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Předkládá: RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Základní škola Valašské Klobouky 

 

Sídlo školy: Valašské Klobouky, Školní 856 

 

Charakteristika školy: Právní forma školy - příspěvková organizace od 1.1.2001,  

 příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní  

 jídelny a školní družiny. Poskytuje základní vzdělávání, školní  

 stravování a zájmové vzdělávání. 

 

Datum zřízení školy: 18.12.1995 

Datum zařazení do sítě: 24.1.1996, aktualizace 4.7.2007 

IZO: 600 114 171 

SOUČÁSTI ŠKOLY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ A JEJICH KAPACITY: 

1. Základní škola    780 žáků  IZO: 102 319 383 

2. Školní družina    150 žáků  IZO: 118 500 589 

3. Školní klub     250 žáků IZO: 150 077 327 

4. Školní jídelna    700 jídel  IZO: 103 107 321 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A SOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021: 

 
Počet tříd/skupin Počet žáků 

Počet žáků na 

třídu 

Přepočtený počet  

pracovníků  

ZŠ celkem 27 576 21,33 74,8995 

- 1. stupeň 14 315 22,50 15,0000 

- 2. stupeň 13 261 20,08 23,2273 

Přípravná třída 1 11 11 1,0000 

Školní družina 5 139 27,80 3,2321 

Školní klub 1 x x 1,1428 

Školní jídelna x x x 7,875 
jiné (asist. ped., 

škol.asist., neped. prac.) 
        x        x        x 23,4223 

 

  Tříd Počet 

CELKEM 27 576 

1. ročník 3 64 

2. ročník 3 66 

3. ročník 2 43 

4. ročník 3 77 

5. ročník 3 64 

6. ročník 3 62 

7. ročník 4 80 

8. ročník 3 61 

9. ročník 3 58 

z toho žáci podle § 38  1 



 3 

SEZNAM MIMOŠKOLNÍCH NEBO OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE:  

• Spolek rodičů při ZŠ  

KONTAKT NA ZAŘÍZENÍ: 

ředitelna    RNDr. Ivana Sedláková 577 320 671   info@zsvk.eu 

kancelář školy  Zdenka Volná   577 320 672   volna@zsvk.eu 

školní jídelna   Kateřina Slabíková  577 320 571   slabikova@zsvk.eu 

ZŘIZOVATEL: 

   Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky, 766 01 

ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY: 

statutární zástupce ředitele:    RNDr. Ivana Sedláková  sedlakova@zsvk.eu 

statutární zástupce stat. zást. ředitele: Mgr. Věra Baloušková   balouskova@zsvk.eu 

zástupkyně ředitele pro 2. stupeň:  Mgr. Radka Dohnalová   dohnalova@zsvk.eu 

vedoucí školní družiny a klubu:  Lucie Šimoníková          simonikova@zsvk.eu 

vedoucí školní jídelny:    Kateřina Slabíková   slabikova@zsvk.eu 

 

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: 

e-mail:    info@zsvk.eu 

web:    www.zsvk.eu 

datová schránka:  hqemtup 

 

RADA ŠKOLY: 

Školská rada zřízena usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne 2.11.2005 pod číslem 

70/639/2005. Počet členů stanoven na 6 osob. Schválení zastupitelstvem města 14.12.2005 pod čís-

lem jednacím 28/835/2005 s účinností od 1.1.2006. Do školské  rady na nové volební tříleté období 

byli jmenováni zřizovatelem Mgr. Karel Ptáček a Ing. Karel Švach, z pedagogických pracovníků byli 

zvoleni RNDr. Michaela Šebáková  a Mgr. Radka Dohnalová, z řad rodičů Anežka Naňáková a Pavla 

Mudráková. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Radka Dohnalová. 
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ(79-01-C/01): 

ŠKOLA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 

Vzdělávací program 
školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

Základní školy Valašské Klobouky 1.- 9. 

 

576 

 

ŠVP pro předškolní vzdělávání je přílohou ŠVP pro základní vzdě-

lávání a vychází z RVP pro PV. 

Přípravná 

třída 
11 

INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, NOVÉ METODY VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ:  

Škola pokračuje v naplňování cíle modernizace a efektivizace výuky. U svých zaměstnanců pod-

poruje samostatné vyhledávání a využívání možností dalšího vzdělávání, zapojení ve formálních i 

neformálních vzdělávacích aktivitách, využití online a kombinovaných forem výuky pomocí IT tech-

niky, například interaktivních tabulí, elektronických učebnic, elektronických vzdělávacích materiálů. 

Využíváme mobilní technologie, tablety a podporujeme propojení učení s reálným životem.  

Zaměřujeme se  na podporu přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání.  Po rozsáhlé 

rekonstrukci z projektu IROP nabízí škola svým žákům nadstandartní materiální a technologické  zá-

zemí. Je vybavena nejmodernější počítačovou a interaktivní technikou. Ve škole jsou nově zrekon-

struované odborné učebny vybavené pro potřeby výuky chemie, fyziky, přírodopisu, cizích jazyků, 

informatiky, ale také moderní cvičná kuchyně a dílny.  

Na prvním stupni prosazujeme a používáme nové inovativní metody vyučování, jako je např. 

činnostní učení,  které lépe motivují  žáky a aktivně je zapojují do vyučovacího procesu. Výuka an-

glického jazyka probíhá již od 1. ročníku. V některých třídách prvního stupně používáme k výuce 

matematiky metodu profesora Hejného. Vycházíme z dobrých zkušeností, které tato metoda přináší. 

Na druhém stupni pokračujeme ve výuce matematiky Hejného metodou v několika třídách formou 

zařazování prvků této metody do standartní výuky. Se základními principy a činnostmi ve výuce 

matematiky podle Hejného metody seznamujeme na pravidelných schůzkách také rodiče žáků. 

Za velmi přínosné považujeme zavádění nových metod ve výuce čtenářské a matematické gra-

motnosti v rámci projektu Šablony. Finanční prostředky z projektu Šablony využíváme také k pod-

poře badatelské a technické výuky v rámci klubů  - ICT, badatelský a klub zábavné logiky a desko-

vých her. Zaměřujeme se na rozvoj činností a aktivit s robotickou technikou. 

Bohaté zkušenosti máme také v oblasti inkluzivního vzdělávání. Žákům se SVP poskytujeme 

pedagogické intervence, logopedickou i speciálně pedagogickou péči. Začali jsme spolupracovat 

s krajskou koordinační skupinou pro péči o nadané žáky. 

NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ: 

Žákům naší školy je nabízeno každoročně několik volitelných předmětů.  Standardně jsou to 

technické činnosti, domácnost a sportovní hry zvlášť pro chlapce i dívky. Skutečně realizované voli-

telné předměty pak závisí na počtu zájemců. Z nepovinných předmětů vyučujeme náboženství.  

KURZY K DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ, POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU, POČET ÚSPĚŠNÝCH AB-

SOLVENTŮ: 

Škola nepořádala žádné takové kurzy. 
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PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021: 

 

 Fyzické  

osoby 

 

Přepočtené   

úvazky 

 Interní pracovníci celkem: 58 55,8245 

 Učitelé 1. a 2. st., přípr. tř. 41 39,2273 
Vychovalky ŠD a ŠK 6 4,3749 

Asistenti pedagoga 16 12,2223 

Externí pracovníci 3 0,1365 
 

DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

P. č. Pracovní zařazení Úvazek vzdělání,  aprobace praxe 

1.  Statutární zástupce ředitele  1,0 VŠ, M + Z  35 
2.  Zástupce ředitele 1. st. 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Pv 29 

3.  Zástupce ředitele 2. st.  1,0 VŠ, 1. st.  20 

4.  Učitelka, výchovný poradce 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 34 

5.  Učitelka, výchovný poradce 1,0 VŠ, Př + JR + Z 29 

6.  Učitelka 0,1364 VŠ, hudební umění 23 

7.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st.ZŠ 19 

8.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st.ZŠ 26 

9.  Učitel 1,0 VŠ, D + Tv 20 

10.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st.ZŠ  28 

11. 1 Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 38 

12.  Učitelka 1,0 VŠ, M + Inf 7 

13.  Učitel 1,0 VŠ, Z + Tv 35 

14.  Učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ + Tv 32 

15.  Učitelka 1,0 VŠ, ČJ + Ov 31 

16.  Učitelka 1,0 VŠ, ČJ + Hv 23 

17.  Učitel 1,0 VŠ, F + Tev 25 

18.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 27 

19.  Učitel 1,0 VŠ, Inf +Tv 3 

20.  Učitel 1,0 VŠ, náb.ř.k. + ČJ 29 

21.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + JN 38 

22.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. + spec. pedagogika  6 

23.  Učitelka 1,0 VŠ, ČJ + Ov 28 

24.  Učitelka 1,0 VŠ, NF + ŠF 24 

25.  Učitelka 1,0 VŠ, AJ + D 13 

26.  Učitel 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ  36 

27.  Učitelka 1,0 VŠ, uč. pro ml. vyž. zvl. péči 31 

28.  Učitelka 1,0 VŠ, ČJ + Hv 1 

29.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 20 

30.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 36 

31.  Učitel 1,0 VŠ, M + Z 24 

32.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 21 

33.  Učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 32 

34.  Učitelka 1,0 

 

VŠ, Bi + CH 22 

35.  Učitelka 1,0 

 

VŠ, Geografie + Historie 14 

36.  Učitelka 1,0 VŠ, Fytotechnika + AJ 1. st. 28 

37.  Učitelka 0,7273 VŠ, křesťanská výchova 18 

38.  Učitelka 1,0 VŠ, Z + D 19 
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39.  Učitelka 1,0 VŠ, M + F 33 

40.  Učitelka 1,0 VŠ, M + CH 28 
41.  Učitel 0,3636 VŠ, Př + Zzv 48 

1.  Vychovatelka  0,5000 VŠ, specializace v pedagogice 8 
2.  Vychovatelka  0,9464 SŠ, vychovatelství 37 

3.  Vychovatelka  0,3571 ÚSO, pedagogické lyceum 2 

4.  Vychovatelka  0,6250 VŠ, speciální pedagogika 1 

5.  Vychovatelka  1,0000 VOŠ, vychovatství 11 

6.  Vychovatelka  0,9464 SŠ, vychovatelství 37 

1.  Asistentka pedagoga  0,6944 VŠ, specializace v pedagogice 8 
2.  Asistentka pedagoga  1,0 VOŠ, sociální pedagogika 8 

888 3.  Asistentka pedagoga  0,8889 VŠ, uč. pro mládež vyž. zvl. 

péči 

20 

4.  Asistentka pedagoga  1,0 ÚSO, asistent pedagoga 9 

5.  Asistentka pedagoga  0,75 VŠ, asistent pedagoga 7 

6.  Asistentka pedagoga  0,75 ÚSO, asistent pedagoga 6 

7.  Asistentka pedagoga  0,6389 ÚSO, asistent pedagoga 7 

8.  Asistentka pedagoga  0,8889 ÚSO, asistent pedagoga 3 

9.  Asistentka pedagoga  0,6389 ÚSO, asistent pedagoga 7 

10.  Asistentka pedagoga  0,6389 ÚSO, pedagogické lyceum 2 

11.  Asistentka pedagoga  0,7500 VOŠ, sociální pedagogika 5 

12.  Asistentka pedagoga  0,8056 ÚSO, asistent pedagoga 10 

13.  Asistentka pedagoga  0,5000 VŠ, speciální pedagogika 1 

14.  Asistentka pedagoga  0,6389 ÚSO, učitelství pro MŠ 38 

15.  Asistentka pedagoga  0,8889 ÚSO, asistent pedagoga 7 

16.  Asistentka pedagoga  0,7500 ÚSO, asistent pedagoga 8 

 

EXTERNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021: 

 
Externími pedagogickými pracovníky je zajišťována výuka náboženství. 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021: 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 18 16,425 

Z projektu EU 1 0,9000 

VPP 2 1,75 

 
 

DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

P. č. Pracovní zařazení Úvazek vzdělání,  aprobace praxe 

1.  učitel ext. 0,0455 VŠ, teologie 8 

2.  učitel ext. 0,0455 VŠ, teologie 4 

3.  učitel ext. 0,0455 VŠ, teologie 1 

P. č. Pracovní zařazení Úvazek Vzdělání 

1.  Administrativní pracovník 0,4000 ÚSO 
2.  Ekonomka 1,0000 ÚSO 
3.  Mzdová účetní 1,0000 ÚSO 
4.  Správce ICT 0,4000 VŠ 
5.  Uklízečka 0,9375 vyučena 
6.  Uklízečka 0,9375 vyučena 
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Stavy pedagogických a nepedagogických pracovníků jsou uvedeny k 30.6.2021. 

 

7.  Uklízečka 0,9375 vyučena 
8.  Uklízečka 0,9375 vyučena 
9.  Údržbář 1,0000 vyučen 
10.  Školnice 1,0000 ÚSO 

1.  Vedoucí ŠJ 1,0000 ÚSO 
2.  Vedoucí kuchařka 1,0000 vyučena 
3.  Kuchařka 1,0000 vyučena 
4.  Kuchařka 0,9375 vyučena 
5.  Kuchařka 1,0000 vyučena 
6.  Kuchařka 1,0000 vyučena 
7.  Kuchařka 1,0000 vyučena 
8.  Kuchařka 0,9375 vyučena 

1. Školní asistent – Projekt Šablony 3 0,9000 ÚSO 

1. Pomocný pracovník – VPP 0,875 vyučen 
2. Pomocný pracovník – VPP  0,875 vyučena 

    



ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ 

POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU  

 

Ke dni  31. 5. 2020 bylo zapsáno celkem 75 žáků,  k 1. 9. 2020 nastoupilo do tří tříd 1. ročníku 64 žáků. 
 

