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1. Základní údaje o škole   

 
 
 

Název a sídlo školy:  Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín,  

příspěvková organizace 

Křižná 167, Valašské Meziříčí, 757 01   

 

Zřizovatel:    Město Valašské Meziříčí,  

 Náměstí 7, Valašské Meziříčí 

 PSČ 757 38, okres Vsetín 

   

Právní forma školy:  Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 2. 1. 1993 

 

 

Ředitel školy:    PhDr. Milena Medková  

 

Statutární zástupce    Mgr. Ilona Hanzlová 

ředitele školy: 

 

Zástupce ředitele   Mgr. David Kubas 

školy pro II. stupeň:  

 

Účetní školy   Veronika Hašová  

   

Kontakt:   Tel.: 571 622 546, 571 623 592 

Fax.: 571 622 546 

Email:zskrizna@zskrizna.cz 

Informace: Mgr. Ilona Hanzlová 

    

Školská rada:            Mgr. Václav Hajda  - předseda 

    MUDr. Libuše Dvořáková 

    Radek Adamec, DiS.  

 

 

Datum zřízení školy a zařazení školy do sítě škol: 

 

Škola založena dne 1. 9. 1964, zařazena do sítě škol 17. 2. 1998, resortní identifikátor školy v síti 

škol: 600149595, IČO 45211451, DIČ: CZ 45211451. 

 

 

 

Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: 

 

Základní škola      750 žáků 

Školní družina  Křižná     300 žáků 

Školní klub Křižná      300 žáků 

Školní jídelna u ZŠ Křižná VM    1100 žáků 
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 Počet tříd 

/skupin 

Počet žáků 

1. stupeň 16 330 

2. stupeň 14 336 

Školní družina 6 185 

Školní klub 1 252 

Školní jídelna x 571 

jiné 0 0 

 

Tabulka č. 1: Počty tříd, žáků a pedagogických pracovníků 
 

 

  

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání  

 

vzdělávací program školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávaní 

Škola plná života 

 

1.3.4.5.6.7.8.9. 

 

671 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace poskytuje 

základní vzdělání pro první – devátý ročník na adrese Křižná 167, Valašské Meziříčí 757 01. 

 

 



5 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 

    Počet fyzických    

                     osob    

 

Interní pracovníci  55 + 3MD    

 

Odborná a pedagogická způsobilost učitelů školy je plně v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 

zákon o pedagogických pracovnících v platném znění. Při přijímání nových pracovníků bylo 

dbáno na kvalifikovanost v souladu s novelou uvedeného zákona.  

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

    

   počet fyzických osob   

   

Interní pracovníci   16          

 

 

 

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

 

V letošním školním roce se na naší škole zúčastnilo zápisu do 1. třídy 81 dětí. 15 dětem požádali 

zákonní zástupci o odklad školní docházky.  

1. září 2019 nastoupilo do třech 1. tříd 66 žáků.  

 

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápis do 1. ročníků školního roku 2020/2021 

uskutečníl bez přítomnosti dětí při zápisu. Proběhla tedy pouze formální část zápisu, tzv. 

„motivační“ části zápisu se nekonala. 
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5. Údaje o přijetí žáků školy k sekundárnímu vzdělávání 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 si podávalo přihlášku na střední školy celkem 95 žáků devátého 

ročníku a 6 žáků z nižších ročníků. Všichni žáci byli průběžně informováni o středních školách a 

přijímacím řízení v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení ke 

střednímu vzdělání) a vyhláškou 27/2016 Sb. (O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných). 

V období distančního vzdělávání, jsme žáky informovali o změnách plynoucí ze zákona č. 

135/2020 ze dne 25. 3. 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům 

vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Dle sdělení žáků víme, že s nimi 

byly v kontaktu i střední školy, na které si přihlášky podali. 

 

Žáci z nižšího než 9. ročníku 

 

Žáky podávající přihlášku na SŠ z nižšího než 9. ročníku lze rozdělit do dvou kategorií. A to na 

žáky s dobrými studijními předpoklady se zájmem o 6-leté gymnázium a na žáky, kteří splnili 

povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku. 

Z celkového počtu 6-ti žáků byli 4, kteří si podali přihlášku na 6-leté gymnázium.  

 

Úspěšnost žáků z nižšího než 9. ročníku u přijímacího řízení na SŠ 

 

Ze 4 žáků, kteří se hlásili na 6-leté gymnázium se v 1. kole přijímacího řízení dostali 3. Žákyně, 

která nebyla přijata nepodávala  „Žádost o nové rozhodnutí“. Do dalších kol přijímacího řízení se 

na 6-ti letá gymnázia žádný žák z naší školy nehlásil. Úspěšnost žáků, hlásících se na 6-leté 

gymnázium byla 75%. 

 

Oba žáci vycházející z nižšího než 9. ročníku si podali přihlášku ke střednímu odbornému 

vzdělání s výučním listem (H), kde byli přijati v 1. kole přijímacího řízení. Úspěšnost byla 

100%. 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy u žáků z nižšího než 9.ročníku 

Třídy Počet 

přihlášek 

Preference Počet 

přijatých 

7.A,B,C,D 

5 

4 6-tileté gymnázium 3 

1 Střední odborné vzdělání s výučním listem 

(H) 

1 

8.A,B,C,D 1 Střední odborné vzdělání s výučním listem 

(H) 

1 
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Úspěšnost žáků z 9. ročníku u přijímacího řízení na SŠ 

Všech 15 žáků, kteří se hlásili pouze na učební obor byli v 1. kole přijímacího řízení přijati. Žáci, 

kteří měli přihlášku na učební i maturitní obor byli přijati k maturitnímu. Jeden z žáků se ale 

nakonec rozhodl, že nastoupí do učňovského oboru. 

Z celkového počtu 95 žáků vycházejících z 9. ročníku bylo 94% přijato v 1. kole přijímacího 

řízení. Všech 6 nepřijatých žáků si podalo přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na SŠ opět do 

maturitních oborů. Ve 2 kole. Byli všichni přijati. 
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Komunikace a evaluace 

V období přijímacího řízení a těsně po něm jsme byli v úzkém kontaktu se žáky. Využívali jsme 

komunikaci s třídními učiteli a online nástroje pro sběr informací. Žáci průběžně reagovali a 

sdíleli s námi své výsledky. Žáky neúspěšné v 1. kole jsme pomocí těchto nástrojů dokázali 

rychle identifikovat a nabídnout jim pomoc při řešení této nelehké situace. Podle vyjádření žáků 

při evaluaci byla většina žáků spokojena s prací poradenství. Celkem jsme od žáků obdrželi 4,34 

bodů z 5.  

 

 
 

 

Práce s žáky v oblasti volby povolání 

V této oblasti jsme vedli žáky tak, aby se orientovali v důležitých profesních informacích. 

Žákům i jejich zákonným zástupcům jsme poskytovali informace prostřednictvím informačních 

schůzek, nástěnek a webových stránek školy. Někteří žáci či zákonní zástupci využili konzultací 

výchovných poradců. Dostatečná informovanost měla vést žáky i rodiče k zodpovědnému 

rozhodnutí na kterou střední školu se přihlásí. 

Další poskytovanou službou byla výpomoc s administrací, jako vypracování návodu pro 

vyplnění přihlášky na SŠ nebo návodu jak vyplnit zápisový lístek. 

V období distančního vzdělávání jsme byli s žáky v kontaktu, žáci na nás se mohli obracet a 

využít našich služeb. V nejistém období před jednotnou přijímací zkouškou od nás byli žáci 

informování o změnách a podmínkách za jakých okolností se budou konat přijímací zkoušky na 

SŠ. Dle sdělení žáků víme, že s nimi byly v kontaktu i střední školy. 

