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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 15 312 

2. stupeň 14 326 

Školní družina 6 168 

Školní klub 1 251 

Školní jídelna x 586 

jiné 0 0 

 

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

 

  

 

2. Přehled oborů vzdělávání  

 

vzdělávací program školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávaní 

Škola plná života 

 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. 

 

638 

 

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. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 

 

    Počet fyzických    

                     osob    

 

Interní pracovníci  52 + 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 2020/2021 

    

   počet fyzických osob   

   

Interní pracovníci   16          

 

 

 

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

 

Ve školním roce 2020/2021 se na naší škole zúčastnilo zápisu do 1. třídy 81 dětí. 15 dětem 

požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky.  

1. září 2020 nastoupilo do třech 1. tříd 61 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 

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

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

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 2020/2021 

 

Ve školním roce 2020/2021 si podávalo přihlášku na střední školy celkem 83 žáků devátého 

ročníku a 10 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). 

 

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 6leté gymnázium a na žáky, kteří splnili 

povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku. 

Z celkového počtu 11 žáků bylo 10, kteří si podali přihlášku na 6-leté gymnázium.  

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

Z 10 žáků, kteří se hlásili na 6leté gymnázium, se v 1. kole přijímacího řízení dostalo 5 žáků, 

jeden žák se nakonec rozhodl, že na SŠ nenastoupí a neodevzdal zápisový lístek. Do dalších kol 

přijímacího řízení se na 6letá gymnázia žádný žák z naší školy nehlásil. Úspěšnost žáků, 

hlásících se na 6leté gymnázium byla 50%. Ze 7. ročníku odchází 4 žáci. 

Žák vycházející z 8. ročníku si podal přihlášku ke střednímu odbornému vzdělání s výučním 

listem (H), kde byl přijat 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 10 Střední odborné vzdělání s výučním listem 

(H) 

4 

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

(H) 

1 

 

 

 

Žáci z 9. ročníku 

V letošním školním roce si podávalo 83 žáků z 9. ročníku přihlášku na SŠ. Většina žáků 

preferovala maturitní obory (celých 78 % žáků si podalo obě přihlášky k maturitním oborům 

oproti 12%, kteří si podali obě přihlášky ke střednímu odbornému vzdělání s výučním listem). 
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Úspěšnost žáků z 9. ročníku u přijímacího řízení na SŠ 

Všech 10 žáků, kteří se hlásili pouze na učební obor, bylo v 1. kole přijímacího řízení přijato. Z 8 

žáků, kteří měli přihlášku na učební i maturitní obor, se 5 dostalo na maturitní.  

Z celkového počtu 83 žáků vycházejících z 9. ročníku bylo 98% přijato v 1. kole přijímacího 

řízení. Jedna žákyně si podala přihlášku do 2. kola přijímacího řízení na SŠ opět do maturitního 

oborů, kde byla úspěšně přijata. 

Jeden žák z 9. ročníku si přihlášky na SŠ ani po opakovaných upozorněních neodevzdal, odmítl 

odevzdat přihlášky i do dalších kol přijímacího řízení. Je to jediný žák naší školy, který není pro 

příští školní rok přijat na žádnou střední školu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace a evaluace 

V průběhu školního roku jsme byli v úzkém kontaktu se žáky. Využívali jsme komunikaci 

s třídními učiteli a online nástroje. S žáky jsme sdíleli veškeré informace. Žáky neúspěšné v 1. 

kole jsme rychle vyhledali a nabídli jim a jejich zákonným zástupcům pomoc při řešení této 

nelehké situace. Podle vyjádření žáků při evaluaci byla většina žáků spokojena s prací 

poradenství.  



8 

 

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 počátkem školního roku poskytovali informace 

prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek a webových stránek školy. V době distančního 

studia jsme s žáky a jejich zákonnými zástupci pracovali online formou (Bakaláři, email, Teams, 

sdílení dat, videokonference). 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. 

