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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, MBA 

 

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 15 316 

2. stupeň 14 330 

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 2021/2022 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávaní 

Škola plná života 

 

1.2.3.4.5.6.7.8.9. 

 

646 

 

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. 

 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 

 

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 2021/2022 

    

Počet fyzických osob   

   

Interní pracovníci   16          
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 se na naší škole zúčastnilo zápisu do 1. třídy 73 dětí. 16 dětem 

požádali zákonní zástupci o odklad školní docházky.  

1. září 2022 nastoupilo do třech 1. tříd 57 žáků. 

 

V rámci zápisu proběhla formální i motivační část zápisu. Zápis proběhnul bez problémů. 

 

5. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

 

Výuka se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu Škola plná života. Školní 

vzdělávací program nabízí výuku anglického jazyka od 1. ročníku a druhého cizího jazyka - 

německý. Ve výuce je na 1. i 2. stupni kladen důraz na využití informačních technologií 

(počítače, chytré telefony, tablety, dataprojektory, interaktivní tabule), činnostní učení a osvojení 

kompetencí. Velmi zdařile jsme postupovali v rámci tzv. nové informatiky.  

 

V rámci SVP se od 1. ročníku zaměřujeme na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Systematicky 

pečujeme o talenty, diferencovaně přistupujeme k nadaným i méně nadaným dětem,  

Zaměřit se na účinnou prevenci sociálně patologických jevů s důrazem na protidrogovou  

V rámci zpracovaných ŠVP škola i nadále podporuje výuku cizích jazyků, informační a 

komunikační technologie, enviromentální vzdělávání, je kladen důraz na projektové vyučování a 

tvořivost dětí. Škola úzce spolupracuje se středními školami v regionu, tady tato spolupráce 

napomáhá dětem při volbě budoucího povolání. Reagujeme na aktuální témata, která jsou 

začleňována do jednotlivých předmětů, dbáme na mezipředmětové vazby. 

 

Cíle ŠVP byly naplněny. 

 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělávání 

 

A. Prospěch 

 

Počet žáků celkem Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

646 421 221 2 

Počet žáků, kteří jsou hodnoceni slovně: 0 

Počet žáků, kteří konali opravné zkoušky: 1 

Počet žáků, kteří plní školní docházku dle § 38 ŠZ: 2 

Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku jiným způsobem dle § 41 ŠZ: 0 

 

B. Docházka 

 

Zameškané hodiny celkem 42996 

- Z toho omluvené 42907 
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C. Chování 

 
Snížený stupeň z chování Počet žáků 

1. pololetí 2. pololetí 

2 - uspokojivé 1 2 

3 - neuspokojivé 0 0 

 

D. Přijímací řízení 

 

Ve školním roce 2021/2022 si podávalo přihlášku na střední školy celkem 77 žáků devátého 

ročníku a 11 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). 

 

Třídy Počet 

přihlášek 

Počet 

přijatých 

7. ročník 10 4 

8. ročník 1 1 

9. ročník 77 77 

 

Komunikace a evaluace 

V průběhu školního roku byli žáci v úzkém kontaktu s kariérovým poradcem. 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 

kariérového poradce.  

 

 

 

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. 
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Konkrétní uskutečněné akce v rámci kariérového poradenství: 

 

Datum Akce Odpovídá 

6.9 Tvorba nástěnky – téma „Volba povolání“ Mgr. Jan Kristek 

20.9 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. A – 

Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků. 

Mgr. Jan Kristek 

20.9 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. B – 

Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků. 

Mgr. Jan Kristek 

22.9 Beseda pracovníků IPS úřadu práce pro žáky 9. C – 

Předběžný průzkum profesní orientace vycházejících žáků. 

Mgr. Jan Kristek 

22.9 Evaluace besedy s žáky Mgr. Jan Kristek 

20-22.9 Nabídka poradenské služby PPP ohledně profesní orientace. 

 

Mgr. Jan Kristek 

12.-13.10 Burza práce a středních škol ve Vsetíně (akce nakonec byla 

z epidemiologických důvodů zrušena). 

Mgr. Jan Kristek 

13.10 Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních 

školách a učilištích ve Zlínském kraji na celý školní rok 

Mgr. Jan Kristek 

1.11 Nabídka – Veletrh práce a vzdělání pro přehled o aktuální 

situace na trhu práce a informace důležité k rozhodnutí o 

výběru vhodné střední školy. 

Mgr. Jan Kristek 

2.11 Online přednáška – Předání informací o průběhu přijímacího 

řízení na střední školy – informativní schůzka pro rodiče 

vycházejících žáků. 

Mgr. Jan Kristek 

8.11 Atlasy školství – Zajištění Atlasů školství pro vycházející 

žáky, seznámení žáků s touto brožurou. 

