ŠP 27 3. ročník 13. 1. 2022 

Podpora třídního klimatu, ŠP 43 4. ročník 
1. 11. 2021, 14. 3., 31. 
3, 12. 4., 26. 4., 28. 4., 
29. 4., 4. 6., 10. 6.2022 

Podpora třídního klimatu, ŠP 36 5. ročník 
6. 1. 13. 1., 25. 1., 
26. 1., 29. 3. 2022 

Podpora třídního klimatu, ŠP 45 6. ročník 
4. 11., 17. 12. 2021, 

8. 3., 25. 2. 2022 

Diagnostika třídního klimatu, 
ŠP 

23 VII. A 6. 10. 2021 

Intervenční program 23 VII. A 

26. 10., 5. 11., 30. 11., 
14. 12. 2021, 17. 1., 

18. 1., 20. 1., 7. 4., 7. 5. 
2022 

Diagnostika třídního klimatu, 
ŠP 

26 VII. B 11. 4. 2022 

Intervenční program 26 VII. B 25. 4., 9. 5., 27. 5. 2022 

Prevence rizikového chování 41 8. ročník 
19. 10. 2021 

27. 1., 3. 2., 17. 2., 18. 
2., 18. 3. 2022 

Diagnostika a intervence 
třídního klima 

18 VIII. B 
9. 3., 14. 3., 25. 3., 1. 

4., 8. 4., 6. 5. 2022 

Prevence rizikového chování 26 9. ročník 18. 1. 2022, 26. 4. 2022 

Školní výlety, TU 338 1. - 9. ročník duben-červen 

Nová cesta, TU+UČ 338 1. - 9. ročník listopad-červen 

Pobyty v přírodě, TU, Vizovice 70 3. - 4. ročník 4. - 6. 5. 2022 

Pobyt v přírodě, TU, 
Rajnochovice pod Šamburkem 

36 V. A, B 13. - 15. 6. 2022 

Dopravní výchova, 
DDH Kroměříž, vychovatelky 

 ŠD květen, červen 2022 

Dopravní výchova, DDH 
Kroměříž, TU 

43 IV. A, B únor, květen 2022 

Příběh pana Tydýta, 
SDRUŽENÍ D OLOMOUC 

64 1. - 2. ročník 13. 1., 25. 1. 2022 

„NEJ“ třída na škole 
SDRUŽENÍ D, OLOMOUC 

70 3. - 4. ročník 
17. 1., 17. 2., 28. 2. 

2022 

Hustej net 
SDRUŽENÍ D, OLOMOUC 

36 5. 26. 1., 9. 2. 2022 

ZASE JÁ? 
SDRUŽENÍ D, OLOMOUC 

22 VII. A 10. 2. 2022 

Celé léto v jednom dni 
SDRUŽENÍ D, OLOMOUC 

26 VII. B 27. 1. 2022 

Neboj se promluvit 
SDRUŽENÍ D, OLOMOUC 

41 8. 18. 2., 24. 2.2022 
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aktivita, organizátor 
počet 
žáků 

třída, ročník termín 

Naše třída- naše parta 
PPP Kroměříž 

45 6. 26. 1. 2022 

HOAX/fake news: Nežer vše 
i s navijákem, PPP Kroměříž 

26 9. 24. 3. 2022 

Plánování rodičovství, 
partnerské vztahy  

a zodpovědné rodičovství 
26 9. 25. 5. 2022 

 

Ve své práci pokračuje školní poradenské pracoviště ve složení: výchovná poradkyně, školní 

metodička prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka (učitelka PSPP), které využívá 

písemné měsíční přehledy TU o chování a výukových obtížích žáků, díky kterým mimo jiné 

získává podklady pro svou práci. Schůzky školního poradenského pracoviště se konají jednou 

měsíčně za účasti vedení školy. Uskutečňují se také schůzky asistentů pedagoga, na kterých 

probíhá koordinovaná spolupráce a sdílení zkušeností.  

 

Činnost školní psycholožky 

 Vzhledem ke změně personálního obsazení na pozici školního psychologa byla činnost  

v měsíci září zaměřena především na seznámení se s pracovištěm, pedagogy, rodiči  

a všemi třídami. V rámci této aktivity proběhly seznamovací hodiny ve všech 

17 třídách a představení činnosti školního psychologa rodičům na třídních schůzkách. 

Adaptační programy se školní psycholožkou proběhly ve škole a jejím okolí 

v VI. třídách v rozsahu 2 dnů, v VII. třídách byly jednodenní. 

 Od října do ledna byla naplánována depistáž žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami v prvních až třetích třídách, která však z důvodu časté nemocnosti žáků  

a různých karanténních opatření probíhala až do února 2022. Součástí depistáže bylo 

individuální vyšetření žáků, pozorování ve třídě a rozbor výsledků vyšetření  

s pedagogem a rodičem. Depistáží prošlo celkem 91 dětí I. – III. tříd. Konzultací  

k výsledkům depistáže využila většina rodičů, největší zájem byl u rodičů žáků I. tříd. 

Individuální psychologické vyšetření zahrnující diagnostiku kognitivních schopností 

dále na žádost zákonných zástupců proběhlo u 6 dětí. Skupinová diagnostika za 

účelem zjištění klimatu třídy byla zahájena v říjnu a během školního roku proběhla na 

žádost třídních učitelů ve 4 třídách. 



27 

 

 

 Od listopadu jsme začali pracovat na poradenství k profesní orientaci, které 

zahrnovalo diagnostiku struktury intelektových schopností, osobnostních 

charakteristik a zájmů žáků. O tuto službu požádalo celkem 18 žáků IX. tříd, 

konzultace následně proběhly individuálně s 18 žáky a 10 rodiči. 

 Od února do června probíhala ve větší míře práce se třídami zaměřená na prevenci 

sociálně patologických jevů (8. a 9. Třídy - rizikové chování) a zkvalitňování klimatu 

třídy. Dlouhodobé vedení a specifické zaměření této činnosti bylo realizováno ve 

třídách IV. B, V. B, VI. B, VII. A, VII. B a VIII. B. Za účasti školní psycholožky probíhala 

také specifická prevence kyberšikany realizovaná Sdružením D. 

 Individuální konzultace jednorázové (1-3 návštěvy) proběhly s 35 dětmi, dlouhodobé 

terapeutické vedení probíhalo během celého školního roku celkem s 24 dětmi, a to 

vždy za podmínky individuálního souhlasu jejich zákonných zástupců. Nejčastějšími 

potížemi, se kterými se děti potýkají, jsou konflikty se spolužáky či kamarády, 

úzkostné stavy, rodinné problémy, tlak na školní výkonnost a psychosomatické 

potíže, ze závažnějších pak sebepoškozování. Krizová intervence byla poskytnuta  

8 žákům (opakovaně), jednalo se zpravidla o afektivní reakce, u které potřebovali 

podpořit její zvládnutí. 

 U žáků ohrožených školním neúspěchem z důvodu oslabených dílčích funkcí (rizikem 

rozvoje SPU) probíhala od listopadu do ledna skupinová reedukace (následně již  

v rámci Předmětu speciálně pedagogické péče pod vedením speciálního pedagoga).  

 Metodická a konzultační činnost pedagogům probíhala během školního roku 

průběžně, jednou měsíčně pak byly organizovány schůzky školního poradenského 

týmu za účasti vedení školy. Školní psycholožka se účastnila všech porad organizace, 

ale také školních akcí (Den otevřených dveří, zápis do ZŠ, třídních schůzek  

a konzultací s rodiči...) Spolupracovala při své činnosti také s dalšími organizacemi 

(PPP Kroměříž, DD Kroměříž, SVP).  

 

Práce s žáky nadanými a mimořádně nadanými 

 V rámci podpůrných opatření 1. stupně se ve škole vzdělával žák 2. ročníku, u něhož 

bylo identifikováno nadání v oblasti matematiky. Při vzdělávání tohoto žáka 

docházelo k úpravě výukových metod, obsahu výuky (formou obohacování  

a rozšiřování obsahu výuky, zejména v matematice). V prvním pololetí žák 



28 

 

 

individuálně posiloval své schopnosti v rámci individuální práce se školní 

psycholožkou, ve druhém pololetí navštěvoval Kroužek zábavné logiky. 