 
 

Poznámka.:  

Údaje v tabulce vycházejí ze statistického výkazu UIV-S53-01/2020 s rozhodným datem 31. 5. 2020.  
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VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY  - I. POLOLETÍ 2020/2021 

Třída Třídní učitel 
Počet 
žáků 

Průměr 
třídy 

Omluvené Neomluvené 
Zameškané 

hodiny celkem 
Žáků s neo-
mluvenými 
hodinami 

Napome-
nutí TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ 
Pochvala 

TU 
Pochvala 

ŘŠ 

Snížená 
známka z 
chování Sum Prům Sum Prům Sum Prům 

I.A Červenková Iva 20 1,01 416 20,80 0 0 416 20,80 0 0 0 0 0 0 0 

I.B Nahodilová Jana 21 1,02 359 17,10 0 0 359 17,10 0 0 0 0 0 0 0 

I.C Nedavašková Lenka 22 1,04 1004 45,64 0 0 1004 45,64 0 0 0 0 0 0 0 

II.A Divišová Bronislava 22 1,06 421 19,14 0 0 421 19,14 0 0 0 0 0 0 0 

II.B Sporková Petra 21 1,02 240 11,43 0 0 240 11,43 0 0 0 0 0 0 0 

II.C Fojtíková Dana 23 1,02 479 20,83 0 0 479 20,83 0 0 0 0 0 0 0 

III.A Staňková Jana 21 1,13 483 23,00 0 0 483 23,00 0 0 0 0 0 0 0 

III.B Strnadová Daniela 22 1,13 500 22,73 0 0 500 22,73 0 0 0 0 0 0 0 

IV.A Graclíková Pavlína 27 1,14 757 28,04 0 0 757 28,04 0 0 0 0 0 0 0 

IV.B Křenková Stanislava 25 1,21 815 32,60 0 0 815 32,60 0 0 0 0 0 0 0 

IV.C Strbáková Ivana 25 1,24 532 21,28 0 0 532 21,28 0 0 0 0 0 0 0 

V.A Pozlovský Karel 20 1,19 371 18,55 0 0 371 18,55 0 0 0 0 0 0 0 

V.B Doležalová Veronika 22 1,32 544 24,73 0 0 544 24,73 0 0 0 0 0 0 0 

V.C Psotová Ivana 22 1,43 730 33,18 0 0 730 33,18 0 0 0 0 0 0 0 

VI.A Holubová Pavla 22 1,25 583 26,50 0 0 583 26,50 0 0 0 0 0 0 0 

VI.B Graclík Petr 21 1,34 530 25,24 0 0 530 25,24 0 0 0 0 0 0 0 

VI.C Strbák Petr 19 1,33 559 29,42 0 0 559 29,42 0 1 1 0 0 0 0 

VII.A Olšarová Ingrid 20 1,39 238 11,90 0 0 238 11,90 0 2 0 0 0 0 0 

VII.B Mikulčík František 20 1,30 453 22,65 0 0 453 22,65 0 0 0 0 0 0 0 

VII.C Šindlerová Jarmila 20 1,39 671 33,55 2 0,1 673 33,65 2 5 2 0 0 0 0 

VII.D Tomaštíková Lenka 20 1,55 432 21,60 1 0,05 433 21,65 1 5 4 0 0 0 0 

VIII.A Svitálková Dita 19 1,91 827 43,53 47 2,47 874 46,00 2 2 5 3 0 0 2 

VIII.B Mana Robin 21 1,48 555 26,43 0 0 555 26,43 0 2 2 0 0 0 0 

VIII.C Šebáková Michaela 21 1,50 597 28,43 0 0 597 28,43 0 7 1 0 0 0 0 

IX.A Vyoralová Věra 18 1,61 382 21,22 0 0 382 21,22 0 2 3 0 0 0 0 

IX.B Charvátová Marcela 19 1,61 452 23,79 0 0 452 23,79 0 1 2 0 0 0 0 

IX.C Šeligová Libuše 21 1,44 598 28,48 0 0 598 28,48 0 1 1 0 0 0 0 

Celkem   574 1,30 14528 25,31 50 0,09 14578 25,40 5 28 21 3 0 0 2 
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PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY- II. POLOLETÍ 2020/2021 

 

Třída Třídní učitel 
Počet 
žáků 

Prů-
měr 
třídy 

Omluvené Neomluvené 
Zameškané 

hodiny celkem 
Žáků s neo-
mluvenými 
hodinami 

Napome-
nutí TU 

Důtka 
TU 

Důtka ŘŠ 
Pochvala 

TU 
Pochvala 

ŘŠ 

Snížená 
známka z 
chování Sum Prům Sum Prům Sum Prům 

I.A Červenková Iva 21 1,10 360 17,14 0 0 360 17,14 0 0 2 0 0 0 0 

I.B Nahodilová Jana 21 1,04 359 17,10 0 0 359 17,10 0 0 0 0 0 0 0 

I.C Nedavašková Lenka 22 1,00 178 8,09 0 0 178 8,09 0 0 0 0 0 0 0 

II.A Divišová Bronislava 22 1,09 329 14,95 0 0 329 14,95 0 0 0 0 0 0 0 

II.B Sporková Petra 21 1,03 239 11,38 0 0 239 11,38 0 0 0 0 0 0 0 

II.C Fojtíková Dana 23 1,03 211 9,17 0 0 211 9,17 0 0 0 0 0 0 0 

III.A Staňková Jana 21 1,18 262 12,48 0 0 262 12,48 0 2 0 0 0 0 0 

III.B Strnadová Daniela 22 1,15 443 20,14 0 0 443 20,14 0 0 0 0 0 0 0 

IV.A Graclíková Pavlína 27 1,15 655 24,26 0 0 655 24,26 0 0 1 0 0 0 0 

IV.B Křenková Stanislava 25 1,22 301 12,04 0 0 301 12,04 0 0 0 0 0 0 0 

IV.C Strbáková Ivana 23 1,24 342 14,87 0 0 342 14,87 0 0 0 0 0 0 0 

V.A Pozlovský Karel 20 1,18 284 14,20 0 0 284 14,20 0 1 0 0 0 2 0 

V.B Doležalová Veronika 21 1,32 779 37,10 0 0 779 37,10 0 0 0 0 0 0 0 

V.C Psotová Ivana 23 1,54 671 29,17 0 0 671 29,17 0 0 0 0 0 0 0 

VI.A Holubová Pavla 22 1,27 308 14,00 0 0 308 14,00 0 0 0 0 0 1 0 

VI.B Graclík Petr 21 1,43 586 27,90 0 0 586 27,90 0 1 1 0 0 3 0 

VI.C Strbák Petr 19 1,43 403 21,21 0 0 403 21,21 0 3 1 0 0 1 0 

VII.A Olšarová Ingrid 20 1,39 337 16,85 0 0 337 16,85 0 0 1 0 0 3 0 

VII.B Mikulčík František 20 1,32 429 21,45 0 0 429 21,45 0 0 0 0 0 1 0 

VII.C Šindlerová Jarmila 20 1,41 455 22,75 1 0,05 456 22,80 1 2 1 0 0 0 0 

VII.D Tomaštíková Lenka 20 1,61 546 27,30 0 0 546 27,30 0 1 0 0 0 1 0 

VIII.A Svitálková Dita 19 1,59 639 33,63 0 0 639 33,63 0 0 2 1 0 0 1 

VIII.B Mana Robin 21 1,43 418 19,90 0 0 418 19,90 0 0 0 0 0 2 0 

VIII.C Šebáková Michaela 21 1,46 753 35,86 4 0,19 757 36,05 1 4 1 0 0 1 1 

IX.A Vyoralová Věra 18 1,82 573 31,83 0 0 573 31,83 0 2 1 0 1 3 0 

IX.B Charvátová Marcela 19 1,95 397 20,89 3 0,16 400 21,05 1 1 0 1 1 2 0 

IX.C Šeligová Libuše 20 1,64 671 33,55 0 0 671 33,55 0 1 0 0 0 7 0 

Celkem   572 1,33 11928 20,85 8 0,01 11936 20,87 3 18 11 2 2 27 2 



ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VOLBU POVOLÁNÍ 

Činnost VP probíhala podle harmonogramu vypracovaného na začátku školního roku, v důsledku 

pandemie však některé akce neproběhly. 

PŘEHLEDY O VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁCÍCH 

- v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 57 žáků 

- v 8. ročníku ukončili povinnou školní docházku 2 žáci 

PŘEHLED OBORŮ A STŘEDNÍCH ŠKOL, KAM NASTOUPÍ NAŠI ŽÁCI V ZÁŘÍ 2021: 

Název střední školy  Obor   Počet 

žáků 

M/VL 

SPŠ Zlín  strojírenství 1 M 

elektrotechnika 2 M 

SPŠ strojnická Vsetín strojírenství 2 M 

ekonomika podnikání 1 M 

Střední lesnická škola Hranice lesnictví 1 M 

Střední zdravotnická škola Vsetín praktická sestra 4 M 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín gastronomie 1 M 

SOU Valašské Klobouky veřejnosprávní činnost 3 M 

opravář zemědělských strojů  1 VL 

strojírenské práce 1 VL 

SOŠ Slavičín mechanik-seřizovač 1 M 

informační technologie 1 M 

elektrikář 4 VL 

instalatér 4 VL 

mechanik opravář motorových vozidel 1 VL 

Gymnázium Val. Klobouky gymnázium 12 M 

GJŠ Zlín gymnázium 1 M 

Masarykovo gymnázium Vsetín gymnázium 1 M 

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť gymnázium 1 M 

Církevní SŠ pedagogická a soci-

ální Bojkovice 

předškolní a mimoškolní pedagogika 2 M 

SŠ uměleckoprůmyslová škola 

Uherské Hradiště 

průmyslový design 1 M 

Střední umělecká škola grafická 

Jihlava 

animace a game art 1 M 

SŠ Kostka s.r.o. Vsetín předškolní a mimoškolní pedagogika 2 M 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín instalatér 1 VL 

truhlář 1 VL 

SŠ zemědělská a přírodovědná 

Rožnov pod Radhoštěm 

agropodnikání 1 M 

Střední škola informatiky, elektro-

techniky a řemesel Rožnov pod 

Radhoštěm 

moderní informační technologie 1 M 

SŠ oděvní a služeb Vizovice kosmetické služby 1 M 

kadeřnice 1 VL 

krejčová 1 VL 

SOŠ Luhačovice design a zpracování dřeva 2 M 

SPŠ stavební Valašské Meziříčí tesař 1 VL 
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ŽÁCI PŘESTUPUJÍCÍ NA JINÉ TYPY ŠKOL: 

Název střední školy  Obor  Počet 

žáků 

M/VL 

- - 0 - 

 

Z KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY: 

• Aktuální informace, které přicházely ze středních škol, byly v průběhu distanční 

výuky sdělovány žákům a rodičům. 

• Během září proběhly telefonické rozhovory s rodiči vycházejících žáků, kteří jsou 

klienty KPPP, z důvodu žádosti vystavení zprávy – doporučené úpravy k přijíma-

címu řízení na obory SŠ s jednotnou přijímací zkouškou. 

• Žáci byli v úvodu školního roku prakticky seznámeni s tím, jak se orientovat ve 

virtuální burze SŠ Zlínského kraje (www.zkola.cz). 

• Zapsali si další pro ně důležité adresy: www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, 

www.gwo.cz, www.istp.cz, www.infoabsolvent.cz. 

• Každý žák obdržel zdarma katalog Atlas školství. 

• Žáci byli seznámeni s přehledem Dny otevřených dveří na SŠ ve Zlínském kraji, 

které probíhaly většinou on-line a žáci o nich byli průběžně informováni. 

• V on-line hodinách Jč a M žáci psali procvičovací testy CERMAT 

• Všichni vycházející žáci byli průběžně informováni o změnách v organizaci jed-

notné přijímací zkoušky, které nastaly z důvodu pandemie. 

• Zajistili jsme on-line instruktáž pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu ří-

zení, správnému vyplnění přihlášky, zápisového lístku a odvolacího řízení. 

• Všem vycházejícím žákům jsme vytiskli formuláře přihlášek se základními údaji 

ze školní matriky, ověřili klasifikaci a ověřili přílohy k přihláškám. 

• Individuální  konzultace s rodiči ohledně výběru středních škol proběhly on-line 

nebo telefonicky na žádost rodičů. 

• Zúčastnili jsme se on-line nabízených webinářů ke zkvalitnění služeb kariéro-

vého poradenství na naší škole. 

 

  ZÁŠKOLÁCTVÍ, POHOVORY SE ŽÁKY A RODIČI, VÝCHOVNÉ KOMISE 

• Výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky i rodiči (viz zprávy). 

• Kartotéka problematických žáků byla aktuálně doplňována. 

• Výchovná poradkyně průběžně řešila z důvodu neplnění školních povinností 

v distanční výuce celkem 10 žáků, z toho 2 žákyně ve spolupráci s OSPOD Va-

lašské Klobouky a 1 žáka s OSPOD Vsetín. 

• Spolupracovala se sociálním odborem MÚ ve Valašských Kloboukách a s terénní 

sociální pracovnicí, která navštěvovala rodiny našich problémových žáků. 

• Zajištění speciálních učebnic a pomůcek pro žáky s minimálními výstupy. 

• Aktualizace údajů v matrice u žáků s podpůrnými opatřeními. 

http://www.zkola.cz/
http://www.stredniskoly.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
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• Péče o žáky se SVP 7.-9. ročník, vedení jejich písemných záznamů (vytváření 

IVP, doporučení KPPP aj., schůzky s tř. učiteli a zákonnými zástupci). 

 

Zuzana Jandlová, výchovný poradce 

 

ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE – ŽÁCI SE SVP 

Výchovná poradkyně postupovala podle harmonogramu činností, sestaveného na začátku školního 

roku. 

1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozor-

nost a příprava návrhů na další péči. 

• V průběhu celého školního roku probíhala nápravná péče takto:  

1. stupeň 

•  pedagogická intervence - 7 žáků (1hodina týdně) – vedli p. uč. Graclíková, Doleža-

lová a p. uč. Pozlovský. 

• speciálně pedagogická péče – 10 žáků (1 hodina týdně) – vedla p. uč. Psotová, Neda-

vašková. 

• logopedická péče - vedli p. uč. Psotová a Nedavašková 

 2. stupeň  

• pedagogická intervence - 6 žáků  (1 hodina týdně) – vedli p. uč. Olšarová, Kudelová  

 

2. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením, koordinace poskyto-

vání poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a 

koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. 

• Probíhala spolupráce s KPPP Zlín a SPC Lazy, Středová formou konzultačních dnů, 

emailů a telefonických hovorů. 

• Pravidelná návštěva pracovníků KPPP a SPC v hodinách. 

• Seznamování učitelů s výsledky vyšetření KPPP. 

• Zasílání návrhů vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. 

• Vytváření individuálních vzdělávacích plánů, péče o žáky se SVP. 

• Nákup pomůcek pro žáky se SVP. 

 

3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a inter-

venčních činností pro žáky se SVP. 