Mgr. Jan Kristek 

27.9 – 

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 

22.11 - 

únor 

Zajištění informačních materiálů SŠ – průběžná aktualizace 

informačních materiálů SŠ na nástěnce VP. Předávání 

materiálů do tříd žákům. 

Mgr. Jan Kristek 

 

1.12 Práce s atlasem školství, informace ke změnám přijímacího 

řízení 

Mgr. Jan Kristek 

prosinec Interaktivní přednáška ředitele Integrované střední školy 

Valašské Meziříčí pro žáky 9.ročnků 

Mgr. Jan Kristek 

PhDr. Milena 

Medková 

Mgr. Petr Pavlůsek 

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 

1.12 Vědecký festival – Integrovaná střední škola Valašské 

Meziříčí (akce nakonec byla z epidemiologických důvodů 

Mgr. Jan Kristek 
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zrušena). 

leden–

únor 

Depistáž žáků se zájmem o víceletá gymnázia 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 

2.2–3.2 Vydávání přihlášek na SŠ bez talentových zkoušek Mgr. Jan Kristek 

2.2–3.2 Vydávání přihlášek na víceletá gymnázia Mgr. Jan Kristek 

14.2 Příprava manuálu pro vyplnění přihlášky na SŠ – pro žáky z 9. 

ročníku 

Příprava manuálu pro vyplnění přihlášky na víceletá gymnázia 

Mgr. Jan Kristek 

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

řízení na střední školy pro žáky 9. ročníku 

Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy. 

Mgr. Jan Kristek 

15–18.2 Příprava zápisových lístků Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

8.3-9.3 Vydávání zápisových lístků, informace o změnách 

v přijímacím řízení na SŠ 

Mgr. David Kubas 

Mgr. Jan Kristek 

březen Projektový den ve Střední průmyslové škole strojnické ve 

Vsetíně – pro žáky 8. ročníků 

PhDr. Milena 

Medková 

Mgr. David Kubas 

Třídní učitelé 

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 

22-28.4 Zjišťování výsledků přijímacího řízení a depistáž žáků 

nepřijatých 

Mgr. Jan Kristek 

2.-4.5 Informace k odvolacímu řízení, 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 

   

   

   

celoročně Žáci 8.ročníku – výuka PČ – volba povolání dle ŠVP Vyučující 

Mgr. Jan Kristek 

květen Žáci 6.ročníků – Exkurze – Střední škola stavební Valašské 

Meziříčí 

Třídní učitelé 
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10. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 
chování a zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 
poskytování jazykové přípravy 

 

 

Členové školního poradenského pracoviště 

Mgr. Hana Salamonová – výchovná poradkyně 

Mgr. Jan Kristek – výchovný poradce, kariérový poradce 

Mgr. Jana Bernátková – školní metodik prevence 

Mgr. Věra Krajčová – školní speciální pedagožka 

Mgr. Martin Zupko – školní psycholog 

Mgr. et Mgr. Ludmila Kubjátová – školní psycholožka 

 

Členové ŠPP orientují svou činnost na poskytování podpory žákům se SVP a žákům nadaným, 

pomoc při řešení kázeňských problémů či sledování a řešení projevů sociálně patologických jevů 

u žáků (záškoláctví, násilí, vandalizmus, šikana a další). Jsme poradenským subjektem, na který 

se mohou učitelé, rodiče i sami žáci v případě problémů obrátit. Naše škola má zaveden systém 

výchovného a kariérového poradenství, v rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich 

zákonným zástupcům poradenské a konzultační služby. Konzultační hodiny (výchovných 

poradců, metodika prevence, školních psychologů i speciální pedagožky) pro žáky, rodiče i 

učitele probíhají po předchozí dohodě.  

 

A. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byli zařazeni (na základě vyšetření 

v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru) žáci s 

přiznaným podpůrným opatřením. Ve školním roce 2021/2022 bylo vzděláváno 61 žáků s 

přiznaným PO 2. stupně a 2 žáci s PO 3. stupně. V průběhu školního roku byla vedena 

dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, která se průběžně aktualizovala 

na základě psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření. Žáci s PO1 (převážně žáci s 

lehčími formami výukových nebo výchovných obtíží) byli vzděláváni s využitím speciálně 

pedagogických metod, postupů a forem nebo individuální podporou v rámci výuky. Žáci s PO 2. 

a 3. stupně pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu nebo dle doporučení ŠPZ. Ve 

výuce jim byly poskytnuty speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální učebnice, didaktické materiály nebo asistent 

pedagoga.  