Žáci i jejich zákonní zástupci byli v průběhu roku 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: 

 

 

Datum Akce Odpovídá 

14.9 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. C Mgr. Jan Kristek 

 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. D Mgr. David Kubas 

22.9 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. B Mgr. Jan Kristek 

 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. A Mgr. Hana 

Salamonová 

21.10 Online přednáška – přihlášky na SŠ, a přijímací řízení na 

střední školy pro žáky 9. ročníku 

Mgr. Jan Kristek 

22.10 – 

15.11 

Sběr dat: 

 kontrola údajů předtištěných na přihlášku 

 depistáž žáků se zájmem o obor s talentovou 

zkouškou 

 průzkum o zájem oborů středních škol 

Mgr. Jan Kristek 

16. -

19.11 

Příprava přihlášek pro žáky na SŠ s talentovou zkouškou Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

19.11 Příprava manuálu pro vyplnění přihlášky na SŠ 

s talentovou zkouškou 

Mgr. Jan Kristek 

1.12 Práce s atlasem školství, informace ke změnám přijímacího 

řízení 

Mgr. Jan Kristek 

4.1 Příprava zápisových lístků pro žáky hlásící se na SŠ 

s talentovou zkouškou 

Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

5.1-8.1 Vydávání zápisových lístků žákům hlásících se na SŠ 

s talentovou zkouškou, informace o změnách v přijímacím 

řízení na SŠ 

Mgr. Jan Kristek 

leden Depistáž žáků se zájmem o víceletá gymnázia PhDr. Milena 

Medková 

Mgr. Jan Kristek 

18 -

22.1 

Příprava přihlášek na SŠ bez talentových zkoušek Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

18 -

22.1 

Příprava přihlášek na víceletá gymnázia  Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 
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3.2 – 

5.2 

Vydávání přihlášek na SŠ bez talentových zkoušek Mgr. Jan Kristek 

3.2 – 

5.2 

Vydávání přihlášek na víceletá gymnázia Mgr. Jan Kristek 

9.2. Online přednáška – vyplňování přihlášek na SŠ, a přijímací 

řízení na střední školy pro žáky 9. ročníku 

Mgr. Jan Kristek 

15 -

19.2 

Příprava zápisových lístků Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

15.3 Vydávání zápisových lístků, informace o změnách 

v přijímacím řízení na SŠ 

Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

20.4 Online přednáška – informace kdy a jak vyplnit zápisový 

lístek, lhůty pro odevzdání na SŠ, informace o změnách 

v přijímacím řízení na SŠ 

Mgr. Jan Kristek 

květen Zjišťování výsledků přijímacího řízení a depistáž žáků 

nepřijatých 

Mgr. Jan Kristek 

květen Pomoc nepřijatým žáků a jejich rodičům s odvoláním Mgr. Jan Kristek 

květen Příprava přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení na SŠ pro 

nepřijaté uchazeče 

Mgr. Jan Kristek 

 

 

 

 

6. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 

 

Ročník Název 

7. 

Konverzace v anglickém jazyce  

Cvičení z matematiky 

Užitá výtvarná výchova 

Informatika 

Přírodovědné praktikum 

8. 

Konverzace v anglickém jazyce  

Informatika 

Užitá výtvarná výchova 

Cvičení z matematiky 

Přírodovědné praktikum 

9. 
Cvičení z matematiky  

Seminář z literatury a slohu 

 

 

Kroužky:  

Výtvarně keramická činnost – 1. stupeň ŠD 

Keramika – 1. stupeň ŠD 

Florbal – 1. stupeň ŠD 

Badminton – ŠK 
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Atletický kroužek – 1. stupeň, ŠD  

Gymnastika – 1. stupeň, ŠD   

Dramatický kroužek – 1. stupeň, ŠD   

 

 

V souvislosti s pandemií Covid-19 a z důvodů nařízené distanční výuky téměř po celý školní rok 

došlo taktéž k omezení kroužků.  

 

 

Soutěže a přehlídky, počty zúčastněných žáků ve školním roce 2020/2021 
 

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

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

 

Přesto se nám podařilo v rámci online soutěží řady z nic se zúčastnit a taktéž uspět. Níže je výčet 

toho, co se nám povedlo v jednotlivých předmětech zorganizovat, přestože byla nařízena 

distanční výuka a svět se téměř zastavil.  

 

Matematika 

 

I tento školní rok byl poznamenán koronavirovou epidemií. Na podzim, a poté od Vánoc jsme 

museli učit distančně. Tentokrát jsme používali aplikaci Teams. Žáky, kteří z různých důvodů 

přes Teams nepracovali (početně šlo jen o jednotky), jsme učili přes bakaláře nebo si pro učivo 

chodili a účastnili se konzultací.   