 

Konkrétní uskutečněné akce v rámci kariérového poradenství: 
1) Beseda pro žáky devátých ročníků na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí – Volba 

povolání 

2) Burza škol – setkání zástupců SŠ  a SOU s rodiči a žáky ve Vsetíně 

3) Setkání s rodiči v rámci třídních schůzek 

4) Individuální konzultace s rodiči vycházejících žákův oblasti volby povolání – pomoc při 

výběru školy, rozhodování, vyplňování přihlášek 

5) Realizace přípravy přihlášek na SŠ a SOU a rozdání informačních materiálů 

k přijímacímu řízení 

6) Příprava a evidence zápisových lístků, řešení odvolání, pomoc žákům s odesláním 

zápisových lístků, pomoc při odvolání 

7) Zpracování výsledků přijímacích řízení na gymnázia, SŠ a SOU ve školním roce 

2019/2020 (viz příloha) 

8) Střední škola zemědělská a přírodovědná v Rožnově pod Radhoštěm realizovala 

přijímačky na nečisto, kterých se zúčastnila většina žáků naší školy. 
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6. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 

 

Ročník Název 

7. 

Konverzace v anglickém jazyce  

Cvičení z matematiky 

Užitá výtvarná výchova 

Přírodovědné praktikum 

8. 

Konverzace v anglickém jazyce  

Cvičení z matematiky 

Užitá výtvarná výchova 

Přírodovědné praktikum 

9. 

Cvičení z matematiky 1 

Cvičení z matematiky 2 

Přírodovědné praktikum 

Informatika 

Užitá výtvarná výchova 

Konverzace v anglickém jazyce 

 

 

Kroužky:  

Výtvarně keramická činnost – 1. stupeň ŠD 

Keramika – 1. stupeň ŠD 

Florbal – 1. stupeň ŠD 

Badminton – ŠK 

Příprava žáků 9. ročníku z JČ  

Příprava žáků 9. ročníku z M 

Atletický kroužek – 1. stupeň, ŠD  

Gymnastika – 1. stupeň, ŠD   

Dramatický kroužek – 1. stupeň, ŠD   

 

 

 

Soutěže a přehlídky, počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020 

 

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

koronavirem a onemocněním COVID-19 byla organizace soutěží a přehlídek velmi omezena. 
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Více o matematice 

 

2. stupeň 

 

I v tomto školním roce jsme se v matematice snažili o kvalitní výuku a myslím, že se nám to 

dařilo.  

 

Bohužel od 11. března byly kvůli epidemii koronaviru zavřeny školy. Takřka ihned jsme přešli 

na distanční výuku. Používali jsme hlavně systém bakaláři a videokonference přes Webex.  

Nejvíc jsme se zaměřili na 9. ročníky, aby žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední 

školy. Jakmile to šlo, začali jsme pro ně pořádat konzultační hodiny, na které docházelo 74 žáků. 

  

V 8. ročníku se vyučující snažili i na dálku probírat nové učivo, protože na jeho doplnění už 

zbývá jen 1 školní rok. Uvítali jsme, že příští školní rok budou mít všichni žáci 9. ročníku 1 

hodinu matematiky navíc v rámci volitelných předmětů. 

 

V 6. a 7. ročníku jsme se zaměřili hlavně na opakování a procvičování učiva s tím, že to 

doženeme v dalších letech. I tady ovšem někteří vyučující probírali nové učivo. 

Jako každoročně jsme se zapojili do matematických soutěží, ke kterým se snažíme motivovat 

žáky s matematickým myšlením.  

 

V lednu proběhlo okresní kolo Matematické olympiády, na kterém nás reprezentoval J.Bureš 

(9.D). I přes slušný výsledek však do krajského kola nepostoupil. 

 

Bohužel do 10. března proběhlo jen školní kolo Pythagoriády. Okresní kolo už nebylo. Byla to 

škoda, protože jsme měli hodně úspěšných řešitelů, kteří mohli uspět: V 6. ročníku J.Marek 

(6.A), v 7.ročníku  M.Palátová (7.B) a J.Kunc (7.B) a v 8. ročníku M.Masopustová, D.Němec 

(oba 8.A), R.Čajan (8.B), L.Janošcová (8.C), K.Číhalová, A.Bubelová aj.Michalčák (všichni 

8.D). 

 

Na tradiční soutěž Matematický klokan už pak kvůli zavřeným školám nedošlo. 

 

 

Více o anglickém jazyce 

 

Cambridge exams 

 

ZŠ Křižná každoročně připravuje jazykově nadané žáky na mezinárodně uznávané Cambridge 

zkoušky. Na přípravě žáků spolupracujeme s jazykovou školou Hello. Zkoušky Cambridge mají 

žáci možnost konat přímo na ZŠ Křižná. 

I přes mimořádná opatření vlády letošní zkoušky proběhly a dne 24. června 2020 je úspěšně 

absolvovalo 23 žáků v níže uvedených úrovních. Slavnostní předávání certifikátů poté proběhlo 

dne 3. září 2020 na MěÚ ve Valašském Meziříčí. 

 

Movers – 10 žáků 

Flyers – 5 žáků 

KET – 2 žáků 

PET – 6 žáků 
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Olympiáda v AJ  

 

Dne 20. 2. 2020 proběhlo okresní kolo Olympiády z anglického jazyka. V kategorii II.A naši 

školu reprezentovala žákyně 9. ročníku Karolína Korytářová, která si vedla v početné konkurenci 

30 soupeřů nejlépe a okresní kolo vyhrála. Tento úspěch ji posunul dále do krajského kola, které 

se však již z důvodů mimořádných opatření vlády neuskutečnilo. 

 

Soutěž o nejlépe psanou povídku v anglickém jazyce 

 

Spisovatelského ducha v sobě objevilo hned několik žáků naší školy, kteří se ve vánočním 

období zúčastnili soutěže o nejlépe anglicky psanou povídku. Žáci měli daný rozsah práce i 

klíčová slova, která měla být v povídce použita. Zadaného úkolu se nejlépe zhostili tito žáci:  

Liliana Štěpánová, Aneta Mašková, Erik Tvrdoň, Isabela Škrlová a Karolína Číhalová.  

 

Projekt Komiks 

 

Na konci února 2020 proběhla na druhém stupni projektová soutěž o nejlepší cizojazyčné a 

grafické zpracování komiksu. Na projektu spolupracovali vyučující anglického jazyka a 

výtvarné výchovy. Výtvory některých žáků byly opravdu velice zdařilé a jejich komiksy by 

se svým profesionálním provedením jistě neztratily ani v tištěných médiích. Bohužel, 

závěrečné slavnostní vyhodnocení v březnu již z důvodu mimořádných opatření vlády 

neproběhlo. 
 

Byla vytvořena skupinka žáků s větším zájmem o jazykové vzdělávání ve druhých a třetích  

ročnících. Tito žáci byli vyučováni dle plánu pro 2. a 3. ročníky. Byly u nich především 

rozvíjeny poslechové a komunikativní dovednosti. Na konci školního roku děti pohotově 

reagovaly na pokyny v anglickém jazyce a dokázaly odpovídat na jednoduché otázky a dokázaly 

zpívat písničky a přednášet říkanky. Rozdíl v komunikačních dovednostech mezi nimi a 

ostatními dětmi ročníku je patrný. 