 

Některým žákům s výukovými obtížemi škola zajišťuje možnost doučování v jednotlivých 

předmětech. Doučování je poskytováno na 1. i 2. stupni. 
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Poskytovaná podpora dle doporučení ŠPZ: 

 

1. stupeň     celkem 32 2. stupeň celkem 31 

PO 2 30 PO 2 31 

PO 3 2 PO 3 0 

IVP 6 IVP 0 

Předmět spec. ped. péče 20 Předmět spec. ped. péče 0 

Asistenti pedagoga 2 Asistent pedagoga 0 

 

 

B. Nadaní a talentovaní žáci 

 

Na 1. a 2. stupni školy bylo ve spolupráci s třídními učiteli a školními psychology orientačně 

zjištěno 51 nadaných a talentovaných žáků ve škole. Tito žáci měli možnost rozvíjet své 

schopnosti a talent pomocí specifických úkolů, řešením multipodnětných zadání ve výuce, psát 

referáty, zapojit se do soutěží nebo konzultovat s odborníky témata z okruhu svého zájmu. 

 

 

C. Oblast výchovně vzdělávací práce a ŠPP 

 

Spolupráce s Úřadem práce ve Valašském Meziříčí, poskytování pomoci a podpora žáků ve 

vztahu k trhu práce a využití informací z pravidelných schůzek výchovných poradců v okolí 

Valašského Meziříčí. Úřad práce a jejich Informační a poradenské středisko se tak stává dalším 

subjektem v soustavě poradenských služeb při výběru vzdělání. 

 

Koordinace součinnosti třídních učitelů s ostatními vyučujícími při řešení méně závažných 

výchovných a vzdělávacích problémů. Individuální pohovory s rodiči (na žádost rodičů či 

vyučujících), ojedinělá neomluvená absence, porušování školního řádu, nepořádnost, 

nepřipravenost na vyučování, drzé chování, projednávání závažnějších výchovných problémů a 

kázeňských přestupků s rodiči dotyčných žáků a s vedením školy. 

 

V průběhu celého školního roku žáci i učitelé využívali konzultací školních psychologů a školní 

speciální pedagožky, kteří velmi úzce spolupracovali s výchovnými poradci, metodičkou 

prevence, rodiči a vedením školy. Informace o konzultačních hodinách jsou zveřejněny na 

webových stránkách školy a nástěnce výchovného poradenství. Všichni žáci mají možnost využít 

schránku důvěry, která je výchovnými poradci každý den kontrolována.  

 

 

D. Jazyková příprava  

 

Ve školním roce nebyla poskytována jazyková příprava žáků v kmenové škole. Žáci z Ukrajiny 

se zúčastnili vzdělávání, které bylo poskytováno Městskou knihovnou ve Valašském Meziříčí 

v rámci adaptace žáků. Ve školním roce 2021/2022 docházelo do ZŠ Křižná 18-22 žáků. 
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E. 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 plánu primární prevence pro rok 2021/2022 jsme vycházeli z analýzy loňského 

školního roku. Cíle primární prevence pro rok 2021/2022 byly splněny. 

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 2021/2022. 

 

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. Každý rok probíhá ve třídách 1. a 2. stupně dotazníkové šetření na 

téma Klima třídy. Výsledky tohoto šetření mají k dispozici v tištěné formě všichni třídní učitelé a 

všichni pedagogičtí pracovníci a mohou s nimi aktivně pracovat. Po domluvě s metodikem 

prevence a výchovným poradcem se dotazníkové šetření může opakovat. Učitelé tak dostávají 

informace o atmosféře vztahů v jednotlivých třídách a mohou s nimi aktivně pracovat. 

 

Spolupráce s KPPP 

 

Velice dobrá spolupráce byla s Krajskou pedagogicko - psychologickou  poradnou a ZDVPP 

Zlín, pracoviště Vsetín s metodikem prevence Ing. Janem Plškem. Posílal nám informace 

ohledně prevence, nabídku webinářů, důležité informace ohledně rizikového chování. Založil 

skupinu Pralinky, jedná se o skupinu metodiků prevence, kteří se setkávali na platformě teams 

1x za měsíc a informovali se o své práci a získávali nové informace. 

 

Program Unplugged: 

 

Naše škola byla jednou z pilotních škol programu v rámci projektu EU-DAP Centra adiktologie 

Praha. Program prevence závislosti na drogách probíhá každý rok v 6. třídách v rámci předmětu 

Výchova ke zdraví. 
 

Během období září 2021 – červen 2022 řešil metodik prevence individuálně či  ve spolupráci 

s vedením školy, třídními učiteli, výchovnými poradci tyto případy:  

- vztahy ve třídě 

- osobní problémy 

- návykové látky 

- vulgární chování 

- ničení školního majetku 

- nevhodné chování 
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- nevhodné chování na sociálních sítích 

- agresivní chování 

- kouření 

- záškoláctví 

 

O všem je vedena dokumentace u metodika prevence. 