 

Větší důraz jsme opět kladli na výuku v 9. ročníku, aby žáci úspěšně zvládli přijímací zkoušky 

na střední školy. Jakmile to šlo, začali jsme pro ně pořádat konzultační hodiny. V ostatních 

ročnících se nám podařilo zvládnout většinu učiva, přesto bude potřeba v dalších letech učivo 

procvičit a případně doplnit. Protože došlo k navýšení hodinové dotace v 7. a 9. ročníku, tak by 

to neměl být problém. Samozřejmě v případě potřeby budeme některé žáky i doučovat. 

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

žáky s matematickým myšlením. Přesto, že všechny proběhli online, se nám podařilo do nich 

žáky zapojit.  

 

V Matematické olympiádě postoupilo do okresního kola celkem 8 žáků: v kategorii Z6 to byli 

Trojáková Rozárie, Ezechýlová Emílie, Krumpholz Matyáš a Pavlicová Nikola. V kategorii Z7 

Burian František, v kategorii Z8 Novotný Jindřich a v Z9 Masopustová Marie. Nejlepší výsledek 

dosáhla Marie Masopustová, která z třetího místa v okrese postoupila až do krajského kola (tam 

už se jí, bohužel, tolik nevedlo).   

 

I tradiční soutěž Matematický klokan proběhla online. Kategorie Benjamín se zúčastnilo 21 

žáků a kategorie Kadet se zúčastnilo 7 žáků. Nejlepší z nich byla opět Marie Masopustová, která 

v rámci okresu Vsetín obsadila 5. místo 

 

Všichni vyučující matematiky se snažili co nejlépe pracovat s žáky během distanční výuky i po 

jejich návratu do školy. Rovněž spolupráce mezi učiteli navzájem byla výborná.  

 

Mgr. Pavel Bernhard 
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Český jazyk a literatura 

 

V loňském školním roce 2020/2021 do organizace práce předmětové komise českého jazyka a 

literatury při ZŠ Křižná nemile zasáhla epidemiologická situace. Značnou část školního roku žáci 

strávili ve svých domovech a museli se poprat s nelehkou situací – distanční výukou. 

Velká část našich připravovaných akcí nemohla proběhnout, například oblíbené besedy 

v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí. Přesto se učitelé snažili své žáky podporovat 

v četbě a pilovat čtenářskou gramotnost alespoň na dálku, žáci se zapojovali do různých 

čtenářských výzev a soutěží, psali „koronavirové deníky“.  

I přes to, že řada soutěží byla loni zrušena, žákyně 9. ročníku Vendula Bubníková se po vítězství 

ve školním kole olympiády v českém jazyce zúčastnila také okresního kola, které se konalo 

formou on-line, a vybojovala krásné 3. místo s postupem do krajského kola ve Zlíně. Zde se 

v silné konkurenci umístila na krásném 9. místě. 

 

Mgr. Martina Kunetková 
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Anglický jazyk 

 

Naše škola se velmi věnuje podpoře výuky anglického jazyka. Co se v Angličtině povedlo? 

 

Cambridge exams 

Z důvodu pandemické situace proběhly ve školním roce 2020-2021 dne 3. června pouze pretesty 

na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 32 žáků si nanečisto vyzkoušelo 

zkoušky YLE ve 4 úrovních – Starters, Movers, Flyers a KET. Certifikáty s výsledky byly 

žákům předány za začátku školního roku 2021-2022. 

 

Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

 

Ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 proběhly konverzační soutěže v Anglickém jazyce – 

okresní a krajské kolo. Naši školu výborně reprezentovaly Petra Fusková ze 7. ročníku a 

Kateřina Janošová z 9. ročníku. Petra Fusková okresní kolo ve své kategorii vyhrála. Kateřina 

Janošová z prvního místa v okresním kole postoupila do kola krajského, kde obsadila 4. místo.  

 

 

Aplikace pro výuku nových slovíček Wocabee 

Po dobu distanční výuky využívala naše škola v hodinách angličtiny aplikaci Wocabee. Po dobu 

distanční výuky nám tato aplikace velmi pomohla a žáci s aplikací rádi pracovali. Třída 8.A 

zvítězila v jedné z vyhlášených soutěží – O nejusilovnější třídu v okrese (za splněná slovíčka). 
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Mgr. Miroslava Solanská, Mgr. Jan Kristek 
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Informatika 

 

Konference Prim 
 

Dne 19. 9. 2020 proběhla ONLINE Konference PRIM@ Informatika 2020. Přednášející byli z 

MŠMT, z pedagogických fakult, z lékařské fakulty, tvůrci učebnic a metodických materiálů, také 

i ověřovatelé učebnic. Byla jsem zařazena mezi ověřovatele učebnice. 