• Odesílání dotazníků. 

• Zajištění vyplnění a odeslání formulářů, které se týkají vyhodnocení podpůrných 

opatření a IVP. 

•  Metodická pomoc učitelům při tvorbě PLPP, IVP. 
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• Pravidelné informace týkající se vzdělávání žáků se SVP, zprostředkování nových 

informací z této oblasti. 

• Pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků, vyhodnocení IVP, PLPP, podpůr-

ných opatření. 

• Projednávání IVP a podpůrných opatření s učiteli a zákonnými zástupci. 

• Projednávání IVP, doporučení KPPP s pověřeným pracovníkem. 

• Vytváření aktuálních přehledů vyšetřených žáků. 

• Vytváření seznamů a databáze jednotlivých žáků se SVP. 

• Průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výukovými a výchovnými problémy a vytvá-

ření předpokladů pro jejich snižování. 

• Metodická pomoc učitelům při aplikaci psychologických a sociálně pedagogických 

poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. 

• Dlouhodobé a pravidelné sledování a vyhodnocování procesu inkluze žáků. 

 

4. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 

• Pravidelné informace týkající se vzdělávání žáků se SVP, zprostředkování nových 

informací z této oblasti (PLPP, podpůrná opatření 1. - 5. stupně, vzdělávání žáků 

s LMP podle minimálních výstupů). 

• Vzdělávání výchovné poradkyně – DVPP, setkání výchovných poradců. 

• Sledování novinek týkajících se péče o žáky se SVP (www.zkola.cz). 

 

5. Vedení písemných záznamů. 

• Shromažďování zpráv z vyšetření, vkládání na školní server, vytváření počítačové 

databáze vyšetřených žáků, sloužící všem vyučujícím. 

• Shromažďování IVP a doporučení KPPP a dalších písemných záznamů, umožňují-

cích doložit rozsah a obsah činnosti výchovné poradkyně, navržená a realizovaná 

opatření. 

• Aktualizace seznamů žáků se SVP. 

• Aktualizace databáze. 

 

6.  Distanční výuka. 

• Během distanční výuky se výchovná poradkyně zúčastnila on-line webinářů 

• Učitelé byli upozorněni a seznámeni s metodickým postupem při práci se žáky se 

SVP během distanční výuky. 



 15 

• Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče byly dětem se SVP poskyto-

vány i během distanční výuky. Lekce probíhaly prostřednictvím on-line výuky, indi-

viduální konzultace se žáky nebo jejich rodiči. 

• Vyučující, kteří mají ve třídách žáky s SVP, poskytovali individuální výuku on line 

(dovysvětlení učiva, skenování materiálů apod.), konzultovali s rodiči nebo žáky pří-

padné problémy a ihned se je, v rámci možností, snažili řešit. 

• Probíhaly konzultační hodiny ve škole. 

 

K 30. 6. 2021 bylo na naší škole: 

• 8 žáků s podpůrným opatřením 1. stupně 

• 44 žáků s podpůrným opatřením 2. stupně 

• 19 žáků s podpůrným opatřením 3. stupně 

• 3 žáci s podpůrným opatřením 4. stupně 

S dopomocí asistenta pedagoga pracovalo 22 žáků. 

 

 

            Mgr. Dana Fojtíková, výchovný poradce 



 16 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

ZPRÁVA O PREVENCI  

Minimální preventivní program byl ve školním roce 2020/2021 plněn podle rámcového plánu, 

který vypracoval metodik prevence. 

AKCE 

• online preventivní program pro žáky 8. roč. „Být, či nebýt online“, březen 2021, 60 žáků 

• online preventivní program pro žáky 4. – 5. roč. „JSI ONLINE I.“, duben 2021, 135 žáků 

• online preventivní program pro žáky 6. – 7. roč. „JSI ONLINE II.“, duben 2021, 140 žáků 

• online preventivní program pro žáky 9. roč. „Nestresuj se se stresem“, duben 2021, 60 žáků 

• webinář o kybernetické bezpečnosti dětí pro rodiče, květen 2021 

• projekt „Jsem v pohodě“ (MADIO), online konzultace s pracovníky krizového centra, 7. B, 

20 žáků 

• dotazníkové šetření SCIO – KLIMA VE TŘÍDĚ – 5. ročník, 28. 5. – 4. 6. 2021 

Další pravidelné aktivity typu - adaptační pobytové kurzy pro žáky 6. ročníku, „Noc ve škole“, 

Antifetfest apod. nebyly organizovány z důvodu epidemie. 

I v době distanční výuky byla stále v provozu školní schránka důvěry v boji proti šikaně a školní 

poradenské pracoviště nabízelo své služby online. 

VZDĚLÁVÁNÍ 

• Webinář „Kyberšikana - zraňování, které není vidět“, únor 2021, 5 pedagogů 

• Online kurz Kybernetické bezpečnosti (rozšířená verze), březen 2021, J. Dohnal 

• Online setkání ŠMP s krajským koordinátorem, duben 2021, J. Dohnal 

• Webinář „Třídní pravidla“ pro pedagogické pracovníky“, květen 2021, 7 pedagogů 

• Webinář „Třídnická hodina“ pro pedagogické pracovníky“, květen 2021, 7 pedagogů 

 

Mgr. Jiří Dohnal, metodik prevence 
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAG. PRACOVNÍKŮ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí podle „Plánu DVPP Základní školy Valaš-

ské Klobouky“. Jako nejdůležitější oblasti rozvoje pedagogických pracovníků byly stanoveny: 

 

• zavádění nového systému podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

• informační technologie a robotika 

• práce se žáky s poruchami učení, společné vzdělávání 

• bezpečnost práce 

• nové formy a metody výuky 

• matematická, finanční a čtenářská gramotnost 

• cizí jazyky - metodika, nové formy práce, příklady dobré praxe 

• prevence sociálně patologických jevů.  

• jazykové vzdělávání 

• pedagogické a psychologické dovednosti učitele, osobnostní rozvoj učitele 

• managment, financování škol, pracovní právo  

Vzhledem k přetrvávající distanční výuce se většina vzdělávacích programů uskutečňovala on-

line v podobě webinářů. Přesto pro nás zůstávají nejvýznamnějšími partnery v oblasti DVPP pobočka 

NIDV ve Zlíně, Fraus nebo agentura KPS Vsetín.  

V období uzavření škol a přechodu na distanční výuku jsme využili nabídku zajímavých webi-

nářů s těmito tématy: poskytování podpůrných opatření v distanční výuce, hodnocení žáků během 

distanční výuky, komunikace se žáky a rodiči v době karantény, komunikace se žáky s odlišným ma-

teřským jazykem, realizace šablon v době plošného uzavření škol, informace k aktuálním legislativ-

ním a organizačním problémům v regionálním školství v souvislosti s pandemií COVID 19, financo-

vání, výkaznictví a příprava organizace školního roku 2021/2022. Jako velmi přínosné hodnotíme 

webináře zaměřené na psychohygienu učitele a syndrom vyhoření či únavy.   

Kvalitní a přínosné semináře absolvovali také učitelé informatiky. Semináře byly zaměřeny na 

změny v RVP ZV a rozšíření výuky předmětu informatika s inovovaným obsahem.  

Školení typu „sborovna“ nebylo realizováno z důvodu mimořádných opatření COVID-19. 

Všichni pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše Křesálkové. 

Vedení školy se zúčastnilo seminářů v oblasti legislativy, personální agendy a změny financo-

vání v regionálním školství, dále ke změnám v RVP ZV a rozšíření výuky předmětu informatika.  

Nepedagogičtí zaměstnanci se účastnili školení souvisejících především s výkonem jejich 

funkcí. Jednalo se o školení mzdové účetní, ekonomky a pracovnic školní kuchyně.  

V účasti na webinářích spatřujeme nesporné výhody jako např. možnost proškolení většího počtu 

pracovníků v jednotlivých tématech i časový a ekonomický aspekt. Do budoucna budeme proto 

upřednostňovat tyto formy DVPP. 

V období uzavření škol došlo k proškolení pedagogických pracovníků metodikem ICT v oblasti 

využívání interního komunikačního systému Edupage a MS Teams k praktickému využití při 

distanční výuce. Dále bylo realizováno sdílení zkušeností a výukových materiálů mezi pedagogy. 
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DVPP A OSTATNÍ ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V ROCE 2020/2021 

Datum Název akce, místo konání Účastníci 

1.9.2020 
Webinář – Jak zvládnout návrat do školy a práci 

s třídním kolektivem. 
Učitelé 1. a 2. st. 

16.9.2020 
Právní poradna pro vedoucí pracovníky ZŠ a spe-

ciálních škol 
Vedení školy 

16.9.2020 Setkání pracovní skupiny MAS, Val. Klobouky Učitelka 1. st. 

22.9.2020 
Zakázky malého rozsahu – nová revoluční meto-

dika 
Statutární zástupce ředitele 

22.9.-23.9.2020 Jak připravit rozpočet školy na rok 2021 Statutární zástupce ředitele 

26.9.-27.9. 2020 Jak objevovat matematiku, Vsetín Učitelky 1. st. M 

5.10.2020 
Jak jednat se žáky – metody a techniky pro peda-

gogy 
Učitelka 2. st. 

9.10.2020 
Jak pracovat s komunikačními kanály pro 

distanční výuku 
Asistentka pedagoga 

17.10.2020 Vzděláváme děti s PAS (Osvětová beseda) Asistentky pedagoga 

19.10.2020 Kongres inteligentního pohybu Učitelka 2. st. 

19.10.2020 
Wellbeing a podpora žáků s nepříznivými pod-

mínkami v distanční výuce 
Asistentky pedagoga  

19.10.2020 
Webinář Asistenti pedagoga. Jak dnes podporují 

žáky se SVP? 
Asistentky pedagoga 

19.10.2020 
Online kurz Jany Podzemné – Výtvarka do za-

čátku (9 lekcí v období od 19.10. do 16.11.) 

Vychovatelky ŠD 

Asistentky pedagoga 

20.10.2020 
Nevýchova“ - jak efektivně komunikovat s dětmi i 

mládeží. - Mgr.et Mgr. Katka Králová.  
Vychovatelky ŠD 

21.10.2020 

Žáci off-line v distanční výuce (Projekt APIV-B, 

NPI ČR – Michaela Kučerová MSc., Mgr. Tomáš  

Machalík Ph.D)  

Asistentky pedagoga 

22.10.2020 Webinář – Logopedická prevence Učitelka 1. st. 

22.10.2020 
Jak pracovat se žáky na online kreslících výzvách 

– Radka Rubešová 
Vychovatelka ŠD 

23.10.2020 Jak na společné vzdělávání (aplikace vyhl.27) Asistentka pedagoga 

23.10.2020 

Celostní komunikace – Spolu srdcem, Cesta k las-

kavé komunikaci – Mgr. Martina Kolmanová  Vychovatelka ŠD 

23.10.2020 

„Zapojme všechny.cz“ - „vyrušující žáci při vý-

uce; asistent pedagoga a děti se SVP: příklady z 

praxe, které se osvědčily“.  

Asistentka pedagoga 

24.10.2020 
Webinář - Největší problémy v logopedii u dětí v 

předškolním věku a v 1. třídě 
Učitelka 1. st. 

26.10.2020 

Poruchy autistického spektra 1, typické chování 

žáků s PAS – PaeDr. Věra Čadilová (Metodický 

portál RVP) 

Asistentka pedagoga 

26.10.2020 
Principy nezraňující komunikace – PhDr. Zdenko 

Matula 
Vychovatelka ŠD 

27.10.2020 

 

 

Jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga – 

pro začínající učitele – Alexandra Kiml (Projekt 

Apiv B)  

Asistentka pedagoga 

27.10.2020 

 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou ko-

munikační schopností – Mgr. Jiřina Jehličková 
Vychovatelka ŠD 
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27.10.2020 Webinář s Mgr. Dagmar Nebuželskou Asistentky pedagoga 

29.10.2020 
Webinář –První čtení s rodiči (Mgr. Dagmar Ne-

buželská) 

Asistentky pedagoga 

Učitelka 1. st. 

30.10.2020 
Webinář – Psaní v 1.třídě (Mgr. Dagmar Nebužel-

ská) 

Asistentky pedagoga 

Učitelka 1. st. 

1.11.2020 
Matematická gramotnost: stačí rychlé počítání, 

znalost pouček a splněné osnovy? 
Učitelka 2. st. 

2.11.2020 
Principy nezraňující komunikace – PhDr. Zdenko 

Matula (Člověk v tísni) 
Asistentka pedagoga 

2.11.2020 

Video-rozhovor s etopedem Miroslavem Čedíkem 

– šikana bere dětem radost ze života, jejich svět 

ztrácí barvy 

Vychovatelka ŠD 

2.11.2020 
Jak rozvíjet předmatematické představy v pří-

pravné třídě 
Asistentka pedagoga 

2.11.2020 

Metodický portál RVP – „Role a přínos asistenta 

ve třídě s vyšším počtem žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami“.  

Asistentky pedagoga 

Učitelka 1. st. 

2.11.2020 

Metodický portál RVP - „Specifika vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků mimořádně nadaných.“ 

Asistentky pedagoga 

Učitelka 1. st. 

2.11.2020 
Co dítě prožívá a proč nás zlobí – Katka Králová – 

NEVÝCHOVA 
Vychovatelka ŠD 

2.11.2020 
Webinář – Jak na matematiku v 1. třídě (Mgr. 

Dagmar Nebuželská) 

Asistentky pedagoga 

Učitelka 1. st. 

3.11.2020 

Video-rozhovor s etopedem Miroslavem Čedíkem 

– šikana bere dětem radost ze života, jejich svět 

ztrácí barvy 

„Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP“ - prof. 

PaedDr. Miroslava Bartoňová Ph.D. 

Vychovatelky ŠD 

4.11.2020 

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 

1. st. – PhDr. Martina Černá (Metodický portál 

RV 

Asistentky pedagoga 

Vychovatelka ŠD 

4.11.2020 
Tři zabijáci výchovy – Katka Králová – NEVÝ-

CHOVA 
Vychovatelka ŠD 

4.11.2020 
Rozhovor s Mgr. Stanislavou Emmerlingovou – 

„Vidím to jinak“ (ADHD) 

Asistentky pedagoga 

Vychovatelka ŠD 

5.11.2020 

„Diagnostika školní zralosti“ - Marcela Zajícová, 

předškolní pedagožka  

„Žáci se specifickými poruchami učení“ - PhDr. 