 

 

4.A  -  projekt MVČR Policejní pohádky čtené a psané pod rouškou 
 

 

V rámci hodin čtení jsme poslouchali pohádky paní spisovatelky Zuzany Pospíšilové, které na 

svých stránkách uveřejňovalo MVČR. Jednalo se o pohádky s policejní tematikou s poučením 

pro děti, co se může dělat a co se dělat nesmí a proč tomu tak je. Obsah každé pohádky spolu 

s obrázkem si děti zapisovaly do sešitů. Nakonec každý žák naší třídy vymyslel svou vlastní 

policejní pohádku a namaloval k ní temperovými barvami krásný obrázek velikosti A3. Všechna 

naše díla jsme si společně přečetli, obrázky vystavili u nás ve třídě a na konci školního roku jsem 

pohádky všech dětí spolu s obrázky poslala do Prahy do literární soutěže pořádané MVČR. 

 

Zapsala: Mgr. Kristková 
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V oblasti tělesné výchovy jsme se zúčastnili těchto soutěží: 

 

Sportovní soutěže 2019-2020 1. stupeň 

 

    soutěž kategorie umístění měsíc 

přehazovaná 4.,5. ročník 3.místo okrsek leden 
 

  

Sportovní soutěže        2019-2020                           2.stupeň 

 
    soutěž kategorie umístění měsíc 

turnaj přátelství mladší žáci 2. místo říjen 

přespolní běh 
mladší 
žákyně krajské kolo 4. místo   

halová kopaná  mladší žáci okrskové kolo   

halová kopaná  starší žáci okrskové kolo   

florbal starší žákyně okrskové kolo  listopad 

florbal starší žáci okrskové kolo 2. místo   

florbal mladší žáci okrskové kolo 2. místo   

florbal mladší žáci okresní kolo 4. místo   

florbal 
mladší 
žákyně okrskové kolo   

florbal starší žákyně okrskové kolo   

florbal starší žákyně okrskové kolo prosinec 

florbal starší žákyně okrskové kolo prosinec 

vánoční laťka žáci, žákyně akce školy   

florbal starší žákyně krajské kolo 3. místo leden 

únorová laťka žáci, žákyně   únor 

 

Celkový počet soutěží byl opět ovlivněn situací s Covid-19 

 



13 

 

Předmětová komise ČJ, D  - výsledky soutěží, akce ve školním roce 2019/2020 

  

Ve školním roce 2019/2020 se žáci zapojili do těchto soutěží:  

 

V listopadu 2019  se uskutečnilo školní kolo Olympiády ČJ. Ze všech devátých ročníků se 

zúčastnilo devět  žáků. Nejlepší výsledky získala Klinkovská Adéla z 9.C a Korytářová Karolína 

z 9.C. Klinkovská postoupila  do okresního kola v Rožnově pod Radhoštěm, kde získala 7. 

místo. 

 

Někteří žáci se zapojili do literární a výtvarné soutěže O poklad strýca Juráša. Uzávěrka soutěže 

byla 30. 11. 2019,  vyhlášení výsledků se uskutečnilo 10. 1. 2020 ve 13 hod. v dětském oddělení 

knihovny. 

Výsledky: 1. místo - Linda Chýlková, 9.A (poezie v kategorii žáků 8. - 9. tříd) 

                      2. místo - Ema Slováková, 9.A (próza v kategorii žáků 8. - 9. tříd) 

                      Obě postupily se svými pracemi do okresního kola. 

 

 Někteří žáci 8. a 9. ročníků se zapojili do Literární soutěže Miroslava Kabely. Uzávěrka soutěže 

byla 15. 11. 2019,  vyhlášení výsledků proběhlo 17. 12. 2019 v 18 hodin v malém sálu 

Komunitního centra. 

Výsledky: 1. místo – Andrea Němcová, 9.B 

                    2. místo – Linda Chýlková, 9.A 

 

V březnu 2020 se mělo uskutečnit okrskové kolo recitační soutěže v SVČ Domeček. V kategorii 

žáků 6. - 7. tříd     byla připravena soutěžit Eliška Příleská, v kategorii 8. - 9. tříd  Ema 

Slováková a Markéta Vrabcová.        

 

Všichni žáci se zúčastnili besed v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí, žáci 6. ročníků 

v dětském oddělení,  žáci 9. ročníků v oddělení pro dospělé. 1. června 2019 bylo slavnostně 

otevřeno na Nábřeží 268 Komunitní centrum  Valašské Meziříčí, ve kterém nově sídlí knihovna 

pro děti i pro dospělé. Všichni žáci 6. - 9. tříd se seznámili           

   s novým prostředím knihovny, s jejími službami, akcemi. Návštěvou knihovny jsou žáci 

podněcováni ke čtení a tím  k rozvíjení čtenářské i kritické gramotnosti.  

 

  . 

Vyučující dějepisu se zúčastnili společně se žáky akcí: 

    - 24., 25. 9. 2019 -  Legiovlak (zúčastnili  se žáci 9. ročníků) 

    - v listopadu 2019 se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády, Daniel Zátorský z 9. A 

postoupil do okresního 

      kola ve Vsetíně 

    - 6. 2. 2020 - ukázka historického šermu ,, Leonardo da Vinci“ 

 

Další plánované akce se z důvodu koronaviru už neuskutečnily: 

     Březen 2020 - exkurze žáků 9. ročníků do KT Osvětim (možnost dvoudenní akce) 

     Zájezd žáků do Modré 

 

 

Pěvecké vystoupení: 

Před Vánocemi r. 2019 se někteří žáci zúčastnili pěveckého vystoupení na náměstí města. 

Koledy a vánoční písně zpívali vybraní žáci 7. – 9. ročníků. 

Doplnili tak vystoupení, která s dětmi nacvičily ve školních družinách  paní vychovatelky. 
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Výuka IKT na škole 

 

Žáci mají k dispozici dvě učebny pro výuku IKT a informatiky. Jedna učebna je nyní vybavena 

zcela novými počítači. V rámci výuky se seznamují i s robotickými hračkami. Jsou nadšení 

z ovládání Bee-botů a Ozobotů. Používají programovací jazyk Scratch, Ozoblockly. Používáme 

pro starší žáky i micro:bity, které používají podobný objektový programovací jazyk jako Scratch. 

 

Máme možnost využívat multimediální učebnu s třemi místnostmi, které jsou určeny pro 

zpracovávání zvuku, fotografií a videa. Jsou vybaveny notebooky a příslušnou technikou 

(fotoaparáty, videokamera, mixážní pult, mikrofony, …). Samozřejmě i tady mají možnost 

věnovat se programování a rozvíjení informatického myšlení. 

 

 

Rozvojový program Excelence 

 

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o 

nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících 

výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických 

pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků 

nad rámec školních vzdělávacích programů. 

 

Naší škole vznikl nárok na čerpání finančních prostředků v rámci ministerského rozvojového 

programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020 –

Excelence základních a středních škol 2019. Byli jsme úspěšní v matematice a zeměpisu.  

 

 

7. Školské poradenské pracoviště 

 

 

Školní poradenské pracoviště je tvořeno dvěma výchovnými poradci, školním psychologem, 

metodikem prevence a školním speciálním pedagogem, kteří v průběhu celého školního roku 

velmi úzce spolupracují. Na schůzkách školního poradenského pracoviště jsou řešeny všechny 

aktuální problémové situace, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků. Tyto schůzky probíhají 

v součinnosti s třídními učiteli a vedením školy.  