 

V roce 2020 jsme pokračovali v ověřování na naší škole v rámci projektu PRIM učebnic 

Programování ve Scratch pro 2. stupeň a Programování Scratch pro pokročilé. Velké poděkování 

patří žákům, kteří se účastnili. V článku, který naleznete v dokumentech ke stažení, můžete 

nalézt ukázky jejich práce. 

 

Jelikož jsme ve výuce informatiky byli na velmi dobré úrovni, nebyla pro nás příprava nového 

školního vzdělávacího programu zaměřeného primárně na informatiku problém.  

Soutěž – Bobřík informatiky 

Minulý týden proběhl na naší škole Bobřík informatiky pro páté třídy. Žáci se mohli dobrovolně 

přihlásit, zda chtějí soutěžit. Ze všech pátých tříd se přihlásilo deset nadšenců. 

 

Ve čtvrtek 3. 12. se za splnění všech hygienických podmínek účastnili ve skupinách po třídách v 

učebně výpočetní techniky samotné soutěže. Pět dívek a pět chlapců odpovídalo na logické 

otázky. Některé byly těžké, ale limit 30 minut nebylo problém splnit. 

 

Mezi těmito deseti účastníky máme tři úspěšné řešitele, kteří překročili hranici 120 získaných 

bodů. Nejlepším řešitelem je Ellen Záslavová se 161 body. 

 

Jsme rádi, že informatika je atraktivní i pro dívky, a dokonce vítězí. 

 

V distančním vzdělávání se žáci zdokonalovali v digitálních kompetencích. 

Změnili jsme pojetí Informatiky v ŠVP dle nové koncepce. Využíváme učebnice z http://www.i-

mysleni.cz. 

 

V současné době máme k dispozici dvě hlavní počítačové učebny. Multimediální učebnu 

využíváme při práci se zvukem, fotografií. Informační centrum je k dispozici výuce jazyků a při 

projektech. 

 

 

Mgr. Lenka Papežová, Ph. D. 

 

Tělesná výchova 

 

Téměř po celý školní rok nebylo možné se žáky cvičit. Přesto se nám podařilo je alespoň 

malinko rozpohybovat na dálku a taktéž zrealizovat několik aktivit. 

 

1. Celoškolní projekt „Křižná v pohybu“ 

2. Motivace žáků k individuálnímu pohybu 

3. Webové odkazy na cvičební videa (posilovací, aerobní cvičení) 

4. Zdravotní tělesná výchova 

5. Pravidla sportovních her (teoreticky) 

6. Televizní přenosy vybraných sportovních utkáních a poté analýza 

http://www.i-mysleni.cz/
http://www.i-mysleni.cz/
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7. Digitální metodika sportovních her (např. YouTube) – Např. střelba florbalovou 

hokejkou. 

8. Projekt pro žáky II. stupně, kdy žáci zapisují své pohybové aktivity do tabulky na 

Teamsech. 

Mgr. Renata Horváthová 

 

 

Zeměpis 

 

V zeměpise je naše škola tradičně úspěšná. I v rámci distančnícho vzdělávání jsme dosáhli 

úspěchu - dvě třetí místa v okresním online kole Zeměpisné olympiády. V kategorii šestých 

ročníků se na 3. místě umístil Matyáš Vozák (6. B) a v kategorii 8. – 9. ročníků Václav Veselý 

(8. A). Oba chlapci postupují do krajského kola, které proběhne 17. 3. opět online. 

Okresního kola se zúčastnilo 9 žáků, kromě výše jmenovaných to byli: Jiří Bulfán, Emma 

Večeřová (4. místo), Adam Gřešák, Eliška Příleská, František Burian, Kristýna Janovská a 

Dominik Jan Onderka. 