Zdeňka Michalová Ph.D. 

Asistentky pedagoga 

 

5.11.2020 
Webinář - Jednoduché appky do online výuky ci-

zích jazyků I. 
Učitelka 2. st. 

6.11.2020 Nový žák-cizinec v mé třídě – Mgr. Jana Rohová Vychovatelky ŠD   

6.11.2020 

 

Co když nejste ten vždycky laskavý rodič – Katka 

Králová – NEVÝCHOVA 
Asistentka pedagoga 

6.11.2020 660 On-line Spiele (Klett) Učitelka 2. st. 

6.11.2020 

Online kurz Jany Podzemné – Výtvarka do za-

čátku - otisky a grafické listy ručně; razítka z pro-

vázků; monotyp. 

Vychovatelky ŠD  

6.11.2020 
Webinář- Diagnostika školní zralost (Předškolní 

poradna) 
Asistentky pedagoga 
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9.11.2020 Tipy do online výuky češtiny I. Učitelka 2. st. Jč 

9.11.2020 Jak učit dobře a efektivně - webinář Učitelka 2. st. 

9.11.2020 
Komunikace se žáky a rodiči v dobách karantény, 

aneb jak si nepoškodit vzájemné vztahy 
Učitelka 2. st. 

10.11.2020 Helfer aus der Hosentasche (Hueber) Učitelka 2. st. 

10.11.2020 
Hospodářské noviny: Děti potřebují být spolu. On-

line výuka školu nenahradí 
Asistentka pedagoga   

10.11.2020 
Metodický portál RVP - Rozvoj asistentů peda-

goga, sdílení zkušeností s kolegy  
Asistentka pedagoga   

10.11.2020 
Národní fairtradová konference – webinář místo 

konference 
Učitelka 2. st. 

10.11.2020 
Jak si s dětmi rozumět každý den – Katka Králová 

- NEVÝCHOVA 
Vychovatelka ŠD 

11.11.2020 
Metodický portál RVP – žáci s PAS; žáci s těles-

ným postižením 
Asistentka pedagoga   

11.11.2020 Metodický portál RVP – Podpora žáků s PAS Asistentky pedagoga 

11.11.2020 
Práce s chybou. Jak podpořit učení dětí? Jana Stej-

skalová – MAP ORP Dvůr Králové nad Labem 
Asistentky pedagoga 

11.11.2020 
Webinář – Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, 

ADD), ve škole i doma. 
Asistentky pedagoga 

12.11.2020 
Hodnocení na dálku v přírodních vědách, zejména 

v matematice 
Učitelka 2. st. M 

12.11.2020 
Metodický portál RVP - žáci s odlišným mateř-

ským jazykem 
Asistentka pedagoga   

13.11.2020 
Zdržují žáci začátek vyučování? (video na za-

pojmevsechny.cz) 
Asistentka pedagoga 

13.11.2020 
Pokračování - Inkluzivní vzdělávání žáků s LMP“ 

- prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová Ph.D. 
Asistentka pedagoga   

14.11.2020 Konference inovativního vzdělávání - webinář Učitelka 2. st. 

16.11.2020 Cesta pedagogického hrdiny - webinář Učitelka 2. st. 

16.11.2020 
Metodický portál RVP – podpora při vzdělávání 

dětí, žáků s narušenou komunikační schopností 
Asistentka pedagoga 

17.11.2020 

 

 

Metodický portál RVP -praktické příklady spolu-

práce rodiny a školy v době distanční výuky u 

žáků se sociálně vyloučené rodiny a žáků znevý-

hodněných.  

Asistentka pedagoga   

17.11.2020 

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků 

1.stupně  

PhDr. Martina Černá (webinář RVP) 

Učitelka 1. st. 

18.11.2020 Webinář RVP - Dítě s poruchou pozornosti 

(ADHD,ADD) doma i ve škole Jana Divoká  

Učitelka 1. st. 

Asistentka pedagoga  

18.11.2020 Historie školního vzdělávání – odkaz na J.A.Ko-

menského 
Asistentka pedagoga   

18.11.2020 Adolescentní čtenář jako výzva nejen pro učitele 
Učitelé 2. st. 

19.11.2020 Metodický portál RVP - „Bezpečnost on-line vý-

uky“  
Asistentka pedagoga   

19.11.2020 Líný učitel – Kompas moderního učitele - webinář 
Učitelé 2. st. 

19.11.2020 Kompas moderního učitele - webinář 
Učitelka 2. st. 
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20.11.2020 „Škola hrou“  
Asistentka pedagoga   

20.11.2020 Gradované úlohy v matematice - webinář 
Učitelé 2. st. M 

25.11.2020 Panelová diskuze: Jak připravit žáky na měnící se 

svět? Podnikavost jako klíč k řešení! 
Učitelka 2. st. 

26.11.2020 PREF Conference 
Učitelka 2. st. 

26.11.2020 IX. mezinárodní konference k podpoře vícejazyč-

nosti - Výzvy ve výuce cizích jazyků ve školním 

roce 2020/21 

Učitelka 2. st. 

28.11.2020 Úlohy a testy v online výuce, které baví učitele i 

děti   
Učitelka 2. st. 

30.11.2020 Bezpečnost online výuky Učitelka 2. st. 

30.11.2020 

 

 

 

Jak zvládnou návrat do školy a práci s třídním ko-

lektivem. 

Jak se může učitel podílet na rozvoji řeči žáků na 

1. stupni. 

Jak na násobení na 1. stupni. 

Poznávání geometrie na 1. st. ZŠ rukama a mani-

pulacemi. 

Učitelé 1. st.  

30.11.2020 
AP a jejich role při distanční výuce (Dědinová, 

Kořinková) 
Asistentky pedagoga 

30.11.2020 
Představení výsledků šetření mezi AP a jejich role 

během uzavření škol (Alexandra Petrů) 
Asistentky pedagoga 

30.11.2020 
Jak zvládnou návrat do školy a práci s třídním ko-

lektivem. 
Učitelky 1. st. 

1.12.2020 

Jak na násobení na 1. stupni.  

Jak zvládnout návrat do školy a práci s třídním ko-

lektivem. Jak učit online. Hodnocení a zpětná 

vazba. 

Učitelka 1. st. 

7.12.2020 

Podpora žáků cizinců a s odlišným mateřským ja-

zykem v praxi s použitím prvků Metody 

Feuersteina 

Učitelka 2. st. 

8.12.2020 Webinář – Geologie na dálku i zblízka Učitelka 2. st. 

9.12.2020 
Efektivní nástroje hodnocení pro distanční výuku 

cizích jazyků - webinář 
Učitelka 2. st.  

10.12.2020 Webinář – Online vzdělávání kariér. poradců Učitelka 2. st. 

14.12.2020 
Webinář – Online setkání na téma Únava vysoce 

citlivých lidí 
Asistentka pedagoga 

14.12.2020 
Webinář – Online  - Vzdělávání žáků z odlišného 

prostředí a s odlišnými životními podmínkami.  
Učitelky 1. st. 

14.12.2020 
Vzdělávání žáků z odlišného prostředí a s odliš-

nými životními podmínkami – online v učebně 

Učitelé 1. st. 

Asistentky pedagoga 

16.12.2020 Jak zlepšovat a inovovat ŠVP Vedení školy 

4.1.2021 Webinář SYPO – Děti tráví doma učením více 

času, ale naučí se méně. 
Učitelé 1. st. 

6.1.2021 SPU v kostce – jak porozumět dítěti s SPU. Učitelé 1. st. 

Asistentka pedagoga  

6.1.2021 SPU v kostce – jak porozumět dítěti s SPU.( on-

line ) 

Učitelé 1. st. 

Asistentka pedagoga  



 22 

6. – 7. 1.2021 Problematika kyberšikany - webinář 
Učitelé 2. st. 

7.1.2021 Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli Asis-

tenta pedagoga – Mgr. Karin Konečná 
Asistentky pedagoga 

7.1.2021 Podpora při vzdělávání dětí, žáků s narušenou ko-

munikační schopností, AVIP A 
Asistentka pedagoga 

8.1.2021 Webinář SYPO – Praktické nástroje pro forma-

tivní hodnocení  

Webinář SYPO – Aplikace Kahoot: Herní kvízy 

pro děti i dospělé 

Webinář – Specifické poruchy učení a výuka ma-

tematiky na základní škole – Růžena Blažková 

Učitelka 2. st. 

11.1.2021 Dítě s poruchou pozornosti (ADHD, ADD) ve 

škole i doma. Audiovideo.rvp.cz 
Asistentky pedagoga 

11.1.2021 Reedukace dyslexie - webinář 
Učitelky 1. st. 

11.1.2021 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II 

(pro 1. stupeň) - webinář 
Zástupkyně ředitele 1. st. 

12.1.2021 Příklady praxe vzdělávání žáků s odlišnými kul-

turními a jinými životními podmínkami.  

AVIP A 

Asistentky pedagoga 

13.1.2021 Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole II 

(pro 2. stupeň) - webinář 
Zástupkyně ředitele 2. st. 

18.1.2021 Učíme nanečisto - Wellbeing a podpora žáků s ne-

příznivými 

podmínkami v distanční výuce 

Asistentka pedagoga 

20.1.2021 Postavení asistenta pedagoga ve školském sys-

tému. AVIP A 
Asistentka pedagoga 

21.1.2021 Webinář pro asistenty pedagoga – Ošetření žáků 

se SVP ve vzdělávacím procesu. Spolupráce SPC 

se školami. 

Učitelka 1. st. 

Asistentky pedagoga 

22.1.2021 
Webinář – klec zvaná diagnóza – Martina Kolma-

nová 

Vychovatelka ŠD 

Asistentka pedagoga 

25.1.2021 
Syndrom vyhoření v pedagogické praxi.  

AVIP A 
Asistentka pedagoga 

26.1.2021 Webinář – O rodičích a dětech. Učitelka 2. st. 

27.1.2021 
Webinář- Jak učit dobře a efektivně. 

Webinář-Žáci s odlišným mateřským jazykem.  
Učitelka 1. st. 

2.2.2021 
Přednáška DODO - blok školství- 1. autistická 

konference, ATYP Nadační fond.  
Asistentky pedagoga 

2.2.2021 
Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve 

školní praxi - webinář 

Učitelky 1. st. 

Asistentky pedagoga 

3.2.2021 Bezpečnost v tělocvičnách a na školních hřištích - 

webinář 
Učitelé 2. st. 

3.2.2021 Výuka v Microsoft Teams - webinář Učitelé 2. st. 

3.2.2021 Výuka v Microsoft Teams 
Učitelé 2. st. 

4.2.2021 Webinář – Hodnotové vzdělávání jako nástroj 

spolupráce pedagogického sboru a asistentů peda-

goga – Mgr. Jiří Luka 

Učitelka 1. st. 

Asistentky pedagoga 

8.2.2021 Třídní/m v klidu – supervize pro třídní učitele, 

Madio s.z. 
Učitelka 1. st. 
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9.2.2021 Dílna čtení – úvodní kapitoly do práce s knihou, 

MAP 
Učitelka 1. st. 

9.2.2021 Videokurz - Zaměstnání, povolání, poslání. 
Učitelka 2. st. 

10.2.2021 Pracovně právní aspekty společného vzdělávání 

v kontextu legislativních změn, online 

Statutární zástupce ředitele 

Zástupkyně ředitele 2. st. 

11.2.2021 Webinář – Imunita z pohledu psychosomatiky. 
Učitelka 2. st. 

15.2.2021 Posouzení a stimulace dítěte v předškolním věku. 

 
Učitelka 1. st. 

16.2.2021 Předmět speciálně pedagogické péče jako po pro 

žáky se SVP – webinář  
Učitelky 1. st. 

16.2.2021 Webinář - Proč a jak vytvářet podcasty pro žáky 

 

Webinář - Online aplikace pro výuku zeměpisu 

Učitelka 2. st. 

17.2.2021 Webinář:MŠMT:nejčastější otázky o online vý-

uce. 

 

Učitelky 1. st. 

18.2.2021 Webinář – Vzhled do jednání dětí v náročných ži-

votních situacích, zvláště v sociální sféře- Mgr. 

Petr Jarolímek 

Učitelka 1. st. 

Asistentky pedagoga 

18.2.2021 Webinář:Jak na tvorbu zábavných online cvičení. 
Učitelky 1. st. 

19.2.2021 Problémové chování ve škole, jeho prevence a 

účinné řešení (Mgr. Et. Bc. Julius Bittmann) 
Asistentka pedagoga  

19.2.2021 Žák s ADHD v prostředí běžné školy (Mgr. Et. 

Bc. Julius Bittmann) 
Asistentka pedagoga 

20.2.2021 Webinář: SYPO – Online výuka v MS Teams Učitelka 2. st. 

20.2.2021 
NPI ČR- Podpora vzdělávání dětí a žáků cizinců 

ze strany MŠMT 
Asistentka pedagoga 

23.2.2021 
NPI ČR – Škola v době covidu aneb Jízda na hor-

ské dráze 
Asistentka pedagoga 

23.2.2021 
Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků, 

online 
Zástupkyně ředitele 2. st. 

23.2.2021 
Webinář – Praktické tipy na distanční výuku ci-

zích jazyků 
Učitelky 2. st. 

1.3.2021 Polytechnická výchova a její podpora v ZŠ Učitelky 1. st. 

1.3.2021 Ruská kultura v hodinách ruštiny Učitelka 2. st. Rj 

1.3.2021 
Webinář – Praktické typy na distanční výuku ci-

zích jazyků. 
Učitelky 1. st. 

2.3.2021 
Webinář – Digitální technologie ve výuce cizích 

jazyků 
Učitelky 2. st. 

2.3.2021 Polytechnická výchova a její podpora v ZŠ Učitelky 1. st. 

2.3.2021 
Budování předmatematických představ dětí (3–6 

let) Hejného metodou 

Učitelé 1. st. 

Vychovatelka ŠD 

3.3.2021 Webinář: Být viděn, být slyšen, být pochopen Učitelka 2. st. 

3.3.2021 
Webinář SYPO – Problematika pravopisu na 1. 

stupni 
Učitelka 1. st. 

4.3.2021 
Webinář SYPO – Práce s chybou ve výuce mate-

matiky. 
Učitelka 1. st. 
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5.3.2021 
Webinář SYPO – Začínáme s programem GeoGe-

bra – Veronika Havelková 
Učitelka 2. st. 