 Kroužku zábavné logiky se ve 2. pololetí dále účastnilo 18 žáků 1. ročníku a 11 žáků 

2. ročníku. 

 Individuální podpora byla také poskytována žákům 7. ročníku v rámci přípravy na 

Biologickou olympiádu. Dvě žákyně pak v dubnu pokračovaly v okresním kole, kde 

obsadily 2. a 7. místo, v krajském kole pak 8. místo. 

 

Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními 2021/2022 

míra poskytované podpory ročník počet žáků 

1. stupeň podpůrných opatření 5., 7. 2 

2. stupeň podpůrných opatření 2., 3., 4., 5., 6, 7., 8., 9. 43 

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

4. stupeň podpůrných opatření - 0 

celkem žáků s podpůrnými 
opatřeními 

 53 

Žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními je 16,10 % z celkového počtu žáků školy. 
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Podpůrná opatření ve škole jsou: personálního charakteru – 7 asistentů pedagoga, školní 

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

speciálně pedagogické péče. 

 

Jazyková příprava žáků cizinců   

 Ve druhém pololetí školního roku jsme přijali ke vzdělávání nově 22 ukrajinských žáků 

do 1. - 9. ročníku. Žáci byli začleněni do běžných tříd, a tedy heterogenních skupin. 

Pro podporu začlenění a adaptaci byla po dobu adaptačního období realizována 

speciální organizace výuky. Pro žáky z Ukrajiny byla realizována výuka českého jazyka 

pro cizince formou dopolední dvouhodinové výuky v nově vytvořených dvou 

homogenní adaptačních  skupinách žáků.  Výuka žáků cizinců probíhala systematicky 

od dubna do června 2022. Žáci 1. – 4. ročníku byli vyučováni pětkrát týdně Českému 

jazyku pro cizince, ve výuce byly využívány učebnice Domino, pracovní sešity a online 

materiály. Druhou skupinu tvořili žáci 5. – 9. ročníku, kteří byli vyučováni Českému 

jazyku pro cizince v celkové dotaci 5 hodin týdně. Pro rodiče žáků byla uspořádána 

třídní schůzka za přítomnosti tlumočnice do ukrajinského jazyka. 

 Kromě online materiálů byly použity učebnice Levou zadní. Výuka byla zaměřena 

především na komunikaci, rozvoj slovní zásoby a základních jazykových dovedností 

(mluvení, poslech, čtení, psaní, výslovnost). 

 Žákům a učitelům byly k dispozici překladové slovníky, učebnice a metodické 

materiály, které škola získala mimo jiné i zdarma z fondu Nadace PPF.  

 Všechny vyučující si po celou dobu předávaly zkušenosti, spolupracovaly s i ostatními 

kolegy.  
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Národní plán obnovy - přehled realizovaného doučování v období září  - prosinec 2021 

ročník třída předmět počet žáků 

2. 
II. A M, ČJ 4 

II. B M, ČJ 2 

3. III. M, ČJ 11 

4.  IV. B M, ČJ 3 

5. 
V. A M, ČJ 3 

V. B ČJ 5 

6. 

VI. B M 10 

VI. A M 5 

VI. A, VI. B ČJ, AJ 9 

7. 

VII. B (1/2) M 4 

VII. A,  
VII. B (1/2) 

M 16 

VII. A, VII. B ČJ 22 

VII. A, VII. B NJ 10 

8. 
VIII. A, VIII. B M 20 

VIII. A, VIII. B ČJ, AJ 18 

9. 

IX. A M 11 

IX. B M 11 

IX. A, IX. B ČJ 12 

 
(Doučování ČJ, M ve IV. A bylo financováno z projektu OP VVZ Šablony III). 

 

 

Národní plán obnovy - přehled realizovaného doučování v lednu - červnu  2022 

ročník třída předmět počet žáků 

1. I. A, B M  18 

2. 

II. A, B M  12 

II. A M, ČJ 5 

II. B M, ČJ 4 

II. B ČJ 15 

3. III. M, ČJ 13 

4. 
IV. A M, ČJ 7 

IV. B M, ČJ 4 

5. 

V. A M, ČJ 4 

V. B ČJ 6 

V. B M 10 
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ročník třída předmět počet žáků 

6. 

VI. B M 10 

VI. A M 6 

VI. A, VI. B AJ 9 

VI. A, VI. B ČJ, AJ 6 

VI. A, VI. B F 13 

7. 

VII. A AJ 2 

VII. B (1/2) M 6 

VII. A M 17 

VII. A,  
VII. B (1/2) 

M 12 

VII. A, VII. B ČJ 7 

VII. A, VII. B NJ 7 

8. 

VIII. A M 17 

VIII. B M 7 

VIII. A, VIII. B ČJ, AJ 16 

9. 

IX. A M 8 

IX. B M 9 

IX. A, IX. B ČJ 10 

9. IX. B individuální ČJ 1 

6. – 9. 2. stupeň PŘ  6 

Pro žáky z Ukrajiny Čj pro cizince 1 

Pro žáky z Ukrajiny Čj pro cizince 10 

Pro žáky z Ukrajiny Čj pro cizince 12 
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Nabídka kroužků ve školním roce 2021/2022 

kroužky školní družiny a školního klubu počet žáků 

Florbal 3. až 5. ročník  8 

Logopedie 1., 2. ročník (od října 2021) 12 

Gymnastika (všestranné aktivity) 1. až 5. ročník  7 

Vybíjená pokročilý 3. až 5. ročník  7 

Vybíjená začátečník 2., 3. ročník nenaplnil se 

Ekologický kroužek 1. až 5. ročník 10 

Keramika hrou 1., 2. ročník  12 

Keramika hrou 2., 3. ročník 10 

Výtvarné činnosti 4. až 9. ročník nenaplnil se 

Přírodovědný kroužek 6. až 9. ročník  9 

Pěstitelský kroužek I. stupeň 15 

Přehazovaná 6. až 9. ročník 13 

Klub Cambridge 1. stupeň 9 

Klub Cambridge 2. stupeň 4 

 

 
 

kroužky jiných organizací počet žáků 

Věda hrou - od 1. ročníku nenaplnil se 

Flétna pro 1. ročník - ZUŠ 5 
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a odborného 
rozvoje nepedagogických pracovníků 

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

 

Vzdělávací akce ve školním roce 2021/2022 

 
V oblasti školského managementu 

č. název akce 
počet 

účastníků 
školící instituce 

s akreditací MŠMT 
termín konání 

časový 
rozsah 

1. 

Diskuzní setkání 
na podporu 
pedagogů 
vzdělávající 
děti/žáky – cizince 
– k novému 
systému podpory 
a financování od 
září 2021 – on-line 
distanční program 

1 
Národní pedagogický 

institut ČR 
16. 9. 2021 3 

2. 

Regionální porada 
výchovných 
poradců ZŠ 
a zástupců 
neúplných ZŠ 
Zlínského kraje 

1 KPPP, ZDVPP Zlín 20. 10. 2021 2 

3. Ředitel zavalený 
papíry a byrokracií 

1 MAP II, ORP, Kroměříž 22. 10. 2021 5 

4. 

Revize RVP ZV – 
Startovací balíček 
– Práce s daty, 
základy 
informatiky – 
II. stupeň ZŠ 

1 
 

Národní pedagogický 
institut ČR 

23. 2. 2022 2 

5. 
Stres a co s ním - 
online 

1  KVIC, Nový Jičín 
12. 5. – 19. 5. 

2022 
8 

6. 
Tisk vysvědčení, 
webinář 

1 EDOOKIT 7. 6. 2022 3 
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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. 
Klíčové oblasti pro 
proměnu společnosti II. 

2 
Etická výchova, 

o.p.s., Malenovice 
146, 739 11 

31. 8. 2021 4 h 

2. 