 

Výchovní poradci se zaměřují na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, věnují se 

poradenství ve vztahu k volbě povolání, informační činnosti týkající se výběru dalšího studia 

nebo jiným formám přípravy na povolání žáků, poskytují informace o jednotlivých typech škol, 

požadavcích a předpokladech přijetí ke studiu. Provádí administrativní činnosti s tím související, 

sběr přihlášek ke studiu, vydávání zápisových lístků, vedení dokumentace, informační schůzky 

pro žáky a rodiče, besedy na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí a individuální konzultace pro 

žáky i rodiče. Věnují se hospitační činnosti a metodickému vedení vyučujících. V průběhu 

celého školního roku se účastní šetření aktuálních problémů ve třídách. Na prvním i druhém 

stupni prováděli hospitační činnost u integrovaných žáků a kontrolu plnění stanovených 

podpůrných opatření. V průběhu celého školního roku monitorují a společně s třídními učiteli 

podporují další rozvoj nadaných žáků. 

 

V průběhu celého školního roku práce školní psycholožky zahrnuje osvětové, vzdělávací a 

intervenční aktivity spojené s třídními i netřídními učiteli, asistentkou pedagoga, žákovskými 

kolektivy, jednotlivými žáky a jejich rodiči. Nedílnou součástí této práce je také spolupráce s 
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odborníky v jiných zařízeních, nejčastěji v PPP, SPC, SVP a dále s lékaři nebo psychiatry apod. 

Možnost individuální konzultace je v případě problémů ovlivňujících vzdělávání nabídnuta 

žákům nebo i zákonným zástupcům. Osvědčilo se průběžné monitorování školního prostředí, 

jehož cílem je mapování sociálního klimatu školních tříd, které nám napomáhá vytvářet v 

třídních kolektivech prostředí, ve kterém žáci lépe zvládají své problémy, podporovat vzájemný 

respekt a úctu k jedinečnosti druhých a sami předcházet vzniku konfliktních situací.  

Školní speciální pedagožka na škole působí zejména v oblastech diagnostické činnosti, poskytuje 

pedagogickým pracovníkům školy metodickou podporu, odborné informace z oblasti speciální 

pedagogiky a napomáhá při jejich aplikaci. Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům 

žáků nebo jejich zákonným zástupcům. Společně s výchovnými poradci a třídními učiteli 

vypracovává IVP. 

 

Ve školním roce 2019/2020 spolupracoval kolektiv ŠPP s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP) ve Valašském Meziříčí, Vsetíně a Brně, Speciálně pedagogickým centrem 

(SPC) Kroměříž a Valašské Meziříčí (pro sluchově postižené), klinickým logopedem, 

Střediskem výchovné péče ve Valašském Meziříčí, OSPOD ve Valašském Meziříčí, Úřadem 

práce ve Valašském Meziříčí, Městskou policií ve Val. Meziříčí aj.  

 

Aktivity a jiné činnosti ŠPP: 

 

 Výchovné komise (dle potřeby) 

 Pravidelná setkání ŠPP a vedení školy (min. 1 x měsíčně nebo dle potřeby) 

 

Další činnost a vzdělávání výchovných poradců: 

 schůzky výchovných poradců (KPPP Valašské Meziříčí) 

 zapojení do projektu Učíme se podnikavosti (CKP pro školy zapojené do projektu) 

 zapojení do projektu Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji 

(Cílem projektu je podpořit rozvoj žáků se SVP a vytvořit podmínky pro jejich úspěšnou adaptaci 

na prostředí běžné ZŠ) 

 Vzdělávání školních kariérových poradců  

 

Plány výchovných poradců byly v roce 2019/2020 naplněny. 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Výchovní poradci v průběhu celého školního roku 2019/2020 intenzivně pracovali na plnění 

výchovně vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v souladu 

s vyhláškou 27/2016 Sb. Důraz byl kladen zejména na poskytování podpory žákům vyžadující 

podpůrná opatření z důvodu obtíží vyplývajících ze zdravotního stavu nebo jiných obtíží 

zdravotního charakteru, žákům s různým stupněm poruch chování, žákům vyrůstajícím 

v odlišných životních podmínkách nebo jiném kulturním prostředí. Podpora žáků se SVP byla 

cíleně zaměřena dle stupně PO a doporučení ŠPZ. Do výkazu R 44-99 byli evidováni všichni 

žáci s doporučením ŠPZ, kteří mají nárok na kompenzační a didaktické pomůcky, pedagogickou 

intervenci, předmět speciálně pedagogické péče nebo asistenta pedagoga podle NFN.  

 

Nezbytné a důležité bylo také jednání se ŠPZ ,která vydávala doporučení žákům se SVP. Se ŠPZ 

bylo také konzultováno vyhodnocení PO a IVP. Nejen v případě vyhodnocení PO jednání 

probíhala osobně s pracovníky ŠPZ. Následně bylo doporučení ŠPZ projednáno také se 

zákonnými zástupci, kteří byli srozumitelně seznámeni s PO, které doporučení obsahuje. 

Zákonný zástupce svým podpisem informovaného souhlasu ztvrdil, že byl seznámen s obsahem 
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doporučení a z toho vyplývajícím postupem činnosti školy. V případě doporučení také svým 

podpisem žádali o vzdělávání podle IVP.  

 

Výchovní poradci konzultovali s třídními učiteli, asistentem pedagoga a v případě potřeby i 

ostatní vyučující přístup k vedení žáků ve výuce. Poskytovali odbornou literaturu, která 

vyučujícím napomáhala naplňovat cíle, které byly stanoveny v individuálním vzdělávacím plánu. 

Třídním učitelům poskytovali důležité informace o integrovaných žácích a změnách zdravotního 

stavu, které by mohly ovlivnit výchovně vzdělávací proces integrovaného žáka nebo třídního 

kolektivu. Také byli ve velmi častém kontaktu se zákonnými zástupci, kteří se na ŠPP obraceli 

z důvodu pomoci s výchovou a vedením svých dětí nebo domácí přípravou. V případě potřeby 

využívali konzultace a pomoc školní psycholožky a školní speciální pedagožky.  

Další činností výchovných poradců byly podrobně vypracované seznamy žáků s PO, jejichž 

součástí byla platnost doporučení, druh podpůrného opatření ped. intervence nebo předmět spec. 

ped. péče, pomůcky, zda má žák IVP nebo AP. Tento seznam byl pravidelně aktualizován.  

 

Vzdělávání žáků s PO 

 

Mírné obtíže ve výuce byly kompenzovány přidělením PO 1. stupně, které pomocí drobných 

úprav režimu vzdělávání, nastavením nových pravidel v organizaci výuky nebo v domácí 

přípravě napomáhaly úspěšnějšímu vzdělávání žáků. Osvědčila se pravidelná setkání třídních 

učitelů integrovaných žáků  s vedením školy a pracovníky ŠPP, kde jsme společně hodnotili 

efektivitu nastavených podpůrných opatření. 

Na základě doporučení ŠPZ byla žákům s PO 2. a 3. stupněm poskytnuta odpovídající podpůrná 

opatření. Také na základě vyjádření lékařů a dalších odborníků škola plnila stanovená PO včetně 

cílů IVP. V několika případech byla využita konzultace s pracovníky příslušného ŠPZ a to 

z důvodu efektivity vzdělávání. Výchovní poradci a speciální pedagožka také metodicky vedli 

začínající učitele při sestavování IVP.  

 
V evidenci výchovných poradců bylo ve školním roce 2019/2020 65 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Všem žákům byla poskytnuta podpora dle doporučení PPP nebo SPC.  Na základě žádosti 

zákonného zástupce byl pro některé žáky vypracován individuální vzdělávací plán. 