8.3.2021 
Webinář – SYPO – Problematika pravopisu na 1. 

stupni . 
Učitelky 1. st. 

9.3.2021 
Webinář- SYPO – Práce s chybou ve výuce mate-

matiky.  
Učitelky 1. st. 

9.3.2021 Sourozenecké vztahy co hraje roli –Šárka Miková Asistentka pedagoga 

9.3.2021 
Webinář – Slovíčka  s aplikací Wocabee rychle, 

jednoduše a efektivně 
Učitelka 2. st. 

11.3.2021 
O výchově, aneb jedno tajemství, o kterém byste 

měli vědět – Milan Studnička 
Asistentka pedagoga 

12.3.2021 Konference ASF: Vzdělání pro život 2021 Učitelka 2. st. 

16.3.2021 Hodina matematiky v distanční výuce Učitelé 1. a 2. st. M 

16.3.2021 
Webinář – Jak včas zastavit agresivní chování u 

dětí. 
Učitelé 1. st. 

16.3.2021 Výchova na míru – Šárka Miková Asistentka pedagoga 

17.3.2021 Webinář: Jak podpořit tvořivost dětí Učitelka 2. st. 

17.3.2021 Kyberšikana – zraňování, které není vidět Učitelé 2. st. 

18.3.2021 
Podpora autoevaulace ZŠ s využitím InspisIS 

ŠVP, online 

Statutární zástupce ředitele 

Zástupkyně ředitele 1. a 2. 

st. 

22.3.2021 
Rozvoj grafomotorických dovedností, odstraňo-

vání grafomotorických obtíží. 
Učitelé 1. st. 

22.3.2021 Jak na čtenářské workshopy Učitelka 1. st. 

25.3.2021 Vietnamci v Česku Asistentky pedagoga 

29.3.2021 Webinář - Psychohygiena učitele - Opravil Učitelé 1. a 2. st. 

30.3.2021 
Webinář: Filozofie změn v informatice RVP ZV – 

Jan Berki 
Učitelka 2. st. 

6.4.2021 

Metoda zážitkové pedagogiky – audiovizuální 

průvodce principy metodou zážitkové pedagogiky 

(prázdninová škola Lipnice) 

Asistentka pedagoga 

7.4.2021 Beseda s absolventy Montessori Asistentka pedagoga 

7.4.2021 Až se sejdeme ve škole – webinář MAS Učitelé 1. st. 

8.4.2021 Webinář MAS Ploština - Psychohygiena učitele 

(Opravil) 

Učitelé 1. st. 

Učitelé 2. st. 

Asistentky pedagoga 

8.4.2021 Zeměpis online: Aplikace pro výuku zeměpisu 
Učitel 2. st. 

10.4.2021 APIV A webinář RVP Podpora žáků ve výuce 

Lektor: Markéta Olbertová 
Učitelka 1. st.  

12.4.2021 Formativní hodnocení žáků Učitelka 1. st. 

Učitelka 2. st. 

13.4.2021 Webinář - Výuka angličtiny v ZŠ jinak, 

s využitím on-line techniky. 
Učitelka 1. st. 

13.4.2021 

 

Webinář – Vzdělávání žáků s poruchami autistic-

kého spektra           

Učitelka 1. st. 

Asistentka pedagoga 

14.4.2021 Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, 

žáků a studentů ve Zlínském kraji - Synchronní 

online výuka (Čadová) 

Učitelé 2. st. 

14.4.2021 Synchronní online výuka Učitelé 1. st. 

Učitelé 2. st. 
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14.4.2021 Stáže pedagogů – podpora rozvoje nadání dětí, 

žáků, studentů ZLK – synchronní výuka (online) 
Zástupkyně ředitele 2. st. 

16.4.2021 O syndrome vyhorenia (May Kašparů) 
Asistentka pedagoga 

19.4.2021 Webinář - Nová Informatika – Revize RVP ZV - 

Základy algoritmizace a programování 
Učitelé 2. st. 

19.4.2021 Webinář Taktik – Hudební výchova na 1. stupni. 
Učitelé 1. st. 

20.4.2021 Webinář - Výuka angličtiny v ZŠ jinak, 

s využitím on-line techniky. 
Učitelka 1. st. 

20.4.2021 Webinář – Vzdělávání žáků s poruchami autistic-

kého spektra           

Učitelka 1. st. 

Asistentka pedagoga  

20.4.2021 Online seminář: AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník – 1. část 

 

Učitelka 1. st. 

21.4.2021 Webinář – Online setkání školních metodiků pre-

vence 
Metodik prevence 

22.4.2021 Webinář – Práce s dětmi při distanční výuce 
Asistentka pedagoga 

23.4.2021 Online seminář: Pochopte emoce druhých (Hana 

Ondrušková) 
Asistentka pedagoga 

24.4.2021 Online seminář: AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník – 2. část 
Učitelka 1. st. 

24.4.2021 Online seminář: Budujte správně návyky (Hana 

Onrušková) 
Asistentka pedagoga 

25.4.2021 Online seminář: AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník – 3. část 
Učitelka 1. st. 

26.4.2021 Webinář – Dechová cvičení a techniky jako první 

pomoc při stresu  
Učitelé 1. st. 

28.4.2021 Online seminář: AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník – 4. část 
Učitelka 1. st. 

29.4.2021 Online seminář: AMOS – soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník – 5. část 
Učitelka 1. st. 

29.4.2021 

6.5.2021 

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro vedení 

školy 
Vedení školy 

30.4.2021 Webinář - Nová Informatika – Revize RVP ZV – 

Práce s daty; Základy informatiky 
Učitelé 2. st. 

30.4.2021 Webinář: Třídní pravidla Učitelé 1. a 2. st.  

30.4.2021 Online seminář: ADHD pohledem neurologa – 

MUDr. Bronislava Kovsová 
Asistentka pedagoga 

30.4.2021 Online seminář: ADHD pohledem psychologa – 

MUDr. Simona Weiss 
Asistentka pedagoga 

30.4.2021 Online seminář: Třídní pravidla 
Učitelka 1. st. 

3.5.2021 Webinář: Žeň objevů – Jiří Grygar 
Učitel 2. st. 

5.5.2021 RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmi-

zace a programování 

Zástupkyně ředitele 2. st. 

Učitelka 2. st. 

12.5.2021 Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být 

velké dítě 
Učitelka 1. st. 

12.5.2021 Webinář-Vykročte do 1.ročníku s Taktikem. Učitelka 1. st. 
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12.5.2021 Webinář – Vykročte do 1. ročníku s Taktikem. Učitelka 1. st. 

12.5.2021 Webinář – Vykročte do 1. ročníku s Taktikem. Učitelka 1. st. 

12.5.2021 Cloudová spisová služba pro školy Statutární zástupce ředitele 

12.5.2021 Vývoj řeči v souvislostech – Petra Nejedlá Asistentka pedagoga 

12.5.2021 Webinář - Les ve škole aneb jak začít učit o pří-

rodě v přírodě – Honza Froněk, Andrea Tláska-

lová 

Učitelka 1. st. 

13.5.2021 Aktivizační metody a formy výuky Učitelka 2. st. 

17.5.2021 Když na matiku nemám buňky Učitelé 1. a 2. st.  

18.5.2021 Komunikace rodina a škola v praxi Učitelé 1. st. 

21.5.2021 Webinář: Třídní hodina Učitelé 1. st. 

31.5.2021 Zkusme učit geometrii jinak Učitelka 1. st. 

31.5.2021 Komunikace rodina a škola v praxi. Učitelé 1. st. 

1.6.2021 Zkusme učit geometrii jinak Učitelka 1. st. 

2.6.2021 Odměny a tresty ve výchově dětí Učitelka 1. st. 

3.6.2021 Představení kurikula češtiny jako druhého jazyka 

u žáků s OMJ 
Učitelé 1. a 2. st. 

9.6.2021 Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS Učitelka 1. st. 

10.6.2021 Funkční spolupráce pedagoga s asistentem peda-

goga 
Asistentky pedagoga 

23.6.2021 Webinář - Revize RVP ZV - Startovací balíček - 

Digitální technologie 

Učitelka 2. st. 

29.6.2021 Formativní hodnocení v praxi Učitelka 1. st. 

 

 

VÝDAJE NA DVPP A OSTATNÍ ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 Kurzovné Cestovné, ost. výdaje Celkem 

DVPP 15 489 Kč 0 Kč 15 489 Kč 

Ostatní školení ped. 

pracovníků 

16 068 Kč 0 Kč 16 068 Kč 

Celkem 31 557 Kč 0 Kč 31 557 Kč 

 

 

ŠKOLENÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Nepedagogičtí pracovníci absolvovali školení související především s výkonem jejich funkcí 

v těchto oblastech: 

• účetnictví (roční uzávěrka, FKSP)  

• personalistika a mzdové účetnictví (změny v odměňování, výkazy P 1-04 a P 1c-01)  

• stravování - hygienické minimum 

• příručka systému HACCP 

• BOZP a PO apod.   
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VÝDAJE NA ŠKOLENÍ BOZP A ŠKOLENÍ NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 Kurzovné  Cestovné, ost. výdaje Celkem 

Školení nepedagogic-

kých pracovníků  

15 584 Kč 0 Kč 15 584 Kč 

 

Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše 

Křesálkové. 
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ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJ-

NOSTI (ZPRÁVY PŘEDSEDŮ PK A MS) 

Dne 14. října. 2020 na základě mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví 

ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-

19 došlo k uzavření škol a dále probíhala výuka formou distančního vzdělávání, a to v některých 

ročnících až do 30. listopadu. I v dalších měsících školního roku 2020/2021 se situace opakovala, 

žáci všech ročníků byli vyučováni z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje převážně for-

mou distančního vzdělávání. Vzhledem k této situaci se řada školních akcí, soutěží, exkurzí a další 

aktivit, naplánovaných jednotlivými předmětovými komisemi a metodickými sdruženími, neuskuteč-

nila. 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB 

 

• Z rozhodnutí hejtmana Zlínského byla Základní škola Valašské Klobouky určena k za-

jištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí po dobu nouzového stavu. 

• Vychovatelky školní družiny zajišťovaly dohled nad těmito žáky. 

• Žáci se účastnili online výuky a plnili úkoly zadané učitelem za pomoci a kontroly vy-

chovatelek školní družiny. 

 

SOUTĚŽE:  

• 22. 1. 2020 Turnaj v deskových hrách 

AKCE: 

• 22. 10.2020 video návod Story Cubes z kaštanů. 

• 26.10. – 30. 10. 2020 Prázdninová jógová výzva – video návod, kde každý den vychova-

telka poslala video nebo fotografii s postupem. Děti spolu s rodinnými příslušníky posí-

laly fotky.  

• Halloween - 27. 10. 2010 Foto návod na halloweenský make-up. 

• 29. 10. 2010 Video návod na halloweenské muffiny – Mumie. 

• 31. 10. 2010 on-line setkání v halloweenských maskách. 

• Video návod - Krmítko pro ptáčky. 

• On-line pohádkový AZ kvíz. 

• 11. - 13. 11. 2020 „ Kouzlíme v kuchyni“ – tři on-line setkání, ve kterých si bylo možné 

vyzkoušet jednoduché chemické a fyzikální pokusy z věcí, které máme běžně doma. 

• 13. 11. 2020 - 25. 11. 2020 Vychovatelky čtou dětem – on-line čtení v místnosti facebo-

okové skupiny.  
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• 4. 12. 2020 Mikuláš. 

• 25. 12. 2020 Vánoční tvořivá dílna. 

• 6. 1. 2021 Tři králové. 

• 1. – 15. 1. 2021 Cesta za polární kruh – návštěva u Eskymáků plná her a tvoření. 

• 12. 2. 2021 Valentýnské tvořivé dílny. 

• 16. 2. 2021 Družinový karneval. 

• 5. 4. 2021 - 9. 4. 2021 Hledání ztracených pohádek. 

• 22. 4. 2021 Den země. 

• 30. 4. 2021 Škola čar a kouzel v Bradavicích – čarodějnický den po stopách Harryho 

Pottera. 

• 7. 5. 2021 Tvořivé dílny ke dni matek. 

• 3. 5. 2021 – 6. 5. 2021 Cesta do Vesmíru. 

• 10. 5. 2021 – 14. 5. 2021 Superhrdinové všedního dne aneb nejsou to jen ti z komiksů 

(IZS). 

• 1. 6. 2021 Žákovský parlament tak trochu jinak – po odmlce, kterou si vyžádaly protie-

pidemiologické opatření, se členové sešli na školním hřišti. Po projednání školních zále-

žitostí oslavili mezinárodní den dětí odpolednem plným her a zábavy. 

• 31. 5.2021 - 4. 6. 2021 Oslava dne dětí na Havaji. 

• 2. 6. 2021 – 30. 6 2021 Taneční lekce – každou středu se žáci 9. ročníku učili základní 

kroky valčíku, salsy, polky, jivu a zorby. 

• 7. 6. 2021 – 11. 6. 2021 Svět a hledaní ztracené Atlantidy. 

• 30. 6. 2021 Plážový volejbal učitelé vs. žáci. 

PROJEKTY: 

• 16.12. 2020 Daruj kaši – školní družina pomohla žákům 2.B s tvorbou výrobků pro bazá-

rek k  nákupu kaše pro děti v africkém Malawi. 

• 1. 2. 2021 - 5. 2. 2021 Zimní olympijské hry – účastníci ZOH si vyzkoušeli během tohoto 

týdne curling, lední hokej, rychlobruslení, boky, skok na lyžích.  

• 12. 4. 2021 – 16. 4. 2021 Naučme se společně, jak se chovat bezpečně – týden plný her, 

úkolů, ale i dovedností potřebných k jízdě na kole, koloběžce, ale i pěší chůze. 

• 17. 5. 2021 – 21. 5. 2021 Cesta do Afriky - Objevování její krásy, vyprávění o lidech, kteří 

zde žijí, o jejich tradicích a o tom, jaké rozdíly jsou mezi jejich a naší kulturou. 

• 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021 Vzhůru do Oblak aneb cesta do jižní Ameriky. 

• 21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 Prázdniny v přírodě – orientace v turistických mapách, chování v 

přírodě při kempování a na co na cestách určitě nezapomenout.  
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI:  

 
• 17. 9. 2020 Korona nás nerozdělí – žáci z klobuckého školního klubu a brumovské školní 

družiny si navzájem vyjeli naproti. Na cyklostezce plnily nelehké úkoly a v morzeovce od-

halili tajenku - příprava a organizování této akce. 