Diskuzní setkání na 
podporu pedagogů 
vzdělávající děti/žáky 
cizince - online 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

16. 9. 2021 5 

3. 
Metodická podpora při 
řešení krizových situací ve 
škole 

1 
MAP II Kroměříž, 

PaedDr. Mgr. 
Facová 

27. 9. 2021 3,5 h 

4. 
Kódování v projektech 
eTwinning - webinář 

1  

Národní podpůrné 
středisko pro 

eTwinning/Europe
an Schoolnet 

30. 9. 2021 1 

5. 
Konference VENKU pro 
školní koordinátory EVVO 

1 
LÍSKA, z. s., Dolní 
náměstí 429, 755 

01 Vsetín 

1 . - 3. 10. 
2021 

3 dny 

6. 
Balíček 6 profesionálních 
online kurzů kresby 
a malby 

1 
Tvořivá škola, z. s., 

Hlavní 9, 664 91 
Neslovice 

4. 10. 2021 6 

7. 
Jak (beze strachu) začít 
s novou informatikou na 
I. stupni - webinář 

1 Ucimeonline.cz 6. 10. 2021 1,5 

8. 

Družení naživo – 
jednodenní setkání 
vychovatelek 
a vychovatelů ŠD a ŠK 
2021 

1 
NPI ČR, 

Wellnerova 25, 
Olomouc 

15. 10. 2021 8 

9. 

Centrum kolegiální 
podpory (cyklus 8 setkání, 
vždy  
1. středa v měsíci) 

3 
MAP II, ORP 

Kroměříž 
  15. 10. 
2021 

16 

10. 
Dejme žákům možnost 
volby - webinář 

1 

Národní podpůrné 
středisko pro 

eTwinning/Europe
an Schoolnet 

20. 10. 2021 1 

11. 
Jak vyučovat cizí jazyk děti 
ve věku 4 -7 let - webinář 

1 WocaBee 21. 10. 2021 2 

12. 

Canva pro školský 
marketing – vytvářejte 
úžasné grafické materiály! 
- webinář 

1 
Než zazvoní, 

Veveří 24, 602 00 
Brno 

26. 10. 2021 5 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

13. 

Oblastní workshop ICT – 
Základy programování 
a algoritmizace pro 
II. stupeň ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

27. 10. 2021 4 

14. 
Jak rozvíjet algoritmické 
myšlení v hodinách? - 
webinář 

1 
NPI, On-line škola 

SYPO 
31. 10. 2021 1 

15. 
Rozvoj informatického 
myšlení pro II. stupeň ZŠ - 
webinář 

1 
NPI, On-line škola 

SYPO 
31. 10. 2021 1 

16. 
Rozvoj myšlení žáků 
prostřednictvím map - 
webinář 

1 
NPI, On-line škola 

SYPO 
31. 10. 2021 1 

17. 
Robotika s LEGO 
Mindstorms - webinář 

1 
NPI, On-line škola 

SYPO 
31. 10. 2021 1 

18. 
Scratch vs. MakeCode - 
webinář 

1 
NPI, On-line škola 

SYPO 
31. 10. 2021 1 

19. 
Modely problémového 
chování a možnosti řešení 

1 
Vzdělávací 

agentura Mgr. 
Jitka Blechová 

1. 11. 2021 6 

20. 
Oblastní workshop CJL 
Netradiční čtenářské 
deníky – e-learning 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

2. 11. a 3. 
11. 2021 

4 

21. 
Motivační setkání 
vyučujících cizích jazyků – 
německý jazyk 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

3. 11. 2021 8 

22. Oblastní workshop ICT 1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

5. 11. 2021 4 

23. 
Oblastní workshop CJL – 
Netradiční čtenářské 
deníky - webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

2. – 9. 11. 
2021 

4 

24. 
Čtenářská dílna v projektu 
- webinář 

1 

Národní podpůrné 
středisko pro 

eTwinning/Europe
an Schoolnet 

3. 11. 2021 1 

25. 
Učební úlohy ve výuce 
chemie - webinář 

1 

Vzdělávací institut 
LETEC, Fryčovická 
457, 199 00 Praha 

18 

24.11.2021, 
8.12.2021, 
12.1.2022, 
26.1.2022 

8 h 

26. 

Sebepoškozování  
a sebevražedné jednání  
u dospívajících a jejich 
prevence 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

10. 11. 2021 3,5 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

27. 
Etwinning vize a mise ve 
škole - webinář 

1 

Národní podpůrné 
středisko pro 

eTwinning/Europe
an Schoolnet 

17. 11. 2021 1 

28. 
Vzdělávání žáků s lehkým 
mentálním postižením na 
ZŠ - webinář 

2 

Centrum 
celoživotního 

vzdělávání 
Pardubice, Mgr. 

Bc. Jana Okrouhlá 

24. 11. 2021 4 

29. 

Skupinová intervize CJL 
Od jedné do druhé 
pandemie aneb 100 let 
Roborů (Čapek a povinná 
četba) - online 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

2. 12. 2021 4 

30. 
Chemický děj efektně  
a efektivně - webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

6. 12. 2021 1 

31. 
Klíčová digitální 
kompetence na gymnáziu 
- webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

6. 1. 2022 1 

32. 
Kurz angličtiny – Středně 
pokročilí 1 

1 

MAXIMUM, 
jazyková agentura 

s.r.o., Riegrovo 
nám. 182, 
Kroměříž 

9/2021 -
1/2022 

34 

33. 
Metodická příručka 
kabinetu Přírodovědné 
vzdělávání - webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

17. 1. 2022 1 

34. 

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

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

18. 1. 2022 2 

35. 
Oblastní  workshop ICT  -
Základy práce s daty pro  
II. stupeň ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

19. 1. 2022 4 

36. 

Revize RVP ZV – Startovací 
balíček – Základy 
algoritmizace a 
programování pro II. st. ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

20. 1. 2022 3 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

37. 

Jak pracovat se třídou 
a s žákem s ADHD, který 
má v tomto kolektivu 
vztahové problémy - 
webinář 

1 
V Lavici s.r.o., 

Prosecká 524/26,  
180 00 Praha 8 

24. 1. 2022 1 

38. 

Oblastní workshop ICT – 
Základy digitálních 
technologií pro I. stupeň 
ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

24. 1. 2022 4 

39. 
Rozvoj matematické 
gramotnosti v kostce - 
webinář 

1 
Zřetel, s.r.o., 

Zvonařka 14, Brno 
25. 1. - 26. 1. 

2022 
8 

40. 

Oblastní workshop ICT – 
Základy digitálních 
technologií pro II. stupeň 
ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

26. 1. 2022 2 

41. 
Učební úlohy ve výuce 
chemie na ZŠ a VG 
(webinář) 

1 
Vzdělávací institut 

LETEC 

24. 11. a  
8. 12. 2021 

12. 1. a  
26. 1. 2022  

8 

42. 

Oblastní workshop ICT – 
Základy digitálních 
technologií pro II. stupeň 
ZŠ 

2 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

31. 1. 2022 4 

43. 
Komunikace s rodiči – 
zvládání obtížných situací - 
webinář 

1 
INFRA, s.r.o., 

Tyršova 241, Stařeč, 
675 22 

8. 2. 2022 8 

44. 
Komunikace s rodiči - 
webinář 

1 

Vzdělávací institut 
pro Moravu, 

Hybešova 15, 602 
00 Brno 

9. 2. 2022 4 

45. 
Formativní hodnocení dětí 
a žáků - webinář 

1 
ProfiEduca s.r.o., 
Tylova 789, Česká 

Třebová 

16. a 21. 2. 
2022 

8 

46. 
Aktivizace na začátku 
hodiny desetkrát jinak pro 
ZŠ - webinář 

1 

Krajské zařízení pro 
další vzdělávání pg. 