 

 

   Poskytovaná podpora dle doporučení ŠPZ: 

 

1. stupeň  2. stupeň 

PO 2. stupně 26 žáků  PO 2. stupně 34 žáků 

PO 3. stupně 2 žáci  PO 3. stupně 1 žák 

IVP 21 žáků  IVP 15 žáků 

PI 13 žáků  PI 8 žáků 

PSPP 14 žáků  PSPP 6 žáků 

 

 
Práce ŠPP v období nouzového stavu 
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Výchovní poradci 

Výchovní poradci i nadále plnili činnosti související s výchovným poradenstvím a byli 

v kontaktu (Webex, telefonicky, emailem) s vedením školy, ostatními pracovníky ŠPP a 

vyučujícími.  

 

Školní speciální pedagog 

Speciální pedagožka vykonávala činnosti související s podporou žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Pravidelným kontaktem s třídními učiteli mapovala naplňování cílů 

stanovených PO. Byla v kontaktu s učiteli a zajišťovala metodickou podporu pomocí školního 

emailu nebo telefonicky.  

 

 

Činnosti zajišťující podporu rodičů a žáků v domácí výuce 

- Vyhledávání vhodných výukových materiálů 

- Úprava běžných výukových materiálů pro potřeby jednotlivých žáků se SVP 

- V případě potřeby je třídním učitelem přizván k výuce (videokonferenci) 

 

 

Školní psycholog 

 

Vzhledem k náročnosti dané situace byla psycholožka pravidelně v kontaktu s vyučujícími 

jednotlivých předmětů a zajišťovala podporu v oblastech psychohygieny a protistresových 

situacích. Také s rodiči byla v kontaktu a poskytovala online podporu. Rodičům nabízela pomoc 

v oblastech odborné psychologické pomoci. Činnost psycholožky také vycházela z požadavků 

pedagogů a vedení školy.  

Online poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy 

- Vyslechnutí (náročnost karantény a omezení reálných sociálních kontaktů)  

- Pomoc s časovou organizací dne 

- Pomoc s výběrem studijních priorit 

- Tipy na trávení volného času 

- V případě potřeby doporučení na další odbornou pomoc (v souvislosti s omezením 

pohybu, dlouhodobé soužití členů rodiny, nervozita z nejistoty) 

 

Asistent pedagoga 

 Podpora sociálně znevýhodněných 

 Podpora online výuky 

 Podpora offline výuky 

 

Činnosti 

- Pravidelná komunikace s třídním učitelem 

- Pomoc při přípravě výukových materiálů 

- Pravidelný kontakt s dětmi: jakýmkoli vhodným způsobem, kdy škola získá pravidelně 

zpětnou vazbu 

- Komunikace s rodičem – zajištění zpětné vazby (že děti mají úkoly na každý den, a že ví, 

kde najde potřebné informace a je domluva na formě předávání učiva) 

- Ověřování si u rodičů a dětí, že objem a náročnost učiva jsou zvládnutelné a 

přizpůsobovat tomu zadávání 

- Při limitech komunikace ze strany rodin/rodičů v rámci komunikace využít služeb NNO 

nebo jiných služeb - tam, kde jsou k dispozici 
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- Podpoření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (informování o možnosti 

spolupráce rodin se ŠPP školy) 

- Informování o tom, jak to bude po návratu do školy, co děti čeká, na co se mají připravit.  

 

 

Primární prevence  

 

 

Cílem primární prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování, za tím 

účelem byl zahájen na naší škole komplexní primární program. Je do něj zahrnuto vše, co je 

v současné době na naší škole k dispozici. Cílem bylo vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, 

stanovit si v životě reálné cíle, k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. 

K tomuto cíli jsme využili různé metody aktivního sociálního učení. 

 

Při tvorbě primární prevence pro rok 2019/2020 jsme vycházeli z analýzy loňského školního 

roku.  

 

Škola se i v letošním školním roce zaměřila na realizaci komplexního programu primární 

prevence rizikových jevů zaměřených na tyto oblasti: zdravý životní styl, drogové závislosti, 

kouření, alkoholismus, záškoláctví, šikanování, vandalismus, krádeže, virtuální drogy, 

kriminalita, poruchy příjmu potravy, rizikové sporty a chování v dopravě, týrání a zneužívání 

dětí, domácí násilí a k tomu přizpůsobila aktivity ve školním roce 2019/2020. 

 

Při plnění programu jsme vycházeli z aktivní práce školního poradenského pracoviště. 

Spolupráce vedení školy, výchovného poradce, psycholožky, speciální pedagožky funguje velmi 

dobře a je založena na dobré znalosti prostředí školy, osobních kontaktech a chutí pracovat 

spolu. 

 

Při primární prevenci je důležité klima školy. Škola má zájem na tom, aby vztahy učitel – žák, 

klima tříd, byly na vysoké úrovni. Tady je velmi důležitá a nezastupitelná role třídních učitelů a 

vzájemná spolupráce učitelů. Spolupráce poradenského pracoviště a třídních učitelů je na velmi 

dobré úrovni.  

 

 

Na základě toho metodik prevence Mgr. Jana Bernátková a výchovná poradkyně Mgr. Hana 

Salamonová dělají analýzu ve třídách podle potřeb a přání učitelů a žáků. Analýza se  

uskutečnila v 6.třídách a výsledky byly předány třídním učitelům a byli s nimi seznámeni i žáci. 

Výsledky diagnostiky tříd jsou dokumenty otevřenými, budou přehodnocovány a doplňovány.  

 

 

Metodik prevence a výchovná poradkyně se zúčastnili Konference PPRCH – říjen 2019, Praha 

(primární prevence rizikového chování), kde se formou různých seminářů a přednášek seznámili 

se současným vývojem a trendy v oblasti prevence rizikového chování. 

 

 

 

Metodik prevence Mgr. Jana Bernátková je členem České asociace školních metodiků. Využívá i 

nadále nabídky preventivních programů České asociace školních metodiků a informuje ostatní 

vyučující OSV, OV o možnosti jejího využití.  
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Vyučujícím OV a OSV byly předány výukové materiály k rizikovému chování dětí na školách. 

Jedná se o pokračování preventivních programů režiséra Davida Vignera, který vytváří kulturní a 

vzdělávací programy, které jsou využívány v rámci prevence na školách. Jedná se o filmy: 

Jakub – domácí násilí 

Na hraně – o problematice manipulace 

Sami – problematika příjmu potravy 

Mezi nimi – problematika HIV/AIDS 

Mezi stěnami – Šikana na základních školách 

Tato nabídka byla v letošním roce rozšířena o film Abstinent, který upozorňuje na problém 

alkoholismu u nezletilých dětí. Film byl předán vyučujícím i s metodikou pro práci s dětmi. 

 

Spolupráce metodika prevence s vyučujícími 1. stupně. V rámci prevence proběhly interaktivní 

semináře na téma: Jak se chovat na sociálních sítích a Vztahy ve třídě. Přednášky proběhly ve 

třech třídách, informace předány třídním učitelům a klima ve třídách bude následně sledováno. 

Přednášky proběhnou i v dalších třídách na 1. stupni.  

 

I v tomto školním roce pokračujeme v  projektu Učíme se podnikavosti. Projekt se zaměřuje na 

podporu žáků vidět ve svém okolí příležitosti užívat svá nadání ve prospěch svůj i druhých a také 

schopnosti tyto příležitosti proměnit kreativním a inovativním způsobem. Žáci zapojení v tomto 

projektu mají možnost své nápady prezentovat v celorepublikové soutěži o nejlepší 

podnikatelský záměr.  Hlavní témata tohoto projektu jsou:  

- Hledání příležitostí 

- Vnímání problému ve svém okolí 

- Nacházení inovativních řešení 

- Nesení rizik 

- Řízení projektů 

- Efektivní komunikace 

- Budování pozitivních mezilidských vztahů 

- Kritické myšlení 

Tento projekt probíhá pod vedením Mgr. Hany Salamonové a Mgr. Jany Bernátkové. V rámci 

projektu spolupracujeme se ZŠ Zubří, ZŠ Zašová, ZŠ a MŚ Kunovice. 