• 18. 9. 2020 Cyklo den a BMX exhibice – příprava stanovišť a úkolů pro žáky. 

• 24. 6. 2021 Do klobouku – cyklo odpoledne s odhalením – hry a úkoly pro děti. 

 

Bc. Lucie Šimoníková, vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK 

 
 

MS 1. – 3. ROČNÍK 

 

SOUTĚŽE: 

 

Recitační soutěže: 

Recitační soutěž 2. tříd, školní kolo, dne 10.6.2021, 15 účastníků 

Recitační soutěž 3. tříd, školní kolo, dne   4.6.2021, 10 účastníků  

Kouzlo mluveného slova – on-line, dne 12.5.2021, 10 účastníků 

Výtvarné soutěže:  

Hasičská výtvarná soutěž 1.-3. třídy, duben 2021 

 

AKCE: 

• 15.9. – 21.9. se 1.-3. třídy účastnily Týdne mobility v prostorách hřiště ZŠ. 

• 16.9. se žáci 1.-3. tříd účastnili Olympijského běhu.  

• 16.12.  žáci 2.B  připravili Bazárek výrobků – Daruj kaši pro Afriku. 

• V měsíci dubnu se třídy účastnily výtvarných i slohových aktivit v rámci dopravní výchovy. 

• 4.6. se přípravná třída účastnila celodenní vycházky. 

• 9.6. a 16.6. proběhly v 1. třídách knihovnické lekce. 

• 16. a 18.6. proběhly ve druhých třídách knihovnické lekce. 

• 18.6. se třída 1.B účastnila exkurze do okolí města.  

• 22.6. se 3. ročník účastnil exkurze do okolí města. 

• 23.6. se žáci 2.A,C zúčastnili exkurze do Luhačovic, 2.B na Ploštinu. 

PROJEKTY: 

• Recyklohraní – celoroční projekt 

• Čtení pomáhá – celoroční projekt 
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• Týden dopravy – duben 

• Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka – celoroční projekt 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

• Škola na nečisto on-line pro předškoláky dne 18.3.2021 

• Zápis dětí do prvních tříd on-line ve dnech 7.4.- 23.4.2021 

• Setkání rodičů budoucích 1. tříd a přípravné třídy ve dnech 15.,17. a 22. 6.2021 

Mgr. Daniela Strnadová  

 

MS 4. – 5. ROČNÍK 

 

SOUTĚŽE: 

Matematické: 

soutěž Klokan – on – line, dne 19. 3. 2021, 93 účastníků   

Recitační, literární: 

Kouzlo mluveného slova – on - line, dne 13. 5. 2021, 12 účastníků 

Výtvarné: 

„ Požární ochrana očima dětí “-  4.-5. třídy, duben 2021 

 

AKCE: 

• 21. 9. 2020 se 4. – 5. třídy účastnily Týdne mobility v prostorách hřiště ZŠ. 

• 16. 9. 2020 se žáci 4. - 5. tříd účastnili Olympijského běhu.  

• 17. 9. 2020 BESIP - jízda zručnosti – předávání průkazů cyklisty.  

• 15. 4. 2021 Beseda JSI ONLINE! - klady a zápory online prostředí – 4. ročník.  

• 22. 4. 2021 Beseda JSI ONLINE! - klady a zápory online prostředí – 5. ročník. 

• Duben – Měsíc bezpečnosti - 4.-5. ročník. 

EXKURZE 

• 18.6.2021 – 4.A – vycházka na brumovský hrad. 

• 22.6.2021 – 4.C – vycházka na Královec 

• 23.3.2021 – 5.A – vycházka na Královec 

• 25.6.2021 – 5.B – vycházka na Královec 

PROJEKTY: 

• Recyklohraní – celoroční projekt 

• Bezpečně v silničním provozu – 4. – 5. ročník.  
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AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

• Zápis dětí do prvních tříd on-line ve dnech 7.4.-23.4.2021 

Mgr. Karel Pozlovský 

 

 

PK CIZÍCH JAZYKŮ 

 

SOUTĚŽE:    

• Konverzační soutěž v anglickém jazyce – online –  

školní kolo - písemná část a ústní část: celkem 31 žáků 6.-9. ročníku 

• okresní kolo: kategorie IA – Zlín, 4.3.2021, 5. místo 

                      kategorie IIA – Slavičín, 22.3.2021, 8. místo 

AKCE:  

• Animace v německém jazyce – 4.5. 2021, online, 7.-9. ročník 

PROJEKTY: 

• Šablony II,  září - prosinec 2020, prezenční i online forma 

- Klub konverzace anglického jazyka 

- Doučování AJ 

• Dopisování s partnerskou školou 

                            Mgr. Petra Povalačová 

 

PK  JAZYKA  ČESKÉHO 

 

SOUTĚŽE: 

 
CELOSTÁTNÍ KOLO – 1. místo 

Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky pravidelně pořádá v rámci dopravní 

výchovy literární soutěž. Letošní kolo mělo název „Ulice není herna“ a soutěžící se měli zamyslet 

nad tím, zda je či není v silničním provozu prostor na hraní. Soutěžili žáci sedmých a osmých ročníků. 

Odeslali jsme 7 nejlepších prací, z nichž se jedna žákyně umístila na 1. místě. 

 

KRAJSKÉ SOUTĚŽE – 2. místo 

Literární soutěže „Spěchej pomalu!“, kterou organizuje Střední odborná škola Luhačovice ve spo-

lupráci se členy Akademie literatury české, se i v letošním školním roce zúčastnilo 17 našich žáků. 

Získali jsme 2. místo. 
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OKRESNÍ SOUTĚŽE 

Okresní kolo olympiády v českém jazyce se konalo 17. března 2021 online a zúčastnili se ho 2 nejú-

spěšnější žáci ze školního kola. V tomto okresním kole jsme získali  14. a 17. místo z 67 účastníků. 

 

ŠKOLNÍ SOUTĚŽE 

Školní kolo olympiády v českém jazyce proběhlo 2. prosince 2020 a zúčastnilo se 16 nadaných žáků 

z 9. tříd. Vyhlásili jsme tři nejúspěšnější řešitele. 

 

ÚČAST V DALŠÍCH LITERÁRNÍCH SOUTĚŽÍCH 

• Požární ochrana očima dětí a mládeže (téma „Dopravní výchova“ psali všichni žáci 2. stupně 

jako kontrolní slohovou práci, odesláno bylo 23 nejzajímavějších slohových prací) 

• Čeština 21. století (téma „nová slova v novém století“ psali jako další kontrolní slohovou práci, 

odesláno 17 slohových prací) 

• Stříbřitě-lesklý halmochron - sci-fi povídka (psalo 40 žáků - 6.B a 6.C, byly odeslány 4 slohové 

práce) 

• Skrytá paměť Moravy - Život v době korony (vybrané 3 slohové práce ze třídy 6. A) 

• Vyhraj s dopisem (odesláno 19 slohových prací z celého 2. stupně) 

PROJEKTY:  

V době distanční výuky jsme sbírali nejlepší slohové a výtvarné práce, ze kterých jsme vytvořili 

almanach Jak to vidím já. 

Almanach, pro změnu barevný, vyšel online a všichni žáci se s ním seznámili na webových stránkách 

a v hodinách slohu nebo literatury. 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

Z důvodu epidemiologických opatření žádná neproběhla. 

 

EXKURZE 

Z důvodu epidemiologických opatření žádná neproběhla. 

 

PŘEHLED DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

Z důvodu epidemiologických opatření se žádná nekonala. 

 

Mgr. Pavla Holubová 
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PŘEDMĚTOVÁ KOMISE SPOLEČENSKÝCH VĚD 

 

SOUTĚŽE: 

Dějepisná olympiáda 

• Školní kolo: 27. 11. 2020  (8 - 9. ročník), 115 žáků (online forma), 3 žáci postup do okres. 

kola 

• Okresní kolo: 19. 1. 2021, (online forma), 2 žáci postup do krajského kola 

• Krajské kolo: 17. 3. 2021, (online forma), 2 žáci -14. a 39. místo 

Soutěž k výročí vzniku ČSR 

• Říjen 2020, (online forma), 6. ročník - 60 žáků, 7. ročník - 80 žáků 

AKCE: 

• exkurze  - „Po stopách kuruckých vojsk“, 14. 6. 2021, 8. C – 20 žáků 

PROJEKTY: 

• „Příběhy bezpráví“ - online beseda o komunistických zločinech s paní Guričovou, 12. 5. 

2021, 9. roč. – 60 žáků 

• „Naši váleční hrdinové“-  květen 2020, společná tvorba posteru o hrdinech II. světové války 

s družebním městem Jaroslavl, 8. – 9. ročník 

                 Mgr. Jiří Dohnal 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE TĚLESNÉ VÝCHOVY 

Vzhledem k mimořádným epidemiologickým opatřením probíhala po značnou část školního roku  

distanční výuka. I v době prezenční výuky byla ovšem výuka tělesné výchova značně omezena. 

V rámci distanční výuky se vyučující snažili žákům zadávat smysluplné úkoly jak z oblasti teorie 

sportu, tak samotného sportování (cvičení doma dle ukázky, pohyb venku s využitím sportovních 

aplikací apod.). 

SOUTĚŽE:   

Sportovní soutěže se nekonaly, neproběhla tudíž ani tradiční okrsková soutěž Valašská sportovní liga. 

O jejím dalším průběhu se rozhodne  počátkem příštího školního roku, a to dle aktuální epidemiolo-

gické situace. 

AKCE: 

Lyžařský výcvikový kurz se neuskutečnil. Žákům 7. ročníku bude nabídnut LVK v náhradním ter-

mínu v následujícím školním roce. 
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Taneční výuka žáků 9. ročníku 

Vzhledem k mimořádné situaci proběhla výuka základů společenských tanců žáků 9. ročníku pouze 

v omezených podmínkách v rámci hodin Tv v prostorách naší školy. 

Mgr. Petr Graclík 

 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

SOUTĚŽE: 

Letošní školní rok byl specifický nejen ve výuce, ale i v organizaci matematických soutěží. Některé 

tradiční soutěže se neuskutečnily – Pythagoriáda, Víc hlav – víc rozumu. Jiné proběhly, ale žáci je 

řešili on-line.     

Matematická olympiáda: 

Školní kolo 6. a 7. ročníku probíhalo od ledna do 15. března, v 6. ročníku se zapojilo 9 žáků, z nichž 

5 splnilo podmínky pro postup do okresního kola. Okresní kolo se uskutečnilo 31. 3. 2021 a všech 5 

žáků z naší školy se umístilo na  10. - 20. místě. 

V 7. ročníku zadání řešili 4 žáci, úspěšná byla a dále postoupila 1 žákyně. Příklady v okresním kole 

zvládla výborně  a získala 1. místo. 

Školní kolo  9. ročníku proběhlo v lednu, zapojilo se 7 žáků, 3 žáci postoupili do okresního kola a 

poté i do krajského kola v březnu 

Okresní kolo proběhlo 27. 1. 2021 opět on-line, naši deváťáci obsadili  1., 8.  a 11. místo. V krajském 

kole 13. 3. 2021 výrazný úspěch už nezopakovali. 

Klokan: 

Tato mezinárodní soutěž byla letos netradiční, konala se v celé Evropě 19. 3. 2021 opět on-line, což 

bylo pro učitele matematiky velmi náročné na přípravu, ale podařilo se  zapojit  téměř všechny žáky 

5. – 9. ročníku.  

Astronomická olympiáda: 

Z fyzikálních soutěží se tradičně naše škola zapojuje do Astronomické olympiády. Základní  kolo 

probíhalo v listopadu 2020 on-line, řešilo ho 12 žáků z 6. – 9. ročníku. Korespondenční krajské kolo 

je mnohem náročnější a obsáhlejší, dokončili ho 3 žáci a opět zajistili naší škole skvělé výsledky -  

získali 1., 2. a 13. místo. Vítěz se probojoval až do celostátního kola, které se uskutečnilo on – line 

11. 5. 2021. 
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EXKURZE:  

Z důvodu epidemiologických opatření žádná neproběhla. 

 

PROJEKTY: 

a) dlouhodobé:  

Recyklohraní – celoroční sběr elektroodpadu    

b) krátkodobé: 

V  1. pololetí šk. roku od  září  do ledna  se pod záštitou Šablon 2 scházely 2 skupiny Klubu logických 

her zhruba po 7 – 8 žácích pod vedením p. uč. Many a Vyoralové. 

Od února  do června 2021 pracoval v rámci Šablon 3 nový Klub ICT pod vedením p. uč. Many, do 

něho  se zapojilo 10 žáků ze 7. a 8.  ročníku.  

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

V letošním školním roce se podařilo zvládnout distanční on-line výuku s velkým přispěním našich 

učitelů informatiky Robina Many a Tomáše Kratochvíla, kteří pomohli nastavit on-line prostředí a 

byli nápomocni učitelům, žákům i rodičům při řešení  problémů s tím spojených. 

              Mgr. Lenka Tomaštíková 

 

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE PŘÍRODNÍCH VĚD 

 

SOUTĚŽE:   

Zeměpisná olympiáda, online školní kolo, dne 27. 1. 2021, 61 účastníků 

Zeměpisná olympiáda, online okresní kolo, dne 17. 2. 2021 

kategorie A (6.ročník) – 5., 17., 19. místo 

kategorie B (7. ročník) – 14., 15., 16. místo 

kategorie C (8.-9. ročník) – 12., 16., 19. místo 

Biologická olympiáda, online školní kolo, dne 24. 3. 2021 – 20 účastníků 

Biologická olympiáda, online krajské kolo, dne 8. 5. 2021 

kat D 6.-7. ročník – 34. místo 

kat C 8.-9. ročník – 13. místo 
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AKCE: 

• 29. 3. 2021 – 8.C, on-line zeměpisná beseda 8.C s konzulkou ČR v Arkansasu (USA) Lenkou 

Hořákovou – Zastoupení ČR v zahraničí  

• 22. 4. 2021 – 7.D, on-line zeměpisná beseda 8.C s konzulkou ČR v Arkansasu (USA) Lenkou 

Hořákovou – Zastoupení ČR v zahraničí  

 

PROJEKTY: 

• „Studánky – dokumentování místních studánek žáky 8. a 9. ročníku v průběhu distanční vý-

uky chemie, 23. 6. 2021 následné měření kvality vody ve vybraných zdrojích 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

• 8. 5. 2021 – účast žáků na akci MÚ Férová snídaně na výletě 

 

Mgr. Petr Strbák 
 

 

SVĚT PRÁCE 

 

SOUTĚŽE:   

Z epidemiologických důvodů se žádné soutěže a další školní aktivity nekonaly. 