pracovníků a inf. 
centrun, Nový Jičín, 

p.o., Štefánikova 
826/7, Nový Jičín 

21. 2. 2022 2 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

47. 
Konverzační hry ve výuce 
cizích jazyků - webinář 

1 WocaBee 22. 2. 2022 2 

48. 
Kritické myšlení (nejen) na 
hodinách cizích jazyků 

1 WocaBee 1. 3. 2022 2 

49. 
How to teach vocabulary 
creatively - webinář 

1  
INFRA, s.r.o., 

Tyršova 241, Stařeč, 
675 22 

15. 3. 2022 2 

50. 
Čtenářská gramotnost 
2. stupeň s Jitkou 
Vyplašilovou - webinář 

1 Taktik International 15. 3. 2022 2 

51. 
Jak vytvářet zábavné 
domácí úkoly do hodin 
jazyků - webinář 

1 Ucimeonline.cz 16. 3. 2022 1,5 

52. 
Vocabulary with WocaBee 
easily and effectively - 
webinář 

1 
INFRA, s.r.o., 

Tyršova 241, Stařeč, 
675 22 

17. 3. 2022 2 

53. 
Nový žák ve třídě – 
zaměřeno na ukrajinského 
žáka  - webinář 

1  KVIC, Nový Jičín 21. 3. 2022 1 

54. 
Práce s dítětem s projevy 
náročného chování 
(webinář) 

1 KVIC, Nový Jičín 22. 3. 2022 4 

55. 
Geniální Genially - 
webinář 

1 Ucimeonline.cz 23. 2. 2022 1,5 

56. 
Příprava občanů k obraně 
státu pro učitele 

1 Ministerstvo obrany 23. 2. 2022 4 

57. 
Rozvoje kreativního 
myšlení pedagoga 

1 Mgr. Jitka Blechová 24. 3. 2022 8 

58. 
Doškolovací webinář pro 
vychovatele školních 
družin 

1 BELLhop 29. 3. 2022 
1 
 

59. 
Úvod do výuky Čj nově 
příchozích žáků z Ukrajiny 
- webinář 

1 Meta, o.p.s. 30. 3. 2022 1,5 

60. 
Webinář pro vedoucí 
vychovatele školních 
družin 

1 BELLhop 31. 3. 2022 1 

61. 
Digitální gramotnost 
v matematice (robotika, 
algoritmizace) 

1 NPI ČR 4. 4. 2022 1 

62. 
Práce třídního učitele - 
webinář 

1 Mgr. Jitka Blechová 5. 4. 2022 6 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

63. 

Jak začít s češtinou pro 
cizince (Ukrajince) – 
oblastní workshop CJL 
(online) 

3 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

5. – 12. 4. 
2022 

4 

64. 

Digitální technologie 
21. století ve výuce cizích 
jazyků – trendy a ukázky 
dobré praxe (online) 

1 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

6. 4. 2022 8 

65. 

Neexistuje zdravá  
a nezdravá potravina, ale 
jen zdravé a nezdravé 
stravování - webinář 

1 
Národní 

pedagogický institut 
ČR 

11. 4. 2022 1 

66. 

Podpora čtenářské 
gramotnosti – čtenářská 
dílna, autorské čtení 
a psaní v mezinárodním 
projektu - webinář 

1 
Národní podpůrné 

středisko pro 
eTwinning v ČR 

20. 4. 2022 1 

67. 

Setkání učitelů 
matematiky druhé stupně 
ZŠ zaměřené na 
matematickou gramotnost 

3 
Technologické 

inovační centrum, 
Zlín 

28. 4. 2022 5 

68. 
Čtení v angličtině jako 
nástroj pro nadčasové 
vzdělávání 

1 Město Kroměříž 2. 5. 2022 2 

69. 
Angličtina od začátku – 
krok za krokem 

1 Mgr. Jitka Blechová 17. 5. 2022 8 

70. 

Pravidelné celoroční 
vzdělávání v rámci CKP pro 
asistenty pedagoga ve 
školním roce 2021/2022 

3 
Speciálně 

pedagogické 
centrum, Kroměříž 

17. 5. 2022 8 

71. 
Formativní hodnocení 
v praxi školy 

1 Mgr. Jitka Blechová 17. 5. 2022 8 

72. 

Pravidelné celoroční 
vzdělávání v rámci CKP pro 
pedagogy ve školním roce 
2021/2022 – Tablety ve 
výuce 

6 
MAPII ORP 
KROMĚŘÍŽ 

18. 5. 2022 8 
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č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

73. 
Rozvoj informatického 
myšlení u žáků II. stupně 
ZŠ 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

18. 5. 2022 – 
15. 6. 2022 

24 

74. 
eTwinning pro každého 
žáka - webinář 

1 
Národní podpůrné 

středisko pro 
eTwinning v ČR 

1. 6. 2022 1 

75. 
Badatelsky orientované 
vyučování (BOV) – úvod 
Online škola SYPO 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

3. 6. 2022 1 

76. 

Kroměřížské 
Aequinoctium – 
konference zaměřená na 
fyzikální a chemické 
pokusy 

2 MAP II Kroměříž 
2. - 3. 6. 

2022 
8 

77. 

Webinář k podpoře 
začínajících učitelů  
Péče o záky s podpůrnými 
opatřeními – Online škola 
SYPO 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

4. 6. 2022 1 

78. 

Dopady distanční výuky na 
projevy chování. Agrese – 
(ne)bezpečný jev? Online 
škola SYPO - webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

4. 6. 2022 1 

79. 

Podpora procesů adaptace 
a integrace dětí/žáků 
z Ukrajiny (cizinců) - 
webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

15. 6. 2022 2 

80. 
Přírodopis a digitální 
kompetence - On-line 
škola SYPO - webinář 

1 
Národní 

pedagogický 
institut ČR 

17. 6. 2022 1 
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Nepedagogičtí zaměstnanci 
 

č. název akce 
počet 

účastníků 
školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
termín 
konání 

časový 
rozsah 

1. 
Spisová služba v praxi škol 
– online seminář 

1 
Mgr. Blanka 
Kozáková, 
Hodonín 

1. 11. 
2021 

5 

2. 
Odměňování 
zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě 

1 
Ing. Iva Ježová, 

ProfiEduca s.r.o. 
26. 11. 2021 5,5 

3. 
Hygienické minimum pro 
zaměstnance školních 
jídelen - webinář 

1 
Monika Vlková, 
Žitavského 513, 
156 00 Praha 5 

9. 2. 2022 2 

4. 
Školní stravování – 
legislativa, provoz 
a financování - online 

1 Seminaria 22. 3. 2022 2 

5. 
Metodická podpora při 
řešení krizových situací ve 
škole 

1 

Mgr. Jana 

Špulířová, Okružní 

449, Vsetín 

28. 2. 2022 4 

6. 
Metodická podpora při 
řešení krizových situací ve 
škole 

1 
Mgr. Jana 

Špulířová 
16. 5. 2022 4 

7. 

Setkání platformy 
Sborovna sekce Školní 
psychologové - 
Sebepoškozování 

1 
Krajský úřad 

Zlínského kraje 
18. 5. 2022 4 

8. 
Zákon o pedagogických 
pracovnících v praxi škol 

(video seminář) 
1 RESK education 

16. 5. – 20. 
5. 2022 

8 
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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Aktivity školy 

Osobnostně- sociální kurz 

9. 9. - 10. 9. a 13. 10. - 14. 10. 2021 - Osobnostně- sociální kurz žáků 6. ročníku, Revika 

Vizovice 

 

Pobyty v přírodě 

4. 5. - Pobyt v přírodě Revika Vizovice, - 3. a 4. ročník 

 

13. 6. - 15. 6. - Pobyt v přírodě, Rajnochovice Pod Šamburkem - 5. ročník 

  

5. ročník     3. a 4. ročník 

 

Projekty 

16. 9. 2021 - Projektový den mimo ŠD a ŠK - Divoky, naučná stezka Boří 

5. 11., 8. 12. - Projekt Bezpečné školy pod názvem Nová cesta (je součástí školního 

vzdělávacího programu) 

ročník projektový den termín realizace 

6. pro 4. 24. 3. 2022 4. 4. 2022 

7. pro 3. 8. 12. 2021 13. 12. 2021 

8. pro 2. 5. 11. 2021 11. 11. 2021 

9. pro 5. / pro 1. 2. 6. 2022 3. 6. 2022/6. 6. 2022  

 

22. 4. - Den Země - projekt připravený žáky IX. B pro 1. ročník 
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Den otevřených dveří 

24. 3. - akce pro rodiče a veřejnost 

 

    
Den otevřených dveří 24. 3. 2022 
 

 

Akce v kontextu školy přidružené UNESCO 

20. 9. - 21. 9. 2021 -  účast dvou zástupců školy na 27. Valném shromáždění přidružených 