 

Mgr. Jana Bizoňová 

 

Aktivity 1. stupně 

 

Přestože téměř celý školní rok se i na 1. stupni vyučovalo distančně, byly vyučující 1. ročníků 

velmi aktivní a pro své žáky paní učitelky připravily řadu činností a projektů 

- Projekt Místo, kde bydlím/žiji 

- Project Our School 

- Project  My Body 

- Projekt My free time 

- Projekt „NA NOVINÁŘE“, kde si žáci zavedli Cestovatelský deník a prezentovali 

jednotlivé země Evropy 

- Návrh „Historická mince“. 

- Valašské pověsti (ve spolupráci s Městskou knihovnou) 

- Projekt Pravěk 

- Projekt „Poděkování záchranným složkám“ 

- Projekt Prevence zneužívání dětí  - „Hele, řekni to“ – ve spolupráci s metodikem 

prevence a policií ČR. 

- Projekt “Turistika s mámou a tátou” – seznam míst a délky tras s fotodokumentací, která 

děti během distanční výuky navštívily a zdolaly 

- Projekt “Veselé zoubky” 

- Projekt „Místo, kde žiji“. Žáci v každém vyučovacím předmětu plnili úkoly spojené 

s tématem. Žáci v každém předmětu měli v rámci projektu výstupní práci. Stěžejní úkol 

byl tvorba mapy dle návodu.  

 

Žákyně Veronika Podzemná a Michaela Šebková byly zapojeny do projektu výuky angličtiny při 

Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pravidelně se spojovaly online s lektorem univerzity na 60 min 

týdně a prohlubovaly jazykové dovednosti v angličtině.  

 

Žák Jindřich Pešl se stal v polovině měsíce dubna 2021 mistrem světa v motokárách: 

WSK EURO SERIES – KATEGORIE: MINI 60 

Závod se jel v Itálii ve městě LONATO. 
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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 

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) 



17 

 

 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 

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 
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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 

 

 

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 
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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 

- 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 využívali různé 

metody aktivního sociálního učení. 

 

Při tvorbě primární prevence pro rok 2020/2021 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 2020/2021. 
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Při plnění programu jsme vycházeli z aktivní práce školního poradenského pracoviště. 

Spolupráce 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. 

 

 

V září se uskutečnily adaptační kurzy pro žáky 6. tříd. Tentokrát se nejednalo o kurzy pobytové. 

Kurzy probíhaly v prostorách školy a v přírodě vzhledem k situaci s Covid -19. Aktivity byly 

zaměřeny na adaptaci nových žáků, seznámení s třídními učiteli, posílení pozitivního klimatu ve 

třídě. 

 

 

Během období distančního vzdělávání fungovalo velmi aktivně poradenské pracoviště – byli 

jsme v kontaktu on-line i telefonicky při řešení vzniklých situací a spolupracovali jsme (vedení 

školy, Mgr. Jan Kristek, Mgr. Hana Salamonová, Mgr. Kateřina Indráková). 

V rámci distanční výuky mohli žáci, rodiče, pedagogové využít nabídky speciální pedagožky 

Mgr. Věry Krajčové a psycholožky Mgr. Kateřiny Indrákové (on-line konzultace, individuální 

osobní konzultace ve škole, individuální práci s žákem…). 

 

 

Po celou dobu distančního vzdělávání probíhala spolupráce s Krajskou pedagogicko - 

psychologickou  poradnou a ZDVPP Zlín, pracoviště Vsetín s metodikem prevence Ing. Janem 

Plškem. Posílal nám informace ohledně prevence k on-line výuce, nabídku webinářů, 

videokonferencí (Projekt Kraje pro bezpečný internet – prevence proti kybernetické kriminalitě, 

preventivní program Dobronauti pro účinné zvládání agrese a konfliktů…) 

 

 

 

18.11. se zúčastnily Mgr. Jana Bernátková, Mgr. Hana Salamonová on-line setkání pracovníků 

školních poradenských pracovišť s obsahem - Podpora dětí s SVP během distančního vzdělávání, 

Podpora duševního zdraví a stress management, podpora dětí v on-line prostředí). Nabídku 

webinářů jsem přeposílala ostatním vyučující.  

 

 

Byla využita nabídka ČAŠMP (naše škola je členem) a objednán produkt – dotazníkové šetření – 

Identifikace rizikových oblastí u dospívajících. 