 

Během distančního vzdělávání byly pedagogům nabídnuty webináře – Skills Builder (Týmová 

spolupráce, Interaktivní lekce – aktivity a kvízy na jednom místě), Skills Builder (Vůdčí 

schopnosti), vyučujícím OV a OSV byla přeposlána metodika k filmu „V síti“ – jak pracovat 

s dětmi před filmem. Třída 3.A se zúčastnila projektu „Policejní pohádky čtené a psané pod 

rouškou“, který vyhlásilo oddělení prevence Policejního prezidia ČR. 

 

 

Primární prevence na naší škole je na velmi dobré úrovni. Svědčí o tom nabídka a realizace 

preventivních programů. Chtěla bych poděkovat za pomoc a spolupráci při realizaci 

preventivního programu vedení školy, výchovné poradkyni a všem vyučujícím. 

 

 

Akce, které se uskutečnily v období září – červen 2019/2020: 

 

 

 

6. třídy: kurzy OSV 

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd zaměřené na budování třídního kolektivu, spolupráci, budování 

tolerance, respektu. 
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8. třídy: kurzy EVVO (enviromentální výchovy) 

Interaktivní zážitkový program zaměřený na práci se skupinou, terénní program, budování 

vztahu k přírodě. 

9. třídy: Legio vlak 

4. třídy: Dopravní hřiště 

6. a 9. třídy : Čas proměn – sexuální výchova 

1. stupeň: Čas proměn – klima třídy, zvládání konfliktů, kamarádství 

1. třídy: besedy s policií ČR 

Besedy – Úřad práce – 9.třídy 

Projekt 72 hodin – Diakonie 

9 třídy: Technický jarmark 

6. třídy: Archeologický seminář 

Besedy v knihovně (4. třídy, 3. třídy) 

 Divadelní představení Čert a Káča – 1. a 2. třídy 

Helloween – 1. stupeň 

První pomoc – 1. třídy 

Mladý chemik – 9. ročníky 

Pohodáři – 2. stupeň 

Projektové dny 1. a 2. třídy – Bezpečně do školy 

Projektové dny 3., 5.třídy – Sametová revoluce 

Sportovní soutěže 

Projekt – Učíme se podnikavosti 

Cambridge AJ 

S Valaškou podle pravidel 

Exkurze Vídeň 

Konverzační soutěže – AJ, NJ 

Divadelní představení 

Projekty se SPŠS Vsetín 

Protidrogový vlak 

Hudba školám 

Soutěž T-Profi 

Beseda s Městskou policií – 4.C 

Holocaust v literatuře – 8.třídy 

Čas proměn, Na startu mužnosti – 6.třídy 

Tak to nechceš – sexuální výchova – 9. třídy 

 

 

Během období září – červen 2019/2020 jsem řešila případy, které se týkaly vztahů mezi 

spolužáky, osobní problémy dětí, vztah žák - rodič, problémy na sociálních sítích, vulgárního 

chování, šikany, kyberšikany, záškoláctví, kouření, alkoholu . O všech případech je vedena 

dokumentace. 

 

 

Metodik prevence poskytoval poradenství i v průběhu distančního vzdělávání. 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

               Název studia, odborného kurzu, semináře  
 

 

 

Název studia, odborného kurzu, semináře počet účastníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

- Studium pro ředitele škol a školských zařízení 0 

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace  

Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

 

- Studium pro výchovné poradce 1 

- Specializační činnosti v oblasti EVVO 0 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – 

průběžné vzdělávání 

 

- Český jazyk 1 

- Matematika 4 

- ICT 83 

- Prvouka, vlastivěda, přírodověda 0 

- Pracovní činnosti a VV  

- Tělesná výchova a výchova ke zdraví 0 

- Výchovná práce ve školní družině 4 

- Jazyky AJ, NJ                                                         1 

- EVVO 1 

- Logopedie 3 

- Dějepis 2 

- OSV 0 

- Speciální vzdělávání, inkluze 3 

- BOZP dle zákona 

- Ostatní vzdělávání 4 

 

Dvě zaměstnankyně jsou zapojeny do dvouletého vzdělávání Karierové poradenství, další 2 

zaměstnanci vedou matematický a přírodovědný pedagogický kabinet v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497.  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků korespondovalo s Plánem DVPP. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

9. Školní parlament 

 
Školní parlament tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy. 
Pomáhá při organizaci školních akcí a podporuje spolupráci tříd.  
 
Parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd. Schází se každý měsíc. Jeho plán se 
přizpůsoboval aktuálním akcím školy a také návrhům žáků během roku. Při organizaci 
školních akcí byly schůzky častější.  
      
V následujícím přehledu je pouze bodově vymezen obsah jednotlivých schůzek. 
Podrobnější informace (fotografie, letáky, docházka) jsou archivovány ve složce  
u Mgr. Moniky Kristové Záslavové.  
              
Z důvodu uzavření školy v době karantény se schůzky v měsíci březnu, dubnu, květnu a 
červnu nekonaly. 
 
OBSAH JEDNOTLIVÝCH SCHŮZEK: 
 
ZÁŘÍ: 6. 9. a několik schůzek s účinkujícími ve vystoupení pro Diakonii 

 Přivítání nových zástupců šestých tříd a seznámení se ŠP 
 Seznámení s akcemi a pravidly ŠP 
 Plán práce na rok 2019/2020 
 Seznámení s projektem 72 hodin – Pomáhám, protože chci; 72 hodin 

dobrovolnických prací 
 Příprava vystoupení pro Diakonii a organizace úklidu okolí školy v rámci projektu 

72 hodin – 10. a 11. října 
 

 
ŘÍJEN: 17.10.  

 Poděkování za vystoupení pro Diakonii Valašské Meziříčí a úklid v rámci projektu 
72 hodin. Vystoupení proběhlo 10. 10. a úklid 11. 10. 

 9. ročníky a některé další třídy navštívily 1. stupeň v rámci Halloweenu. 
 Seznámení s projektem Burza škol – 8. a 9. ročníky 
 Seznámení s Centrem pro talentovanou mládež v Ostravě – nabídka kurzů 
 Sběr starých mobilů na podporu organizace Áčko ve Valašském Meziříčí 
 Návrhy na předvánoční akce 
 

 
LISTOPAD: 22. 11. 

 Plán na měsíc prosinec 
 Zahájení soutěže o nejkrásnější třídní vánoční ozdobu 
 Informace k akci Krabice od bot. Děti měly možnost nasbírat krabice dárků pro 

děti v nouzi. Akci pořádala Diakonie. Krabice odevzdávali žáci samostatně. 
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PROSINEC: 10. 12.  

 Vyrábění vánoční ozdoby – vyhodnocení nejkrásnějších ozdob dostal na starosti 
parlament z 1. stupně. 

 Deváté ročníky navštívily své prvňáčky a připravily si pro ně program. Proběhlo 
tedy psaní Ježíškovi a mikulášská nadílka. 

 
 

LEDEN: 24. 1. 
 Plán na měsíc leden a únor 
 Uzavírání známek pro 1. pololetí a přijímací řízení na SŠ 
 Organizace valentýnské pošty 
 Příprava akce Den naruby – oslava Dne učitelů 

 
 
ÚNOR: 11. 2. a 27. 2. 

 Valentýnská pošta 
 Organizace Dne učitelů – 27. 3.  
 Příprava vyučování pro Den naruby. 
 Soutěž Paragraf 11/55 – informace k soutěži a sestavení družstev (19. 3.) 