škol UNESCO v Litovli 

29. 9. - Den jazyků VI. B, VIII. A 

10. 5. - celoškolní projektový den školy UNESCO  - Zvýšení povědomí o plýtvání potravinami - 

1. stupeň, 100. výročí R. U. R. - K. Čapka - 2. stupeň 

24. 5. - Výtvarný happening - výstupy z projektového dne - celoškolní akce, zúčastnila se i MŠ 

a ZŠ Rataje, MŠ Lutopecny, MŠ Zlobice a MŠ Kollárova - odloučené pracoviště Štěchovice. 
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Fotografie z Výtvarného happeningu 24. 5. 2022 

 

Žákovský parlament 

29. 9. - Český den proti rakovině - celoškolní charitativní akce 

11. 5. - Den boje proti rakovině - celoškolní charitativní akce 

17. 5. - účast na Žákovském fóru  - výběr žáků z II. stupně 
 

Akce ve spolupráci s rodiči a pro rodiče 

22. 9. - 23. 9. - Sběr papíru a vybitých baterií - celá škola 

11. 10. - Sběr kaštanů - celá škola 

10. 5. - 11. 5 - Sběr papíru a vybitých baterií - celá škola 

28. 6. - Ocenění žáků - 1. - 9. ročník  

29. 6. -Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku - Starý pivovar 

 

Akce školy pro mateřské školky a předškoláky 

10. 11. - Návštěva mateřské školy Zlobice  - 14 dětí 

24. 2. - Pojďme si hrát na školu - školička pro předškoláky/akce pro veřejnost 

17. 3. - Připravujeme se na zápis - školička pro předškoláky/akce pro veřejnost 

5. 4. - 6. 4. - Zápis do I. tříd 

31. 5 - schůzka rodičů budoucích prvňáčků spojená s akcí školní družiny pro předškoláky 

9. 6. - Zápis do I. tříd pro žáky z Ukrajiny 
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Účast školy na akcích jiných subjektů 

1. 10. - Hasičské odpoledne 5. ročník a 8. ročník 

6. 10. - Veletrh práce a vzdělávání 8. a 9. ročník 

25. 10. - O pračlovíčkovi - divadelní akce pro školní družinu v Domě kultury Kroměříž 

4. 11. - návštěva školní družiny v Knihovně Kroměřížska  

11. 11. - návštěva Muzea Kroměřížska - II. A 

8. 3. - beseda v Knihovně Kroměřížska - 1. ročník   

11. 3. - návštěva edukačního programu v Muzeu Kroměřížska " Náhrdelník času" - II. A 

5. 4. - Pasování prvňáčků na čtenáře v Knihovně Kroměřížska 

11. 4. - Mediální výchova - akce v Knihovně Kroměřížska - VII. A 

22. 4. - Den Země - edukační program v Muzeu Kroměřížska IV. B, II. A 

9. 5. - Beseda na Úřadu práce v Kroměříži - VIII. A 

11. 5. - Beseda na Úřadu práce v Kroměříži - VIII. B 

27. 4. - Život stromů - vzdělávací pořad ke Dni Země - Starý pivovar - 1. ročník, 2. ročník, 

3. ročník 

29. 4. - Výsadba stromků na Barbořině - V. A 

29. 4. - návštěva Knihovny Kroměřížska - B. Němcová - VII. B 

25. 5. - Pasování na čtenáře na Arcibiskupském zámku  - 1. ročník    

27. 5. - Červená karkulka - divadelní představení - Dům kultury - 1. stupeň 

30. 5. - Mediální výchova - Knihovna Kroměřížska - VII. B 

1. 6. - návštěva Mateřské školky ve Štěchovicích 

6. 6. - edukační program s pracovníky Mendelova muzea v Brně - žáci se seznámili s životem 

a výzkumem Johana Gregora Mendela- VIII. A a VIII. B 

15. 6. - návštěva Knihovny Kroměřížska - B. Němcová - VII. A 

16. 6 . - návštěva Muzea Kroměřížska - Zachraň jídlo - I. A 

21. 6. - Barbořina - stezka veverky Čiperky - orientační závod - 3. a 5. ročník, IX. B 

23. 6 . - návštěva Muzea Kroměřížska - Zachraň jídlo! - IV. B 

28. 6. - Radovánky pro děti - Podzámecká zahrada - akce Klubu UNESCO Kroměříž - 1. ročník 
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21. 6. 2022 Barbořina -  sportovně edukační akce pro žáky, organizovalo Město Kroměříž 

 

Dopravní výchova 

Z důvodu rekonstrukce budovy na Dětském dopravním hřišti výuka probíhala takto: 

1.) podzimní část - lektor z dětského dopravního hřiště zrealizoval teoretickou část výuky ve 

škole 

2.) zimní část - lektor z dětského dopravního hřiště školil opět ve škole 

3.) letní část - probíhala již na dětském dopravním hřišti 

 

 

18. 5. 2022 – dopravní výchova IV. A 

 
3. 11.  - dopolední výuka dopravní výchovy - pro 4. ročník  

28. 2. - dopolední výuka dopravní výchovy - pro 4. ročník 

10. 5. - odpolední výuka dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Kroměříž- žáci školní 

družiny 

18. 5. - dopolední výuka dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Kroměříž - pro  

4. ročník - IV. A 
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20. 5. - dopolední výuka dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Kroměříž - pro  

4. ročník- IV. B 

31. 5. - odpolední výuka dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Kroměříž- žáci školní 

družiny 

21. 6. - odpolední výuka dopravní výchovy na Dětském dopravním hřišti Kroměříž- žáci školní 

družiny 

 

Exkurze 

21. 12. - virtuální prohlídka Jaderné elektrárny Temelín - 9. ročník 

13. 1. - exkurze do firmy Ložiska Korbel - 9. ročník 

13. 5. - exkurze Plastika - VIII. A 

20. 5. - exkurze do Prahy - 9. ročník 

20. 5. - exkurze Plastika - VIII. B 

25. 5. - Edulab - exkurze Na Lindovce Kroměříž, výběr žáků 8. ročníku 

31. 5. - exkurze VIDA! - Brno - VI. A a VI. B 

21. 6. - exkurze do Brna - 9. ročník- VII. B, VIII. A 

 

Sportovní kurzy 

23. 1. - 28. 1. 2022 - Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 7. ročníku - zrušeno z důvodu 
karantény 
20. 2. - 25. 2. 2022 - Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 8. ročníku 

13. 3. - 18. 3. - Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 7. ročníku - náhradní termín 
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Environmentální výchova a vzdělávání  
 
TU – třídní učitel/ka, ŠD – školní družina, ŠK – školní klub, MŠ – mateřská školka, ŽP – 
Žákovský parlament, NPÚ – Národní památkový ústav, ČSOP – Český svaz ochránců přírody, 
NCZA – Národní centrum zahradní architektury, SVČ – Středisko volného času 
 

Termín Název aktivity / forma Cílová skupina 
Zodpovídá / 
spolupráce 

Poznámka / 
Místo realizace 

září 

7. 9. Projektový den ve škole - 
Kroměříž - Šablony II - 
Stromy 

IX. A vyučující NPÚ Kroměříž 

8. 9. Projektový den mimo 
školu - Holešov - 
Zámecká zahrada -
Šablony II 

IX. B vyučující NPÚ Kroměříž 

16. 9. Projektový den mimo ŠD 
– NS Divoky - Šablony II 

ŠD vyučující ČSOP Divoky 

22. – 23. 
9. 