 

 
V období distančního vzdělávání jsem se zaměřila v rámci prevence na poskytování 

individuálních konzultací pedagogům, žákům, zákonným zástupcům, osvětovou činnost, 

systematickou spolupráci s vyučujícími, spolupráci s krajským metodikem prevence, spolupráci 

školního poradenského pracoviště. 
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Spolupráce v rámci ŠPP 

 

Během období distančního vzdělávání fungovalo velmi aktivně školní poradenské pracoviště – 

byli jsme v kontaktu on-line i telefonicky i osobně při řešení vzniklých situací a spolupracovali 

jsme (Mgr. Jan Kristek, Mgr. Hana Salamonová, Mgr. Kateřina Indráková, vedení školy). 

 

V rámci distanční výuky mohli žáci, rodiče, pedagogové využít nabídky speciální pedagožky 

Mgr. Věry Krajčové a psycholožky Mgr. Kateřiny Indrákové (on-line konzultace, individuální 

osobní konzultace ve škole, individuální práci s žákem…). 

 

Řešena situace ve třídě 5. C (Klima třídy v době distanční výuky). Situace řešena s výchovnou 

poradkyní 1. stupně Mgr. Hanou Salamonovou a třídní učitelkou Mgr. Pavlínou Křížkovou. Na 

základě vzniklé situace byly domluveny třídní schůzky s rodiči žáků, kterých se zúčastnila 

kromě třídní učitelky i výchovná poradkyně a metodička prevence (16. 2. 2021). 

Závěr schůzky: stanoveny pravidla distanční výuky, 1x za týden bude probíhat třídnická hodina. 

Řešena situace ve třídě 4. B – nevhodné chování na sociálních sítích v rámci distančního 

vzdělávání. Proběhla osobní konzultace metodika prevence se zákonným zástupcem, její dcerou 

a třídní učitelkou.  

 

Závěr: Metodik prevence navštívil osobně třídu, ve třídě proběhl pod jeho vedením interaktivní 

program – vztahy ve třídě, klima třídy. Následně se uskuteční 2 hodiny na téma kamarádství, 

přátelství, chování na sociálních sítích. Situace ve třídě je sledována třídní učitelkou. 

 

 

V rámci DVPP jsem se zúčastse metodik školní prevence zúčastnil těchto webinářů:  

- Duševní zdraví – dopady pandemie na duševní zdraví a výuku ve školách 

- Bezpečně o kyberšikaně 

- Emoce na dlani, základní emoce, způsoby, jak emoce zužitkovat 

- Digitalizace vzdělávání a kybernetická bezpečnost dětí 

- Jak komunikovat s dětmi o vzhledu těla 

 

Po domluvě s paní ředitelkou PhDr. Milenou Medkovou byl objednán program pro všechny 

pedagogické pracovníky na téma Pravidla třídy, třídnická hodina (Mgr. Petr Spurný). Webinář se 

uskutečnil v květnu. 

 

Na základě zájmu 9. tříd se uskutečnil v květnu program organizace Agarta – Drogová závislost. 

 

 

 

Spolupráce s KPPP 

 

Po celou dobu distančního vzdělávání probíhala spolupráce s Krajskou pedagogicko - 

psychologickou  poradnou a ZDVPP Zlín, pracoviště Vsetín s metodikem prevence Ing. Janem 

Plškem. Posílal nám informace ohledně prevence k on-line výuce, nabídku webinářů, 

videokonferencí .  

 

Nabídka webinářů byla přeposílána pedagogům školy. 

 

12. 4. 2021 se uskutečnilo on-line setkání ŠMP. Obsah setkání: 

- dokumentace ŠMP (rozsah, obsah) 

- zpráva ČŠI 
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- práce metodika při on-lina výuce 

 

Závěr: On-line setkání se bude konat každý měsíc. 

 

11. 5. 2021 se konal interaktivní seminář pro žáky 9. tříd na téma „Nebezpečí drog“. 

Přednášku připravilo kontaktní centrum Agarta. Domluvili jsme se na spolupráci i v příštím 

školním roce 2021/2022. 

 

18. -19. 6. 2021 se metodik školní prevence Mgr. Jana Bernátková zúčastnila dvoudenního 

semináře na téma Rodina, děti a mládež. Role sociálních potřeb při definování sítě sociálních 

potřeb (lektoři: Mgr. Miloš Havlík, Bc. Klára Tvrzová). 