 
ČERVEN: 30. 6. 

 Poděkování 9. ročníkům za práci pro školní parlament 
 
 
 

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

   

 

Vzhledem k mimořádným opatřením MŠMT a Ministerstva zdravotnicí došlo k výraznému 

snížení aktivit a prezentace školy na veřejnosti.  

 

 

Aktivity a projekty školy: 

 

 

Spolupráce s Městskou policií 

 

Ve všech třídách 1. stupně v listopadu proběhl jako každý rok projektový den na téma Bezpečně 

do školy. Besedy s Městskou policií byly vždy vhodně přizpůsobeny věku žáků od 1. do 5. třídy. 

Problematika bezpečné cesty do školy byla třídní učitelkou začleněna do dalších hodin.   

 

 

Spolupráce s HZS 

 

Žáci 2. a 6. tříd se zúčastnili v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva na školách a spolupráce s HZS akce Hasík CZ. Pro žáky byly připraveny 

dvě besedy ve škole a návštěva požární stanice.   
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Spolupráce s Městskou knihovnou 

 

V rámci čtenářské gramotnosti se žáci 1. stupně zúčastnili pravidelných besed v Městské 

knihovně, žáci 1. tříd byli pasováni na Rytíře řádu čtenářského a žáci 2. tříd se účastnili 

pravidelného Klíčování druhých tříd. Pravidelné besedy pro žáky 2. stupně navštívili žáci 6. a 9. 

tříd. Naše škola velmi dbá na rozvoj čtenářské gramotnosti, učí děti, jak důležité je číst 

s porozuměním, učíme je, že ti, kdo čtou, mají většinou širší slovní zásobu, dovedou lépe 

vyjádřit, jak se cítí a hlavně vyjádřit to pro ostatní srozumitelným způsobem.  

 

 

Projekt Zdravé zuby 

 

Ve třetích třídách proběhl velmi oblíbený projektový den Zdravé zuby. Cílem programu Zdravé 

zuby je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých 

zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu 

zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa. Žáci byli nejprve 

seznámeni se správnou technikou čištění zubů studenty Lékařské fakulty v Olomouci. Téma bylo 

rozpracováno v dalších předmětech dle vyspělosti dětí. Na tento projektový den navazují paní 

učitelky v jednotlivých třídách  

 

 

Projekt Zelená škola    

 
 

Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace 

vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo 

zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro 

vytvoření ekologického cítění u dětí. 

 

 

 

Projekt Papír za Papír 

Projekt je projektem společnosti SITA CZ a.s. Jeho autorem je tým pracovníků SITA CZ z 

olomoucké pobočky, která měla a má se školním sběrem bohaté zkušenosti. I v letošním školním 

roce děti velmi zaujatě soutěžily a pomohly tak šetřit životní prostředí. Za nasbíraný papír dostane 

škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě. V tomto školním roce jsme 

nasbírali a odevzdali k recyklaci neuvěřitelných 19 120 kg starého papíru. V soutěži Zlínského 

kraje jsme celkově na 1. místě.  
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OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 

Žáci 6. tříd se zúčastnili 2 denního kurzu OSV na Horní Bečvě.. Kurzy pro žáky naplňují cíle 

průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární prevence.  

Kurzy přispívají k sociálnímu rozvoji třídního kolektivu. Budují dobré vztahy mezi žáky a 

pracují s pravidly chování a komunikace ve třídě. Kurzy podporují rozvoj týmových dovedností 

a spolupráce žáků. Pozitivně formují osobnosti účastníků a přispívají k vzájemnému porozumění 

mezi žáky a třídním učitelem. 

 

 E-bezpečí 

 

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci jsme uspořádali sérii 

přednášek jak pro žáky, tak pro rodiče v rámci projektu E-bezpečí. Projekt je zaměřený na 

prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a 

souvisejícími fenomény.  

 

 

 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: 

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí 

informačních a komunikačních technologií),  

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), 

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),  

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),  

e) hoax a spam,  

f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. 
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Projekt Krokus 

 

 

Projekt Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve 

spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt Krokus 

nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o 

nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. 

 

 

 
 

 



27 

 

 Projekty podpořené ESF 

 

1. Projekt PRIM (Podpora rozvoje informatického myšlení), 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena 

do projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Projekt je financován z OP VVV.   

PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z 

uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev 

(informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT 

odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky. 

Naše škola se systematicky zavádí výuku programování, robotického myšlení a taktéž 

informační výchovy do školního vzdělávacího programu. Ve výuce jak na 1. tak na 2. stupni 

využíváme moderní učební pomůcky Bee-boty a Ozoboty. Programujeme ve Scratchi. 

 

19. září 2020 se v rámci projektu uskutečnila online konference pro ředitele a učitele MŠ, ZŠ a 

SŠ k problematice zavádění informatiky do školního vzdělávání, pro učitele vysokých škol, kteří 

se podílejí na přípravě učitelů ICT a informatiky a pro zájemce o vzdělávání informatice a IT na 

ZŠ a SŠ. Konference představila vybrané ukázky rozvíjení informatického myšlení v praxi škol 

na základě materiálů vzniklých v projektu PRIM. Pozornost byla věnována udržitelnosti 

výsledků PRIM a podmínek nezbytných pro výuku informatiky ve vzdělávání dětí MŠ a žáků ZŠ 

a SŠ v souladu se změnami ve vzdělávací oblasti Informatika a ICT v kurikulárních 

dokumentech RVP. Na konferenci aktivně vystoupla naše vyučující, metodička ICT Mgr. Lenka 

Papežová, Ph. D. 

 

 

2. Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena 

do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s 

registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 

 
Příjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na posílení 

kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů. 

Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů 

prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření 

funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových 

kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě 

akčního výzkumu 
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Aktivity budou směřovat především k: - Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a 

metod výuky. - Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho 

dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit. - Prostřednictvím výzkumných 

metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny. - Rozvoj dovedností v oblasti 

práce s heterogenní skupinou. 

 

3. Projekt SYPO – Systém podpory pedagogických pracovníků 

 

Řešitelem projektu je NIDV, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363. Hlavním 

cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené 

modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti 

pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.  

 

4. Šablony Inkluze společně I a II 

 

 

V rámci našeho projektu s názvem Inkluze společně, reg. č. Z.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110 

jsme navolili tyto šablony: 

II/1.1  Školní asistent - personální podpora ZŠ 

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 

hodin 

II/2.4a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Čtenářská 

gramotnost 

II/2.4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky 

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ  

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 

 

Zahájili jsme práci na projektu Inkluze společně II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011347. 

Výše dotace: 1 963 922,00 Kč 

 

Šablony/aktivity: 

 

 

2/II.1  Školní asistent - personální podpora ZŠ 

2/II.2  Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 

2/II.3  Školní psycholog - personální podpora ZŠ 

2.II/6h    Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 

2.II/17c Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce 

2.II/17d Klub pro žáky ZŠ - badatelský klub 

2.II/22  Komunitně osvětová setkávání 
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5. Projekt OP VVV „Podpora inkluzivního vzdělávání ZŠ a MŠ ve městě Valašské 

Meziříčí, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013636 

 

V projektu jsme partneři s finanční účastí, v období šk. roku 2019/2020 plníme tyto aktivity: 

 

Koordinátor Inkluze 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Školní speciální pedagog 

Vzdělávací aktivity o prázdninách 

Skupinové výjezdové aktivity  

 

 

11. Školní družina 

 

 

 

V letošním školním roce máme na naší škole 6. oddělení ŠD. Školní družinu navštěvuje 168 

žáků od 1. do 3. třídy a 4 žáci  4. třídy.  