Sběr papíru a baterií všichni žáci vyučující 8 419kg a 18kg 

29. 9. Český den boje proti 
rakovině 2021 

všichni + ŽP vyučující sbírka  4 533,- 

říjen 

4. 10. Hurá za zvířátky / soutěž všichni žáci vyučující domácí zvířata 

11.,15. 10. Sběr kaštanů všichni žáci vyučující 606kg 

13. 10.  Přírodovědný klokan 8. + 9. ročník vyučující  

14. 10. Den pro životní prostředí 4., 5. ročník + 
ŠD 

vyučující Město 
Kroměříž 

16. 10. Světový den výživy všichni žáci vyučující  

20. 10. Den stromů / vycházka, 
výtvarná činnost 

všichni žáci, ŠK vychovatelky, 
vyučující 

 

říjen Modely Země IX. vyučující výstavka 

listopad 

5. 11. Světový den půdy všichni žáci vyučující  

9. 11. Den spadaného listí  ŠD, ŠK vychovatelky dekorace 

listopad  Ptačí krmítka - 
přikrmování 

přírodovědný  
kroužek 

vyučující listopad - 
březen 

listopad Tajemství Libosadu IV. A vyučující výuka v Květné 
zahradě 

listopad Kyselé deště / projekt 8. ročník vyučující  
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Termín Název aktivity / forma Cílová skupina 
Zodpovídá / 
spolupráce 

Poznámka / 
Místo realizace 

prosinec 

21. 12.  JE Temelín – online 
exkurze 

9. a 8. ročník vyučující  

leden 

7. – 9. 1. Ptačí hodinka – Sčítání 
ptáků na krmítkách 

všichni vyučující v domácím 
prostředí 

21. 1.  Stopy zvířat v přírodě - 
vycházka 

ŠD, ŠK vychovatelky  

leden Sopky / modely 9. ročník vyučující  

leden Pupeny stromů – 
určování dřevin v zimě 

přírodovědný 
kroužek 

vyučující  

leden Život v zimě 1.-3. ročník vyučující  

únor 

16.2. Školní kolo BiO / soutěž II. stupeň   

únor Kamélie v hlavní roli - 
výstava 

II. st. vyučující  

březen 

22. 3. Světový den vody  
Minerální voda – 
nástěnka, kvíz 

Přírodovědný 
kroužek + ŠD, 
IX.A 

vyučující, 
vychovatelky 

pokusy 
s vodou, kvízy 

10. 3. Světový den mozku ŠD + ŠK, II. st. vychovatelky hry, soutěže, 
nástěnka 

8. 3. Beseda se spisovatelkou 1. ročník vyučující Příroda 
v Krkonoších 

březen Monitoring počasí / 
projekt 

přírodovědný 
kroužek 

vyučující  

24. 3.  Den otevřených dveří  zájemci z řad 
veřejnosti 

vyučující prezentace 
výuky ve 
skleníku 

duben 

1. 4. Mezinárodní den ptactva přírodovědný 
kroužek 

vyučující budky, 
nástěnka 

22. 4. Den Země  všichni vyučující  

22.4. Biologická olympiáda – 
okresní kolo 

2 žákyně vyučující Zdounky 

27. 4.  Život stromů - pohádka 1. – 3. ročník vyučující Mobilní 
planetárium  

duben Půda – aktivity pro I. st, IX. B vyučující panel 
s aktivitami 

29. 4.  Výsadba stromů V. A vyučující Lesopark 
Barbořina 
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Termín Název aktivity / forma Cílová skupina 
Zodpovídá / 
spolupráce 

Poznámka / 
Místo realizace 

květen 

3. 5. Den slunce ŠD, ŠK vyučující  

12. 5. Sázení bylinek, jarní kvítí ŠK vychovatelky  

19.5. Biologická olympiáda – 
krajské kolo 

1 žákyně vyučující Zlín 

22. 5. Výtvarný happening/ 
projekt 

všichni vyučující Plýtvání 
potravinami I. 
st., propojení 
na Světový den 
bezpečnosti 
potravin (1.6.) 

10. – 11. 
5. 

Sběr papíru Všichni  vyučující 6 879kg 

31. 5. VIDA Brno + Hvězdárna  VI. A vyučující + plánování 
v matematice 

 Náhrdelník času - 
program 

I.A vyučující Muzeum 
Kroměříž 

červen 

červen Seminární práce / 
prezentace ve třídách 
nižších ročníků II. stupně 

9. ročník vyučující  

6. 6.  J. G. Mendel – 200 let 
narození – výukový 
program 

8. ročník vyučující Mendelovo 
muzeum Brno 

červen Herbář / projekt 7. ročník vyučující  

červen Muzejka hmyzu 6. ročník vyučující  

červen Školní výlety a exkurze všichni vyučující VII. A – Roštín – 
Brdo 
VII. B a VIII. A – 
Hvězdárna 
Brno 
1.a2.ročník – 
Dinopark 
Vyškov 
V.A+B – 
Rajnochovice 
(3dny) 

červen Škola v přírodě  III., IV.A, IV. B vyučující  

červen Hmyzí domečky VI. A + 
přírodovědný 
kroužek 

vyučující  

7. 6. Projektový den ve škole - 
KM -Šablony III – Hmyz 
kolem nás 

VI. A vyučující SVČ Klubko 
Staré Město 
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Termín Název aktivity / forma Cílová skupina 
Zodpovídá / 
spolupráce 

Poznámka / 
Místo realizace 

červen Živá zahrada – soutěžní 
výzva 

6. ročník vyučující Líska Vsetín 

29. 6. Kdo se bojí, nesmí na 
prázdniny 

II. st. vyučující Podzámecká 
zahrada 

21. 6.  Barbořina pro drsňáky III. V. A, V. B, 
IX. B 

vyučující Lesopark 
Barbořina – 
Město 
Kroměříž 

23. 6. Zachraň jídlo - program ŠD vychovatelky Muzeum 
Kroměříž 

červenec 

11. – 15. 
7.  

Letní tábor I. st. vychovatelky ve škole 

celoročně 

 Nová přírodopisná 
učebna + skleník + 
cvičná kuchyňka 

všichni žáci vyučující využití pro 
výuku 

 Přírodovědný kroužek II. st. vyučující  

 Ekologický kroužek I. st. vyučující  

 Pěstitelský kroužek I. st. vyučující  

 Poznáváme okolí / 
vycházky 

všichni žáci vyučující  

 Recyklohraní / projekt všichni žáci vyučující  

 Sběr baterií všichni žáci vyučující 19 kg – 
Osvědčení od 
ECOBAT s.r.o. 

 Ovoce a zelenina do 
škol, Školní mléko / 
projekt 

všichni žáci vedoucí ŠJ, 
vyučující 

 

 Péče o zeleň ve škole všichni žáci vyučující  

 Péče o zookoutek VIII. B vyučující oblovky, 
strašilky 

 Šetření energiemi – 
spotřeba vody, el, plynu  

všichni žáci zaměstnanci  

 Třídění odpadů všichni žáci zaměstnanci plasty, 
zbytkový odpad 

 Spolupráce s dalšími 
subjekty 

všichni žáci vyučující Muzeum, 
Květná = NCZA 
Kroměříž, 
Šipka, MěÚ, 
knihovna 

 Zdravé obědy všichni 
strávníci 

vedoucí ŠJ  
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Termín Název aktivity / forma Cílová skupina 
Zodpovídá / 
spolupráce 

Poznámka / 
Místo realizace 

 Práce s přírodním 
materiálem 

všichni žáci vyučující, 
vychovatelky 

 

 Pěstování rostlin ve 
skleníku a na záhonech 

7. ročník vyučující + kroužky 

 Úklid okolí školy všichni žáci vyučující  

 Vycházky do přírody všichni žáci vyučující, 
vychovatelky 

 

 Výtvarné projekty  II. stupeň vyučující  

 

 

Úspěchy žáků v olympiádách a soutěžích 

soutěž/ olympiáda úroveň počet žáků umístění 

Kozel Cup- florbalový turnaj okresní kolo 
9 žáků 

(3. – 5. roč.) 
5. místo 

Kozel Cup- florbalový turnaj okresní kolo 
8 žáků 

(7. – 9. roč.) 
4. místo 

Přírodovědný klokan 
celorepubliková 

soutěž 
29 žáků 

(8. – 9. roč.) 
- 

Pythagoriáda školní kolo 
75 žáků 

(6. – 9. roč.) 
bez postupu do 
okresního kola 

Soutěž v programování okresní kolo 
3 žáků 

(5., 8. roč.) 