 

26. 5. Klima třídy ve třídě Mgr. Heleny Kristkové 

 

 

 

Během období září 2020 – červen 2021 jsem řešila ve spolupráci s třídními učiteli, výchovnými 

poradci tyto případy:  

 

- vztahy ve třídě 

- vztahy učitel x žák 

-  zákonný zástupce x žák 

- vulgární chování 

- vztahy mezi děvčaty 

 

Metodik prevence poskytoval poradenství i v průběhu distančního vzdělávání. 

 

O všem je vedena dokumentace u metodika prevence. 

 

 

 

Mgr. Jana Bernátková 

metodik prevence 
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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 2 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

 

- Studium pro výchovné poradce 0 

- Specializační činnosti v oblasti EVVO 0 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – 

průběžné vzdělávání 

 

- Český jazyk  

- Matematika 4 

- ICT 56 

- Prvouka, vlastivěda, přírodověda 0 

- Pracovní činnosti a VV 2 

- Tělesná výchova a výchova ke zdraví 0 

- Výchovná práce ve školní družině 6 

- Jazyky AJ, NJ                                                         4 

- EVVO 1 

- Logopedie 4 

- Dějepis 0 

- OSV 0 

- Speciální vzdělávání, inkluze 8 

- BOZP dle zákona 

- Ostatní vzdělávání 10 

 

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.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků korespondovalo s Plánem DVPP. 
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9. 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 Městskou knihovnou 

 

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

prostřednictvím online aplikace.Žáci1. tříd byli pasováni na Rytíře řádu čtenářského a žáci 2. tříd 

se účastnili pravidelného Klíčování druhých 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 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. 
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OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 

Žáci 6. tříd se zúčastnili 2 denního kurzu nepobytového kurzu OSV.  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 E-bezpečí. Právě v období distanční výuky bylo toto téma velmi aktuální 

a důležité. 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. 

 

 

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. 

 

 

 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 
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(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 

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. 
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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 II 

 

 

 

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 

 

 

 

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  

 

 

10. Školní družina 

 

 

 

 Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato do ŠD 169 žáků, z 1. ročníku 58, z 2. ročníku 55, z 3. 

ročníku 52 a ze 4. ročníku 4 žáci. Celý školní rok byl velmi nestandardní, provoz ŠD musel být 

přizpůsobován aktuální epidemiologické situaci. Střídala se distanční výuka s rotační, 

dodržovala se homogenita tříd. Díky zachování homogenity tříd bylo v odděleních méně žáků, 

než v obvyklých družinových třídách ŠD. Z tohoto důvodu jsme se mohli více zaměřit na 
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procvičování a upevňování schopností a dovedností žáků stejného věku. Naopak distanční výuka 

způsobila, že se v závěru školního roku počty žáků z 3. a 4. ročníku ve ŠD snížily. Distanční 

výuka je naučila samostatnosti. Školní družina měla v provozu 6. oddělení. V průběhu měsíce 

dubna přibylo oddělení integrovaného záchranného sboru, ve kterém se počty žáků postupně 

navyšovaly. Od dubna se žáci pravidelně testovali v ranní družině nebo ve třídách. 

  

Vzhledem k vládním nařízením nebylo možné plnit celoroční plán práce ŠD. Navštívili jsme 

pouze dopravní hřiště, ekocentrum, hvězdárnu, knihovnu, ale vše v daleko menší míře než jsme 

měli naplánováno.  

 

Na konci kalendářního roku 2020 se všechna oddělení ŠD zapojila do charitativní akce pro 

Domov seniorů Citadela. Žáci vyráběli anděly a vánoční výzdobu pro seniory, aby jim udělali 

radost v těžké „covidové“ době. Taktéž byl předán anděl naší výroby valašskomeziříčské 

záchranné službě. Zúčastnili jsme se výtvarné výzvy pro SVČ Domeček, kde se vítězem stal žák 

2. A Samuel Tejkl a celorepublikové soutěže pro Arcibiskupství olomoucké nazvané „Cestou 

dvou bratří“. V této soutěži k příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky Dne 

slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje se velmi dobře umístili žáci naší školy. První 

místo obsadila žákyně 3. třídy Zuzana Krumpholzová.  Další žáci vyhráli krásné 6., 7., 11. a 15. 

místo. Všichni výherci si své ceny pojedou osobně vyzvednout dne 4. 7. 2021 na Velehrad. Dále 

jsme malovali kameny na projekt Ligy proti rakovině, které jsme roznesli po Val. Meziříčí a 

okolí. K činnosti ŠD jsme přidali pěstitelské práce na pozemcích. Zasadili jsme různé druhy 

zeleniny, abychom upevňovali vztah k přírodě. Uklidili jsme okolí školy v rámci projektu 

„Ukliďme Česko“.  