 

Školní družina je volnočasová aktivita, proto se snažíme, aby její náplň byla pestrá, bohatá a 

motivující pro všechny. Mimo zábavných činností však také učíme žáky slušnému chování, 

toleranci, ohleduplnosti a prohlubujeme hygienické návyky žáků.  

 

V rámci ŠD jsme v tomto školním roce 2019/2020 nabídli žákům tyto kroužky: keramiku pro 1. 

třídy, keramiku pro starší žáky, atletiku, gymnastiku, florbal, výtvarné techniky, dramatický 

kroužek.  

 

Se školní družinou jsme navštívili dopravní hřiště, lektorské programy v zámku Kinských, v 

knihovně, na hvězdárně, navštívili jsme Muzeum   valašských strašidel, centrum her a poznání 

Vrtule. Zapojili jsme se do zimní i jarní školy v přírodě i do školních výletů.  

 

Připravili jsme dopolední program pro mateřské školy v rámci Dne otevřených dveří, vystoupily 

jsme s žáky s programem na vánočních trzích na náměstí Val. Meziříčí. S výtvarnými pracemi 

jsme se zúčastnili programů „ Voda pro všechny“, „Mírový běh“, „Ovocentrum“ a „Toulavé 

kočky“, při němž jsme žáky poučily o problematice toulavých koček.  

 

Se žáky ŠD jsme připravili výzdobu chodeb k zápisu do prvních tříd, kterého se zúčastnili 

všechny vychovatelky. Na školním hřišti jsme zorganizovali pro žáky sportovní olympiádu, 

čarodějnický den, námořnický den. V jednotlivých odděleních ŠD proběhly karnevaly, zdravé 

vaření, Haloween, barevný den, vánoční pečení, velikonoční tvoření.  

Žáci mají také možnost navštěvovat školní tělocvičnu v rámci projektu „Sportuj ve škole“.  

Nabídka činností ve ŠD je pestrá a žáci se zapojují rádi do aktivit ŠD.  

 

Kateřina Houžvová, vedoucí vychovatelka 
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12. Školní klub 

 

 

Ve školním klubu pracují v rámci mimoškolní činnosti žáci 2. stupně.  Cílem klubu je aktivní 

využití volného času, klub se podílí na řadě akcí a soutěží.  

 

Účast na akcích 

 

Turnaj ve stolním tenise SVČ Domeček -  3. místo – v krajském kole 

 

Vánoční turnaj v badmintonu - čtyřhry – ZŠ Růžďka 1. místo  

 

 

Další činnosti  

 

kroužek  badmintonu začátečníci, pokročilí 

 

Bowling  

 

vědomostní soutěže 

 

příprava na vyučování apod. dle zájmu žáků 

 

 

 

Zapsala: Dana Stavělová 

 

 

 

13. Školní jídelna 

 

 

Školní jídelna v loňském školním roce získala certifikát Zdravá školní jídelna. V plnění těžkých 

kritérií pokračuje dále.  

  

10 kritérií, které škola postupně plní: 
1.       Pitný režim s omezením cukrů. 

2.       Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši. 

3.       Správné a bezchybné vedení spotřebního koše. 

4.       Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí. 

5.       Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience. 

6.       Veřejně dostupný jídelníček. 

7.       „Solme s rozumem“. 

8.       Výzdoba jídelny. 

9.       Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy. 

10.   Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin. 
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Školní jídelna sestavuje jídelníčky podle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva 

zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Jídelníčky jsou veřejně dostupné na webových stránkách 

školy. 

 

 

14. Údaje o výsledcích kontrol  

 
Provedené kontroly, školní rok 2019/2020: 

 

 

1. Útvar interního auditu Městského úřadu Valašské Meziříčí 

 

Předmět kontroly: Komplexní prověření hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti nakládání s 

finančními prostředky poskytnutými z ropočtu města za rok 2019 a prověření přiměřenosti 

vnitřního kontrolního systému.  

 

Závěr: Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky 

 
 

15. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Informace o hospodaření jsou zpracovány v rámci rozboru hospodaření za rok 2019. Povinnost 

sestavovat výroční zprávu o hospodaření školy byla zrušena Školským zákonem č.472/2011 Sb.  

 

 

 

 

16. Spolupráci s odborovou organizací, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve škole nepracuje odborová organizace  

 

Škola v rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje s Městkou policií, Policií ČR, Hasičským 

záchranným sborem, Rychlou záchrannou službou Zlínského kraje, Městskými lesy a zelení, 

Městskou knihovnou, Plaveckou školou a Diakonií. 

Úzkou spolupráci jsme nastartovali taktéž se Střední průmyslovou školou stavební Valašské 

Meziříčí, Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně, Jazykovou školou Hellou,  

Univerzitou Palackého v Olomouci – jsme Fakultní školou a Vysokou školou báňskou – TU 

v Ostravě   
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Závěr 

 

Bylo pokračováno v novelizaci směrnic školy na základě nových vyhlášek, výzdobě školy, 

zkulturnění vnitřního prostranství školy a ve spolupráci s Městkou zelení, Městskými lesy a 

Technickými službami taktéž zkulturnění okolí školy. Drobné opravy jsou prováděny dle plánu 

oprav, na všechny opravy je pohlíženo tak, aby byly činěny hospodárně.   

 

V měsících červenci a srpnu došlo k velké opravě otopného systému, který je nyní efektivně 

regulován. Byla provedena řada oprav v souladu s plánem oprav a investičním plánem. Škola 

dbá na estetickou úpravu školních tříd, škola má stále potřebu inovovat. 

 

Jako poradní orgán školy úspěšně pracovala rada rodičů složená ze zástupců zákonných zástupců 

žáků jednotlivých tříd a výchovná komise. Školská rada se pravidelně setkávala, konzultovala 

problematiku, byla vždy řádně seznámena se všemi změnami a činnostmi školy dle § 167 

školského zákona v platném znění.  Škola se snaží ve spolupráci s rodiči podporovat všestranný 

individuální rozvoj žáků. 

 

Školní parlament, jehož členy jsou žáci 1. i 2. stupně, se ve větší míře zapojil do aktivního chodu 

školy, výzdoby školy a organizace školy a spolupráci s městskými organizacemi. Ředitelka školy 

se zúčastňovala zasedání školního parlamentu, debatovala se žáky, komunikovala s nimi práci 

parlamentu a řízení školy.  

 

Cíle školy jsou všemi nebo alespoň velkou většinou zaměstnanců školy přijaty, lidé ve vedení 

školy spolu úzce spolupracují a vzájemně se doplňují. Ekonomické i personální řízení školy je 

zcela transparentní, škola je místem rovných příležitostí pro žáky i učitele. Škola se opírá o 

relativně pevně vymezený školní vzdělávací program, obsahy jednotlivých předmětů na sebe 

navazují, výuka ve všech předmětech je propojena s potřebami skutečného života. Výborně 

pracuje školní poradenské pracoviště,  které slouží poskytování poradenských a konzultačních 

služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

 

Ve 2. pololetí školního roku jsme museli vzhledem k opatřením v souvislosti s Covid-19 přejít 

na distanční výuku. Online výuka byla zajišťována prostřednictvím systému Webex, offline 

výuka přes systém Bakaláři. Přestože byla tato situace pro všechny nová, podařilo se školní rok 

úspěšně zvládnout při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 

 

Datum zpracování zprávy:  21. 8. 2020 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou 2019/2020 dne 28. 8. 2020, školská rada výroční 

zprávu schválila. 

 

 

 

 

....................................... 

PhDr. Milena Medková 

     ředitelka školy 