3. místo 
4. místo 
5. místo 

Biologická olympiáda školní kolo 
11 žáků 

(6. – 7. roč.) 
postup do okresního 

kola 

Svátek poezie školní kolo 1. – 9. roč. 
postup do oblastního 

kola 

ZŠ U Sýpek zpívá školní kolo 1. – 9. roč. - 

Matematický klokan 
celorepubliková 

soutěž 
2. – 9. roč. - 

Okresní kolo ve florbalu okresní kolo 
9 žáků 

(4. – 5. roč.) 
3. místo 

Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů 

okresní kolo 2. stupeň 
3. místo (jednotlivci) 
3. místo (jednotlivci) 
3. místo (jednotlivci) 
5. místo (družstvo) 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

okresní kolo 
4 žáci 

(4. – 5. roč.) 
1. místo (družstvo) 

1. místo (jednotlivci) 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

okresní kolo 
4 žáci 

(6. – 7. roč.) 
2. místo (družstvo) 

1. místo (jednotlivci) 

Závody dračích lodí krajské kolo 
12 až 20 žáků 

8. – 9. roč. 
1. místo 

Dopravní soutěž mladých 
cyklistů 

krajské kolo 
4 žáci 

(4. – 5. roč.) 
3. místo 

Biologická olympiáda okresní kolo 
2 žáci 

(7. roč.) 
2. místo 
7. místo 
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soutěž/ olympiáda úroveň počet žáků umístění 

Biologická olympiáda krajské kolo 
1 žák 

(7. roč.) 
8. místo 

Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů 

krajské kolo 2 žáci 
8. místo 

10. místo 

Závody dračích lodí 
celorepublikové 

finále 
12 až 20 žáků 

8. – 9. roč. 
5. místo 

 

 

Činnost a aktivity školní družiny (ŠD) a školního klubu (ŠK) 

 

 Ve školním roce 2021/22 byli žáci ve školní družině rozděleni do tří oddělení. Kapacita 

jednoho oddělení byla 30 žáků. Provoz začínal ranní ŠD v 6:30 do 7:40 hod. 

Po ukončení vyučování žáci přicházeli do ŠD v 11:40 hod. a provoz končil v 16:30 hod. 

ŠK začínal provoz v 12:45 hod. a končil v 15:00 hod.  

 Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému 

trávení volného času. ŠD a ŠK měl vypracován celoroční plán akcí. Aktivity byly 

různorodé a vzájemně se prolínaly a na sebe navazovaly. Činnosti byly zařazovány 

především podle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. 

 Podařilo se uskutečnit i několik větších akcí, a to v každém čtvrtletí. Splnil se 

i preventivní projekt „Včas umět a znát, je napořád.“ Kromě toho se žáci účastnili akcí 

pořádané VOŠPS a SPgŠ Kroměříž nebo SVČ Šipka společně s městem Kroměříž. 

Nechyběla ani spolupráce s městskou knihovnou a dopravním hřištěm. 

 Jednou týdně do školní družiny docházely studentky SPgŠ a vykonávaly souvislou 

pedagogickou praxi. 

 V době hlavních prázdnin od 11. 7. – 15. 7. 2022 se uskutečnil letní tábor pro žáky 

školní družiny a školního klubu. Náplní programu byly kvízy, soutěže, pokusy, tvoření 

a vycházeky do přírody. Žáci navštívili psí útulek Čápka. Zpestřením tábora byl 

celodenní výlet do přírody v okolí Kroměříže. 

 

14. 9.  - zahájení praxe studentek VOŠPS a SPgŠ Kroměříž 

1. 11.  - Strašidelná stezka - akce žáků školního klubu pro žáky školní družiny 

5. 11.  - soutěž O nejhezčí vyřezávanou dýni pro žáky školní družiny 

24. 11. a 1. 12.  - soutěž Pexesiáda 
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23. 2.  - Piškvorkový turnaj - soutěž pro školní družinu i školní klub 

24. 3. - filmové představení Encanto pro žáky školní družiny 

31. 3. - návštěva Knihovny Kroměřížska - organizace fungování knihovny pro děti, předčítání 

pohádky 

12. 4. - soutěž O nejhezčí velikonoční kraslici a dekoraci 

21. 4. - návštěva filmového představení v koně Nadsklepí - žáci školní družiny 

27. 4. - Čarodějnický rej pro žáky školní družiny 

28. 4. - návštěva Knihovny Kroměřížska - žáci školní družiny 

19. 5. - návštěva Knihovny Kroměřížska - organizace fungování knihovny pro děti, předčítání 

pohádky 

30. 5. - Žonglérská dílna - žáci školní družiny 

16. 6. - Šikulín - žáci školní družiny 

 11. 7. – 15. 7. 2022  - letní tábor pro žáky školní družiny a školního klubu. 

 

Dlouhodobé 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.  

 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.  

 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.  

 

Projekty financované Evropskou unií 
 

 Pokračovali jsme v činnostech v rámci projektu OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Doba realizace projektu je od 1. září 2019 
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do 28. 2. 2022. Z toho projektu financujeme: Doučování žáků ZŠ, Kluby pro žáky ZŠ, 

Projektový den mimo ZŠ, Projektový den v ZŠ, Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ 

zaměřeného na inkluzi, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ, Využití 

ICT ve vzdělávání v ZŠ, Školního asistenta ZŠ, Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK, Kluby 

pro účastníky ŠD/ŠK, Projektový den v ŠD/ŠK, Projektový den mimo ŠD/ŠK, Školní 

asistent ŠD/ŠK, Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK. 

 Zahájili jsme činnost v rámci projektu OPVZ Šablony III: Podpora kompetencí  

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Doba realizace projektu je od 1. 9. 2021 do 

31. 8. 2023. Z projektu financujeme Školního asistenta, Doučování pro žáky 

ohroženými školním neúspěchem, Projektový den ve výuce. 

 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.  

 Národní plán obnovy - financováno z fondu EU Next generation found. Škola získala 

finanční prostředky na doučování žáků, prevenci digitální propasti a digitální učební 

pomůcky. 
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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 financován z prostředků Evropské unie  

a spolufinancován z prostředků Ministerstva zemědělství.  

 Projekt Mléko do škol  – 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. 

 

Prezentace školy na internetu a v médiích  

Svou činnost škola prezentuje pravidelně na školním webu www. zssypky.cz  

a facebooku. Škola rovněž měsíčně vydává školní bulletin, který je v on-line formě 

distribuován rodičům. Zajímavé aktivity prezentuje v Týdeníku Kroměřížska  

a Kroměřížském zpravodaji. 

 
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 
Škola se ve školním roce 2021/2022 zúčastnila inspekčního elektronického Výběrového 
zjišťování výsledků žáků 2021/22 z M a ČJ - 9. ročník. 
 
Česká školní inspekce realizovala ve škole informativní zjišťování v souvislosti se vzděláváním 
ukrajinských žáků - duben 2022. 
 
Ve škole v tomto školním roce nebyla provedena prezenční periodická inspekční činnost 
vedená Českou školní inspekcí.   
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11. Základní údaje o hospodaření školy  

 
Hlavní činnost školy:  

Poskytování základního vzdělávání v prvním a druhém stupni vzdělávání v souladu se 

školským zákonem, poskytování školního stravování a závodního stravování v souladu 

s platnými právními předpisy, poskytování zájmového vzdělávání žákům se zaměřením  

na různé oblasti, které se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu.            

Doplňková činnost školy: 

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 novely zákona č. 455/1991 Sb.,  

      o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění provedené zákonem  

      č. 130/2008 sb., živnostenského zákona, v těchto oborech činnosti:  

       - Velkoobchod a maloobchod 

       - Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

       - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

b) Hostinská činnost 

 

Rok 2021: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021 
 

  PŘÍJMY 
 Celkové příjmy  34 418 929,22 

z toho - ze státního rozpočtu  29 679 981,48 

 - od zřizovatele  3 462 000,00 

 - investiční dotace od zřizovatele  0,00 

 - příspěvek ŠD, ŠK  128 421,00 

 - z hospodářské činnosti  93 668,00 

 - ostatní příjem  1 054 858,74 

  VÝDAJE – ze státního rozpočtu 
 Celkové výdaje  28 983 558,00 

- investiční výdaje 0,00 

- neinvestiční výdaje 28 983 558,00 

z toho: na mzdy pracovníků školy  20 962 980,00 

 zdravotní a sociální pojištění  6 985 547,86 

 ostatní platby za provedené práce  110 040,00 

 učebnice, učební texty, pomůcky  276 251,15 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků  24 174,00 

 ostatní provozní výdaje  624 564,99 
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VÝDAJE – provozní 
 Celkem náklady  3 512 389,92 

odpis DHIM  98 687,08 

energie  810 000,00 

opravy a udržování  659 385,86 

služby 514 272,96 

ostatní  1 379 654,10 

náklady v hospodářské činnosti  50 389,92 

   

Čerpání FKSP 
 Celkem výdaje  423 664,98 

příspěvek na stravování zaměstnanců 130 960,00 

rekreace a tábory 43 870,00 

sport a kultura  48 390,00 

brýle, knihy 59 178,00 

peněžní dar  25 000,00 

penzijní připojištění 54 040,00 

ostatní  62 226,98 

   
Komentář k přehledu nákladů a výnosů 
Organizace hospodařila v roce 2021 s prostředky státního rozpočtu, prostředky  
od zřizovatele, prostředky z vlastních zdrojů a s prostředky získané z doplňkové činnosti. 
 