 

PROJEKTY 

• projekt „Rok v zahradě“ – přírodní zahrada při ZŠ Valašské Klobouky – žáci 1. i 2. stupně se 

v hodinách pracovní výchovy zapojili do rekonstrukce školní zahrady v rámci daného pro-

jektu – výroba krmítek, ptačích budek, příprava ohniště, výsadba bylin atd. 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

• výchovný poradce informoval žáky o přijímacích zkouškách, přihláškách na střední školu, 

zápisovém lístku, odvolání a o povinnosti prokázání se závěrečným vysvědčením na střední 

škole nebo učilišti, na které byli přijati 

               Mgr. Ingrid Olšarová 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA A HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

SOUTĚŽE:   

Vzhledem epidemiologické situaci byly omezeny soutěže během školního roku na minimum.  

Ve 3. čtvrtletí se žáci 1. i 2. stupně zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.  

Ze zúčastněných žáků se 5 žáků z 2. stupně a 1 žákyně z 1.stupně umístilo v okresním kole na před-

ních místech a 1 žákyně 2. stupně se umístila také v krajském kole. 
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AKCE A PROJEKTY 

Z epidemiologických důvodů se žádné neuskutečnily. 

 

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: 

• prosinec – návrh a tvorba novoročního přání pro partnery školy a bývalé zaměstnance 

• červen – ilustrace do almanachu slohových prací na téma Jak to vidím já 

Mgr. Marcela Charvátová, Mgr. Ivana Strbáková 

 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

 

V rámci EVVO bylo realizováno všestranné rozvíjení klíčových kompetencí v kontextu vzá-

jemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím. V průběhu školního roku probíhala realizace 

výchovy, vzdělávání a osvěty v oblasti péče o životní prostředí v rámci osnov jednotlivých vyučova-

cích předmětů, uplatňování aktivit ve prospěch životního prostředí, prostřednictvím exkurzí, projektů 

a soutěží. Tento školní rok byl opět poznamenán špatnou epidemiologickou situací, díky které bylo 

těžké některé akce zrealizovat.  

 

Z DLOUHODOBÝCH ČINNOSTÍ JSME ZREALIZOVALI TYTO AKCE:  

• Třídění papíru a plastu ve třídách a prostorách školy 

• Sběr baterií a elektroodpadu – Recyklohraní 

• Průběžný úklid okolí školy 

• Krmení zvířat v zimě 

• Péče o školní pozemek a skleník 

• Péče o pokojové rostliny v budově školy 

• Projekt- Ovoce do škol 

• Projekt – Mléko do škol 

• Přírodovědné vycházky do okolí školy se sběrem odpadků 

DÁLE BYLY USKUTEČNĚNY TYTO EXKURZE:  

• Exkurze Envicentrum Vysoké Pole 

• Ekologické centrum Kosenka 

• ZOO Lešná 

ÚČASTNILI JSME SE TAKÉ NÁSLEDUJÍCÍCH SOUTĚŽÍ S PŘÍRODOVĚDNOU TÉMATIKOU:  

• Biologická olympiáda 
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• Zeměpisná olympiáda 

• Astronomická olympiáda 

VE ŠKOLE BYLY DÁLE REALIZOVÁNY VE VÝUCE TYTO PROJEKTY:  

• účast některých žáků na akci MÚ Férová snídaně na výletě 

 

DALŠÍ AKTIVITY NA PODPORU EVVO  

• Využívání biologického odpadu v  kompostéru  

• Využití odpadového, tříděného materiálu v Pč, Vv, M, Jč, Prv, AJ 

• Zařazování ekologických prvků v hodinách věnovaných tradicím - Vánoce, Velikonoce, … 

• Využití výuky EVVO v přírodě v blízkosti školy (ekosystém lesa, louky, pole, rybník) 

• Návštěva naučných stezek a chráněných území 

• Vedení dětí k šetrnosti - neplýtvat papírem, el.energií, vodou, neodhazovat odpadky 

• Prezentace činnosti školy v oblasti EVVO na internetových stránkách školy 

• Realizace projektu na téma – Pracovní a odpočinková zóna školní zahrady 

• Férová snídaně - tentokrát na výletě 

• Den Země - sběr odpadků kolem cyklostezky (8. A) 

• Projekt Studánky – mapování studánek v okolí 

• Měření čistoty vody v Klobučce 

         RNDr. Michaela Šebáková, Mgr. Iva Červenková 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Nejenom škola, školní družina a školní klub, ale také školní jídelna se svojí činností podílí na zdra-

vém vývoji dětí. Pro naše strávníky neustále připravujeme různé aktivity, spojené se zdravým stra-

vováním a životním stylem.  

SOUTĚŽE: 

27. 8. 2020  -   Finále 3. ročníku soutěže Nejlepší kuchař ve společném stravování v Praze - sou-

těžní tým, který reprezentoval základní školu Valašské Klobouky, získal 3. místo. Soutěž byla  or-

ganizována za přísných hygienických opatření. 

PREZENTACE A AKTIVITY NA VEŘEJNOSTI 

Celoroční spolupráce na článcích o stravování na webovém portálu jídelny.cz., kdy součástí článků 

je i prezentace naší školní jídelny.  

Další aktivity omezeny v důsledku epidemie covidu. 
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PROJEKTY 

Z důvodu epidemiologických opatření se neuskutečnily. 

 

AKCE PRO DĚTI 

Řada akcí pro děti, které každoročně školní jídelna pořádá, se díky epidemii neuskutečnila. I za přís-

ných hygienických opatření se nám podařilo dodržet lidové zvyky, jako je Mikuláš, Masopust, Veli-

konoce, či oslavit s dětmi Den jablek, Den mléka či Mezinárodní den dětí. 

Na Masopustní úterý, 16.2. 2021, jsme ve školní jídelně uvařili tradiční pokrmy a vydávaly je v kar-

nevalových kostýmech za doprovodu hudby. Ačkoliv se tradiční masopust kvůli epidemické situaci 

letos neodehrál, ve školní jídelně jsme si tak připomenuli jeho posvátnou symboliku a původ. 

Světový den mléka připadl na 31. 5 2021, kdy už všechny děti byly přítomny ve škole, a tak jsme 

v jídelně uspořádali soutěž o nejhezčí foto s mléčným knírem. V jídelníčku byly v tento den zařazeny 

mléčné pokrmy a nápoje. 

V úterý 1.6. 2021 jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Všechny děti dostaly jako dáreček k MDD 

vanilkový nanuk. V tento den vařila školní jídelna oběd podle přání dětí.  

Kateřina Slabíková, vedoucí školní jídelny 
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ÚDAJE O INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena kontrola ČŠI na místě. 

Kontrolní činnost ČŠI probíhala distanční formou prostřednictvím on-line šetření na portále IN-

SPIS.  

V červnu 2021 proběhlo také on-line šetření ČŠI po návratu žáků do škol k prezenční výuce, a 

to formou řízeného rozhovoru s vedením školy a formou dotazníků pro třídní učitele. 

Další kontroly byly tak jako každoročně prováděny státními orgány v oblasti vedení účetnictví, 

hygieny školního stravování, zpracování mezd, odvádění zdravotního a sociálního pojištění zaměst-

nanců školy. Zprávy kontrolních orgánů byly bez výhrad. 

Ze strany zřizovatele byla provedena kontrola inventarizace svěřeného majetku s výsledkem bez 

závad.  

Pravidelný vnitřní audit zřizovatele provádí Ing. Jana Šánková, při kontrole nebylo zjištěno 

žádné závažné porušení rozpočtové kázně. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY 
 

 

Forma hospodaření: Příspěvková organizace 
IČO:70873186 

Zřizovatel: Město Valašské Klobouky 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

ZA ROK 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprávu předkládá: RNDr. Ivana Sedláková, statutární zástupce ředitele 
 



CHARAKTERISTIKA ÚČETNÍ JEDNOTKY: 

Základní škola Valašské Klobouky byla zřízena zřizovací listinou zastupitelstva města Va-

lašské Klobouky ze dne 18.9.2000 č. 18/461/2000 s účinností od 1.1.2001. 

Od 1.10.2009 byla tato zřizovací listina nahrazena novou zřizovací listinou usnesením zastu-

pitelstva města Valašské Klobouky č.17/687/2009 dne 21.9.2009. 

Základní škola zabezpečuje základní vzdělávání a její činnost je vymezena zákonem 

561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Základní škola je oprávněna provozovat doplňkovou činnost, která nesmí omezovat její 

činnost vzdělávací a výchovnou. V rámci doplňkové činnosti může pořádat odborné kurzy a ško-

lení, pronajímat tělocvičnu a jiné prostory v odpoledních hodinách a prodávat obědy ve školní ku-

chyni pro cizí strávníky. Výnos z této doplňkové činnosti využívá k činnosti hlavní. 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Vychází z účetní závěrky ke dni 31. prosince 2020. 

Podkladem je:  

- Rozvaha,  

- Výkaz zisku a ztrát 

- Příloha k účetní závěrce 

- Rozbor nákladů a výnosů 

- Inventarizace majetku 

- Mzdové a ostatní výkazy 

 

Základní škola uzavřela účetní rok 2020 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

640 186,62 Kč. 

Zisk vznikl především na základě úspory elektrické energie, tepla a vody, nevyčerpané po-

ložky rozpočtu na služby IT technika a nedočerpané položky na výuku plavání. 

 

ZHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ 

Závazný ukazatel rozpočtu neinvestičních výdajů: 

byl dodržen. 

 

Specifické závazné ukazatele stanovené zastupitelstvem Města Valašské Klobouky: 

 

byly dodrženy. 
 

NÁKUP DROBNÉHO DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Škola pořizuje majetek a materiál podle potřeb jako materiálně-technickou podporu vý-

chovně-vzdělávacího procesu a vytváření kvalitních podmínek pro výchovu a vzdělávání žáků. 

V roce 2020 byl pořízen žákovský nábytek do šesti kmenových tříd, dvě učitelské katedry do školní 
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družiny a recepce do vstupních prostor školy. Novým kancelářským nábytkem byl vybaven kabinet 

dějepisu, dále byly pořízeny dvojdílné šatní skříňky pro nepedagogické pracovníky školy (kuchařky, 

uklízečky). 

 

K údržbě venkovního areálu byla zakoupena nová sněžná fréza a foukač listí. Do školní ku-

chyně byly zakoupeny digitální váhy a nová pračka, ke vstupu do školy a školní jídelny bezdoty-

kové dávkovače dezinfekce. 

 

NÁKUP DROBNÉHO MAJETKU 

Pořízením drobného majetku do 3000,- Kč řešíme především obnovu zastaralého a rozbitého 

žákovského nábytku ve třídách, spotřební materiál a jednorázové pomůcky do výchovně-vzděláva-

cího procesu, které nemohou být hrazeny z prostředků ONIV. Dále bylo pořízeno několik kusů kan-

celářského nábytku a vybavení (křesla, nástěnky…), učební pomůcky do tělocvičny, vybavení do 

školního klubu a školní družiny, nové knižní tituly do školní knihovny, vybavení spojené se zvýše-

nými nároky na dezinfekci (teploměry, dávkovače mýdla), hasicí přístroje, vybavení do školní ku-

chyně atd. 

 

PODROBNÝ ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČERPÁNÍ DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE  

- viz. Příloha č.1 a přiložené tabulky s rozborem čerpání za uplynulé dva roky – Příloha č.2 

 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU 

Dotace na platy, odvody a ONIV na rok 2020 byly vyčerpány a závazné ukazatele 

byly dodrženy. 

Z prostředků ONIV byly nakoupeny učebnice, učební pomůcky, výukové programy, knihy, 

školní potřeby pro prvňáčky a přípravnou třídu, pomůcky pro žáky s SVP, nová ICT technika (note-

booky, PC typu All in one, kamery, sluchátka). Z prostředků ONIV byly hrazeny vzdělávací semi-

náře pro zaměstnance školy. Významnou položku představovala také částka na náhradu mzdy při 

dočasné pracovní neschopnosti v době epidemie. 

 

ROZBOR ČERPÁNÍ DOTACÍ 

viz Příloha č. 3 
 

ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují seminářů, kurzů a přednášek v souladu s aktuálním plá-

nem DVPP. Vybíráme především z nabídek DVPP akreditovaných MŠMT, limitujícím faktorem je i 

nadále dopravní vzdálenost a cena kurzů. Velká část seminářů souvisela s distanční výukou v době 

epidemie. Nepedagogickým pracovníkům je účast na vzdělávání hrazena z provozních prostředků. V 

roce 2020 probíhala většina seminářů formou webinářů, čímž se výrazně snížily prostředky na do-

pravu. 
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PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK 

Organizace provádí inventuru každoročně k 31.12. v souladu se zákonem 563/91 Sb. o účet-

nictví, ve znění pozdějších zákonů. Na podkladě inventarizačních zápisů je organizace schopna pro-

kázat stav majetku. 

K 31.12.2020 byla provedena inventarizace majetku, zásob, pokladny a cenin. 

Fyzický stav majetku souhlasí s účetním stavem. 

Hmotná odpovědnost pracovníků školy je rozdělena podle kabinetů a skladů, za které zod-

povídají. 

 

 

ZÁSOBY 

Jako zásoby jsou ve škole vedeny pouze potraviny, sklad čistících prostředků, režijní mate-

riál, elektronické stravovací čipy, kancelářský papír a školní potřeby.  

Zjištěné inventurní stavy souhlasí s účetním stavem. 

CENINY 

Jako ceniny jsou ve škole vedeny pouze poštovní známky. 

Fyzické a účetní stavy souhlasí. 

Byla provedena také dokladová inventura závazků a pohledávek. Zjištěný stav: 

Bez závad. 

 

FOND REZERVNÍ 

Fond rezervní byl vytvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku z let 2009-2019. Počá-

teční zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2020 byl 819 014,62 Kč.  