 

Vládní nařízení umožnila přítomnost praktikantek z pedagogických škol ve ŠD. V jednotlivých 

odděleních se postupně vystřídalo 8 studentek.  

 

 Zájem o školní družinu je stále velký. Na příští školní rok máme již nyní přihlášen vysoký počet 

žáků.  

 

 

Kateřina Houžvová, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

11. Školní klub 

 

 

Z důvodu uzavření škol téměř po celou dobu školního roku byla činnost klubu omezena pouze na 

online aktivity.  

 

12. Školní jídelna 

 

 

Školní jídelna je držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna. V plnění těžkých kritérií pokračuje 

dále.  
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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. 

  

Školní jídelna sestavuje jídelníčky podle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva 

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

školy. 

 

 

 

 

 

13. Distanční výuka 

 

Školní rok 2020/2021 byl velmi poznamenán celosvětovou pandemií Covid-19. Musíme však 

zkonstatovat, že nás nařízená distanční výuka zastihla připravené. Škola byla velmi dobře 

vybavena výpočetní technikou, vyučující prošli školeními na aplikaci, která se v distanční výuce 

primárně používala – MS Teams. Z celkového počtu 638 žáků pouze 3 žáci po dohodě se 

zákonnými zástupci využívali možnost přípravy offline – vyučující jim připravovali studijní 

materiály a pracovní listy a měli s těmito žáky individuální konzultace. Rodiče těchto žáků 

nevyužili možnost zapůjčení NTb. 

 

Z dotace MŠMT byly zakoupeny notebooky pro potřebu vyučujících i žáků.  

 

Přehled prezenční a distanční výuky: 

 

1.9. – 13. 10. 2020 PV Všechny třídy 

14.10. – 17. 11. 2020 DV Všechny třídy 

18. 11. – 29. 11. 2020 PV 1. a 2. třídy 

DV 3.– 9. ročníky 

30. 11. – 18. 12. 2020 PV 1.stupeň, 9. ročníky 

Rotační výuka 6.– 8. ročníky 

3.1. – 26. 2. 2021 PV 1. a 2. třídy 

DV 3.– 9. ročníky 

1.3. – 11. 4.  DV Všechny třídy 

12. 4. – 10. 5. 2021 PV 1.stupeň 

Rotační výuka 2.stupeň 

Od 17. 5. 2021 PV Všechny třídy 
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14. Provedené kontroly 

 

1. Šetření stížnosti na podnět - ČŠI, Č.j. ČŠIZ-554/21-Z 

2. Šetření stížnosti na podnět – ČŠI, Č.j. ČŠIJ-938/21-J 

 

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 Valašské Meziříčí, 

Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, Rychlou záchrannou službou Zlínského kraje, 

Městskými lesy a zelení, Městskou knihovnou, Plaveckou školou, Agartou, Sociálně aktivizační 

službou SAS. 

 

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 opravě šaten ve spolupráci se zřizovatelem. Tato oprava 

zvedla úroveň.   

 

Z hlediska materiálního podmínek se škola dále výrazně zkvalitňuje, a to díky pokračující velké 

podpoře zřizovatele, který do školy dlouhodobě investuje nemalé finanční prostředky 

 

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. 

 

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. 

 

Celý školní rok byl poznamenán mimořádnými opatřeními v souvislostí s pandemií Covid-19. 

Dle našeho názoru jsme vak distanční výuku zvládli. Online výuka byla zajišťována 

prostřednictvím aplikace MS Teams, 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.  

 

V době prezenční i distanční výuky byly realizovány hlavní cíle školního vzdělávacího 

programu, V průběhu dalšího období pak bude provedena revize školního vzdělávacího 

programu s cílem zajištění efektivních úprav jeho obsahu. 

 

Velmi zvláštní školní rok jsme výborně zvládli, za což patří poděkování všem pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům. 

 

Datum zpracování zprávy:  17. 8. 2021 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou 2020/2021 dne 20. 8. 2021, školská rada výroční 

zprávu schválila. 

 

 

 

 

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

PhDr. Milena Medková 

     ředitelka školy 