Prostředky ze státního rozpočtu byly vyčerpány v plné výši.  
Tyto prostředky byly čerpány na platy zaměstnanců, učební pomůcky, učební pomůcky pro 
integrované žáky, na výuku plavání žáků, další vzdělávání pedagogických pracovníků, 
ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance a cestovné.  
Z rozpočtu zřizovatele byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek, čistící a hygienické 
prostředky, kancelářské potřeby, programové vybavení a další ostatní provozní výdaje.  
 V souladu s plánem čerpání rozpočtu na rok 2021 byla provedena výměna oplocení 
multifunkčního hřiště, seřízení oken a dveří v celé budově školy. Ve školní jídelně byl opraven 
konvektomat, fritéza, ventil kotle, myčka, mlýnek, vzduchotechnika, nouzové osvětlení  
a proveden nátěr mříží, stříšky nad vchodem, zárubní, výmalba kuchyně a jídelny. 
Zrealizována byla taktéž oprava PVC a následná výmalba v kabinetu č. 50, nátěr tabulí 
naučné stezky a oprava analogového systému přenášejícího obraz z kamery u vchodu do 
budovy. Dále byl rozpočet čerpán v souladu s plánem oprav a probíhaly běžné provozní 
opravy tiskáren, notebooků, osvětlení, nábytku, žaluzií a stěhovací práce. Plánované revize 
elektroinstalace, elektrorevize spotřebičů a nářadí, revize kotle, komínů, tlakových nádob, 
plynových zařízení, hasicích přístrojů byly v průběhu roku provedeny.       
 Z vlastních zdrojů, které jsou tvořeny úplatou za školní družinu, školní klub a zájmové 
kroužky, byly hrazeny náklady na nákup materiálu, pomůcek a služeb pro školní družinu.    
 V roce 2021 provozovala naše organizace doplňkovou činnost ve školní jídelně - stravování 
pro cizí strávníky, v základní  škole  -  pronájem  tělocvičny, učeben a hřiště a pronájem 
školního bytu. Tato činnost byla výrazně omezena v souvislosti s pandemií COVID-19  
a zavřením školy. 
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Škola je zapojena do projektů: 

 OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. 

V průběhu roku 2021 byla z toho projektu profinancována částka 600.587,48 Kč.  

 OPVZ Šablony III: Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. 

V průběhu roku 2021 byla z toho projektu profinancována částka 95.836,- Kč.  

 NPO – pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. V průběhu 

školního roku 2021/22 byla profinancována částka 76.000,- Kč. 

 NPO – doučování žáků. V průběhu školního roku 2021/22 byla profinancována částka 

131.000,- Kč. 

 NPO – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence 

V průběhu školního roku 2021/22 byla profinancována částka 77.913,- Kč.  

Rok 2022: 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 
 

  PŘÍJMY 
 Celkové příjmy  17 725 837,32 

z toho - ze státního rozpočtu  14 629 362,53 

 - od zřizovatele  2 027 000,00 

 - investiční dotace od zřizovatele  0,00 

 - příspěvek ŠD, ŠK  109 910,00  

 - z hospodářské činnosti  46 974,27 

 - ostatní příjem  912 590,52 

  VÝDAJE – ze státního rozpočtu 
 Celkové výdaje (tis. Kč )  14 693 405,72 

- investiční výdaje 0,00 

- neinvestiční výdaje 14 693 405,72 

z toho: na mzdy pracovníků školy  10 586 180,00 

 zdravotní a sociální pojištění  3 445 403,00 

 ostatní platby za provedené práce  126 520,00 

 učebnice, učební texty, pomůcky  145 079,72 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků  26 740,00 

 ostatní provozní výdaje  363 483,00 

  VÝDAJE – provozní 
 Celkem náklady  1 860 337,89 

odpis DHIM  41 526,24 

energie  880 182,06 

opravy a udržování  36 413,82 

služby 404 919,97 

ostatní  457 368,32 

náklady v hospodářské činnosti  39 927,48 
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Čerpání FKSP  

Celkem výdaje (v tis. Kč)  232 598,00 

příspěvek na stravování zaměstnanců 83 080,00 

rekreace a tábory 72 440,00 

sport a kultura  24 000,00 

peněžní dar  14 500,00 

brýle, knihy 14 078,00 

penzijní připojištění 9 800,00 

ostatní  14 700,00 

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

12. Závěr výroční zprávy    

 

Ve školním roce  2021/2022 jsme se zaměřili zejména na stabilizaci výchovně vzdělávací 

práce po návratu žáků k on-line výuce v druhém pololetí šk. roku a vyrovnávání handicapů ve 

vzdělávání, vzniklých zejména nepřítomností žáků ve škole z důvodu pandemie COVID -19.  

Ve druhém pololetí školního roku jsme přijali ke vzdělávání nově 22 ukrajinských žáků do  

1. - 9. ročníku. V tomto školním roce jsme se zaměřili na inovaci školního vzdělávacího 

programu začleňujícího výuku informatiky v novém pojetí již od 4. ročníku. K tomu jsme pro 

podporu výuky zajistili i nové moderní digitální učební pomůcky (k výuce robotiky  

a programování, pomůcky pracující s virtuální realitou, 3D tiskárny, stavebnice chytrého 

domu, měřící čidla, digitální mikroskopy atd…) 

Činností celé školy se vinula linka školy přidružené k UNESCO, mimo jiné zrealizovali 

celoškolní projekt s přesahem ke spolupracujícím mateřským a základním školám, který  

u žáků zvyšuje povědomí o plýtvání potravinami a projekt zaměřený na 100. výročí R. U. R. 

Karla Čapka.  

Spolupráce se zřizovatelem školy byla na velmi dobré úrovni, kromě podpory v oblasti 

výchovně vzdělávací jsme z pohledu materiálně-technického zabezpečení mohli zrealizovat 

další opravy. Např. ve školní jídelně malování a nátěry, opravu ohřívače vody, opravu myčky,  

Opravu konvektomatu a sprchové baterie. V základní škole pak opravu umývadel včetně 

nových obkladů ve dvou kabinetech na II. stupni, nátěr části střechy, nátěr okapů, malování 
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kabinetů, výměnu osvětlení v šatnách, výměnu elektrického ohřívače vody, opravu rozvodů 

telefonů, opravu PVC v chodbě před pracovnou školní psycholožky, zvuková izolace dveří  

v kanceláři, opravu dveří v šatně tělesné výchovy. Díky soustavné péči se daří udržovat ve 

škole příjemné pracovní prostředí, které přispívá k pozitivnímu školnímu klimatu.   

Na závěr patří velké poděkování všem pedagogům a zaměstnancům školy, kteří po odeznění 

pandemie aktivně napomohli návratu školy do běžného režimu. 

Rovněž děkujeme zřizovateli školy, Městu Kroměříž a všem spolupracujícím subjektům, 

organizacím a přátelům školy za podporu a spolupráci ve školním roce 2021/2022. 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 21. září 2022, č. j.: 333/22 

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 10. října 2022 

Datum schválení školskou radou: 11. října 2022 

 

Podpis ředitelky a razítko školy:        

                                                                                             