Příjmy fondu za rok 2020 tvoří hospodářský výsledek za rok 2019, tj. 68 715,72 Kč, finanční 

dar od firmy Groz-Beckert v hodnotě 20 000,- Kč a dar od nadace Women for Women prostřednic-

tvím projektu Obědy pro děti ve výši 49 890,- Kč. Tento dar byl čerpán do výše 20 922,- Kč a nevy-

čerpaná část, tj. 16 400,- Kč byla vrácena zpět nadaci. 

Z rezervního fondu byl zřizovatelem nařízen odvod ve výši 68 715,72- Kč do investičního fondu. 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2020 činí 839 014,62 Kč. 

Do rezervního fondu byla k 31. 12. 2020 převedena nevyčerpaná dotace z projektu 

Šablony ZSVK 3, která činila 930 943,- Kč. Tato částka bude k 1. 1. 2021 převedena zpět na dlouho-

dobou zálohu. 

Celkový zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 tak činí 1 769 957,62 Kč. 

 

 

FOND REPRODUKCE INVESTIČNÍHO MAJETKU 

Počáteční zůstatek fondu k 1. 1. 2020 byl 534 363,66 Kč. Fond reprodukce je tvořen z od-

pisů, které v roce 2020 činily 918 978,- Kč.  

K 31. 12. 2020 byl nařízen odvod zřizovateli ve výši 803 100,- Kč. 
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Zůstatek fondu reprodukce tak činí k 31. 12. 2020   718 957,38 Kč a převádí se do násle-

dujícího roku. 

 

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 

Při tvorbě a čerpání fondu FKSP postupujeme dle vyhlášky Ministerstva financí č.114/2002 

Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. 

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem ve výši 2 % z ročního ob-

jemu nákladů zúčtovaných na platy, odměny a náhrady platů za vykonanou práci. Počáteční zůstatek 

fondu k 1. 1. 2020 byl 512 126,45 Kč.  

Zůstatek nesplacených půjček činí k 31.12.2020 celkem 0,- Kč.  

Fond přispívá částkou 15,- Kč na jeden oběd za den pro zaměstnance školy, vitamínové pří-

pravky, kulturní akce, rekreace zaměstnanců apod. – viz příloha č. 4.  

Zůstatek na účtu FKSP činí k 31. 12. 2020 641 489,45 Kč a převádí se do následujícího roku. 

Rozpis čerpání fondu - viz.  Příloha č. 4 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST 

Zisk z doplňkové činnosti - pronájem tělocvičen, hřiště, nebytových prostor a doplňkové 

činnosti – cizí strávníci za rok 2020 činí 84 962,-  Kč.  

PROJEKT„ŠABLONY ZSVK 2“ 

V listopadu 2018 organizace obdržela na účet školy dotaci ve výši 2 637 068,- Kč na projekt 

s názvem Šablony ZSVK 2. 

Z projektu byla od 1. 9. do 31. 12. 2018 vyčerpána částka 340 713,99 Kč na zajištění činnosti 

školních asistentů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, pro klub zábavné logiky a des-

kových her a pro badatelský klub pro žáky základní školy, školní družiny a školního klubu. 

V roce 2019 bylo z dotace vyčerpáno 1 442 348,70 Kč na zajištění činnosti školních asistentů, 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, pro kluby zábavné logiky a deskových her, klub 

cizích jazyků a badatelské kluby, projektové dny ve škole a mimo školu a další aktivity projektu 

v základní škole, školní družině a školním klubu. 

V roce 2020 byla dotace na obdobné aktivity dočerpána, a to částkou 854 005,31 Kč. 

Projekt Šablony ZSVK 2 byl k 21. 12. 2020 ukončen.  

 

PROJEKT„ŠABLONY ZSVK 3“ 

Od 1. 9. 2020 je škola zapojena do dalšího projektu s názvem Šablony ZSVK 3. 

Škola obdržela na účet dotaci ve výši 1 053 213,- Kč 

Z projektu byla od 1. 9. do 31. 12. 2020 vyčerpána částka 122 270,- Kč na zajištění činnosti 

školního asistenta 
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NA OBDOBÍ ROKU 2021 PLÁNUJEME NÁSLEDUJÍCÍ AKCE: 

 

- běžnou údržbu budov a zařízení 

- revize dle plánu (elektro, hasící přístroje, hydranty, tělocvičny, venkovní hřiště, váhy, chladící 

zařízení, výtah, schodišťové plošiny)  

- malování učeben a dalších prostor školy – každý rok některou část školy, v souladu s vyhláškou 

410/2005 Sb. 

- postupnou výměnu nevyhovujícího osvětlení ve všech prostorách školy za úspornější LED 

osvětlení 

- postupnou rekonstrukci kabinetů s původním vybavením z roku 1973 a úpravy společných 

chodbových prostor 

- výměnu sportovního cvičebního nářadí v tělocvičnách 

- obnovu vysloužilého majetku a zařízení 

- rekonstrukci sociálního zařízení v prostorách školní družiny v budově D, které nesplňuje hygi-

enické požadavky. Zařízení je v havarijním stavu, nefunkční vzduchotechnika, nedostatečný 

počet zařizovacích předmětů. Rekonstrukce včetně společných prostor ŠD bude hrazena pře-

vážně z projektu IROP (žádost o grant podána zřizovatelem). 

- rekonstrukci šaten patřících k tělocvičnám včetně sprch 

- revitalizaci venkovního areálu školy – úpravu části školní zahrady ze schváleného projektu 

Státního fondu životního prostředí - celková výše projektu činí 574 383 Kč, poskytnutá dotace 

představuje 85 % z celkových uznatelných nákladů, tj. 456 350,55 Kč  

- opravu povrchu atletického oválu (havarijní stav) – vydrolený a sedřený povrch a ve velké míře 

popraskaná, vydrolená podkladová granulátová vrstva, na vnitřních stranách oválu je podkla-

dový granulát oddělený od asfaltového základu v šíři cca 50 cm. Některé části oválu mají sesu-

nutý podkladový beton, jsou viditelné praskliny a nerovnosti v délce několika metrů. Na rekon-

strukci školního hřiště byla zřizovatelem podána žádost o grant. V případě schválení bude 

oprava z velké části hrazena z dotace (včetně rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí bu-

dovy D). 

- částečnou opravu střešní krytiny zejména na budově D. Na TiZn střešní krytině v budovách A, 

B, C a především D byly zjištěny četné defekty způsobené špatným odvětráváním střechy, ab-

sencí drenážních rohoží, absencí pojistné izolace a délkovým napojením plechů v nevhodném 

místě obloukových střech. V důsledku toho dochází k zatékání dřevěného bednění. V nejhor-

ším stavu je střešní krytina na budově D a vstupu do školy. Na všech budovách bude v horizontu 

nejvýše pěti let nutno provést celkovou výměnu TiZn střešní krytiny. 

 

 

Valašské Klobouky 15. 2. 2021 

Zprávu vyhotovila: Soňa Pinďáková 

 

  RNDr. Ivana Sedláková 

statutární zástupce ředitele 
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ. 

DOTAČNÍ PROGRAMY EVROPSKÉ KOMISE 

Programy a partnery vyhledáváme prostřednictvím nástroje E-twinning – elektronické vyhledá-

vání a spolupráce partnerských škol. V rámci projektu E-twinningu „Penfriends“ si žáci dopisují 

se žáky zahraničních škol. 

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci pokračovala spolupráce se střední školou v ruské 

Jaroslavli. Žáci  obou škol napříč ročníky si dopisovali v anglickém a ruském jazyce, vyměnili si 

několik vlastních videonahrávek a plnili společně zadané úkoly. V těchto aktivitách chceme pokra-

čovat i v příštím školním roce. 

Pro zapojení do mezinárodního programu Erasmus nebyly vzhledem k probíhající epidemii 

vhodné podmínky. 

 

DALŠÍ DOTAČNÍ PROGRAMY 

Škola realizovala projekt z programu OP VVV, tzv. Šablony II. Projekt měl původně trvat 24 

měsíců – od 1.9.2018 do 31. 8. 2020. Vzhledem k uzavření škol v době epidemie v březnu až červnu 

2020 se část plánovaných aktivit projektu nemohla uskutečnit, proto jsme požádali o jeho prodloužení 

do 21.12.2020. 

Celková hodnota grantu byla 2 637 068 Kč, spoluúčast školy nulová. 

V období od 1.9.2020 do 21.12.2020 jsme realizovali tyto aktivity: 

Základní škola: 

• kluby – zábavné logiky a deskových her, badatelský, komunikace v cizím jazyce 

• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Školní družina a školní klub 

• kluby – zábavné logiky a deskových her, badatelský 

 

V červnu 2020 podala škola žádost do výzvy Šablony III z programu OP VVV. Projekt byl 

schválen, hodnota grantu činí 1 053 213 Kč. Od 1.9.2020 realizujeme tyto aktivity: 

 

• doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

• klub ICT 

• klub komunikace v cizím jazyce 

• badatelský klub 

• personální šablona školní asistent 

• projektový den ve výuce  

• projektový den mimo školu 

 

V únoru 2020 škola podala žádost do investiční výzvy z NPŽP 7/2019 na rekonstrukci části areálu 

školní zahrady pod názvem Rok v zahradě - přírodní zahrada u ZŠ Valašské Klobouky. Žádost byla 



 

49 

schválena. Škola získala dotaci a projekt byl realizován v dubnu až srpnu 2021. Celkové náklady činí 

552 993 Kč, z toho výše dotace 438 169 Kč (vlastní podíl 114 824 Kč).. 

Cílem projektu je všestranné využití celistvých zahradních ploch v areálu Základní školy Valaš-

ské Klobouky v rámci školní výuky, ale také v rámci volnočasových aktivit, případně společenských 

setkání (škola a veřejnost), a to se zaměřením na přírodu (tematicky, materiálově atd.). Rekonstruo-

vaná část zahrady je navržena především jako pěstitelská dle pravidel přírodních zahrad s cílem vtáh-

nout děti k lepšímu poznání přírody a přírodních procesů, k aktuálnímu tématu hospodaření s vodou, 

odpady, udržitelnému zacházení se zdroji atd. Snahou je vytvořit podmínky pro učení venku v kon-

textu bezpečného a zároveň podnětného prostředí přírodní zahrady. 

V červenci 2021 započala realizace rozsáhlého investičního projektu IROP 57, zaměřeného 

na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Realizátorem a příjemcem dotace 

je zřizovatel školy, Město Valašské Klobouky. V rámci tohoto projektu, nazvaného „Těšíme se do 

školní družiny“, projdou rozsáhlou rekonstrukcí nejen jednotlivé učebny ŠD (nový nábytek, po-

můcky), zázemí pro pedagogické pracovníky, ale především nevyhovující sociální zařízení. Současně 

proběhne rekonstrukce šaten a sprch pro tělesnou výchovu. Tyto stavební úpravy nejsou součástí 

dotace a budou hrazeny z vlastních prostředků zřizovatele  

Celkové předpokládané výdaje projektu činí 7 234 799,57 Kč, předpokládaná výše dotace 

5 041 856,31 Kč. Stavební práce na změně vnitřních dispozic učeben školní družiny byly provedeny 

již v roce 2019. Tyto výdaje budou zpětně proplaceny z dotace.  
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ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CE-

LOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Vzdělávání zaměstnanců se řídí plánem DVPP. Škola využívá především nabídek NIDV Zlín, 

KPS Vsetín, MAS a dalších vzdělávacích středisek v blízkém okolí. Viz část o DVPP.  
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ÚDAJE O PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Škola se snaží o co největší čerpání financí mimo rozpočet zřizovatele a státní financování pře-

devším formou žádostí o dotace, realizací grantových dotačních programů a podobně.  Financování 

z jiných zdrojů popsáno v předchozí kapitole „Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních pro-

gramů“, včetně čerpaných částek a spoluúčasti školy a ve zprávě o hospodaření školy. 

Dále škola čerpala prostředky z Rozvojového programu na podporu vzdělávání cizinců ve ško-

lách a z programu Podpora výuky plavání v ZŠ. 

Škola také využívá finanční podpory nadace Women for Women prostřednictvím projektu 

Obědy pro děti. Díky tomuto projektu se mohou děti ze sociálně slabých rodin zdarma stravovat ve 

školní jídelně.  
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SPOLUPRÁCE S ODBORY, ORGANIZACEMI ZŘIZOVATELE A 

DALŠÍMI PARTNERY. 

Provoz a fungování základní školy není možný bez provázanosti a vzájemné spolupráce s ostat-

ními subjekty ve městě Valašské Klobouky. Každoročně spolupracujeme především se zřizovatelem 

školy – Městem Valašské Klobouky, dále jsou to organizace zřizované městem, jako Kulturní a vzdě-

lávací středisko Klobučan - městská knihovna a muzeum, Valašskokloboucké služby, VPC, Městská 

policie, Výroba tepla s.r.o a také Valašskokloboucká poliklinika.  

Další akce uskutečňujeme ve spolupráci se složkami Policie ČR a oddílem Hasičského záchran-

ného sboru. Významnými partnery jsou zájmové a sportovní organizace, jako Dům dětí a mládeže 

Valašské Klobouky, Ekologické středisko Kosenka, Envicentrum ve Vysokém Poli, TJ Spartak, So-

kol a Orel.  

Významná je spolupráce školy se Spolkem rodičů při ZŠ Valašské Klobouky. Daří se nám za-

pojovat rodiče do různých aktivit ve škole, jako jsou projektové dny, exkurze atd. Nejvýznamnější 

akcí je školní Rodičovský ples, z jehož výtěžku jsou podporovány žákovské aktivity jako je např.oce-

nění žáků na konci školního roku, zabezpečení exkurzí, soutěží apod. V letošním školním roce se ples 

již podruhé za sebou nekonal v důsledku mimořádné epidemiologické situace. 

Spolupracujeme také s místními podnikatelskými subjekty, které školu podporují formou spon-

zorských darů nebo pořádáním akcí a exkurzí. Nejsilnějšími partnery jsou firmy Grossbeckert, Barum 

Continental Otrokovice, AGRO ZS s.r.o., ale finančně podporuje školu také několik drobnějších pod-

nikatelů.  

Výčet akcí pořádaných ve spolupráci a za podpory výše uvedených subjektů je vždy vyjmenován 

v závěrečných zprávách jednotlivých předsedů PK a MS. Z důvodu epidemie byl počet akcí v tomto 

školním roce výrazně omezen. 

 

 

 

Valašské Klobouky, 26. 8. 2021 

 

 

 

 

RNDr. Ivana Sedláková,  

             statutární zástupce ředitele školy 