 

Akce v rámci primární prevence: 

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

Kurzy probíhaly v prostorách školy a v přírodě. Aktivity byly zaměřeny na adaptaci nových 

žáků, seznámení s třídními učiteli, posílení pozitivního klimatu ve třídě. 

V rámci primární prevence je naše škola velmi aktivní. O tom svědčí i počet akcí, přednášek, 

aktivit pro 1. a 2. stupeň: 

Protidrogový vlak 

Vídeň 

Agarta – interaktivní program proti drogové závislosti 

Olympiády, soutěže 

Bezpečně na ulici i na hřišti 

Péče o zdraví 

Soutěž T – Profi 

Scratch Cub 

Projekty se SPSŠ 

Projektový den s rodilým mluvčím pro nadané děti 

Dentální hygiena 

Na startu mužnosti 

Duševní zdraví 

Holocaust v literatuře 

Divadelní představení 

Bobřík informatiky 

 

11. 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 

0 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – 

průběžné vzdělávání 

71 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků korespondovalo s Plánem DVPP. 
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12. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

   

 

Po proběhlé pandemii bylo opět navázáno na spolupráci školy se složkami v okolí.  

 

 

Aktivity a projekty školy: 

 

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

 

Již čtvrtým rokem intenzivně spolupracujeme s PdF UP v Olomouci coby jejich fakultní škola. 

Naše škola umožňuje praxe studentům fakulty, máme možnost využívat konzultace s odborníky 

fakulty.  

 

 
 

 

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. Žáci 1. 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. V rámci podpory čtenářské gramotnosti navštěvují žáci vyšších 

ročníků děti z mateřské školky Křižná a předčítají jim.  

 

 

Projekt Zelená škola    
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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. 

 

Přehled akcí 

 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 

Žáci 6. tříd se zúčastnili 2 denního 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. 

 

Cizí jazyky 

 

Pod záštitou jazykové školy Hellou proběhla na naší škole opět příprava na mezinárodní 

jazykové zkoušky Cambridge exams ve 4 úrovních: Starters, Movers, PET a KET.  

 

Pretesty se vyzkoušelo 52 žáků. 13. dubna proběhly na naší škole mezinárodně uznávané 

zkoušky Cambridge exams. 14 žáků zvládlo zkoušky ve své úrovni a obdrželo certifikáty 

 

Konverzační soutěž v cizím jazyce 

 

Začátkem 2. pololetí školního roku 2021/2022 proběhly konverzační soutěže v Anglickém 

jazyce – školní a okresní kolo. Naši školu reprezentovali Emma Večeřová ze 7. ročníku a Erik 

Tvrdoň z 9. ročníku. Lépe si v okresním kole vedla Emma, která se v konkurenci 27 účastníků 

z celého okresu neztratila a obsadila pěkné 12. místo. Mezi účastníky ze 

všech valašskomeziříčských škol to bylo druhé nejlepší umístění.  

Konverzačních soutěží z německého jazyka jsme se neúčastnili. V uplynulém roce se však 

podařilo vypěstovat pár nadšených němčinářů, které bychom rádi přesvědčili, aby se v letošním 

školním roce konverzačních soutěží účastnili. 

 

Projektový den s rodilým mluvčím 

 

7. března se na naší škole uskutečnil Projektový den – výuka anglického jazyka. Hlavní téma 

znělo Moje země – cestování. Celá akce se konala díky podpoře Nadačního fondu ZŠ Křižná,  

byla spojena s návštěvou a  výukou rodilého mluvčího, který si připravil program pro  dvacítku 

nadaných žáků 5.- 8.  ročníků. 

 Lektor Alan  Jannett tak dětem například přiblížil rozdíly mezi Českou republikou a Spojenými 

státy americkými.  Rozebírali se různá témata.  Lektor byl ohleduplný a šlo mu skvěle rozumět.  

Dětem se jeho program  velice líbil. Alan  Jannett na děti samozřejmě mluvil pouze v angličtině, 

program zahrnoval témata cestování, školství v USA,  jídlo, státy či symboly  Spojených států. 

 

Wocabee, Wordwall 
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 Ve vybraných skupinách jsou nadále pro výuku jazyků využívány aplikace, které se osvědčily 

v distanční výuce. S  využitím těchto aplikací budeme pracovat i nadále. 

 

CLIL 

Na prvním stupni stále částečně probíhala podpora metody CLIL  (formou prezentace práce dětí 

na nástěnce). Od nového roku bychom rádi fungovali v systému trvalejší a rozsáhlejší spolupráce 

na 1. i 2. stupni.  Přihlásilo se mnoho kolegů, kteří by metodu CLIL  ve svých hodinách rádi 

využívali. Tito kolegové během roku budou zpracovávat 5-6 výstupů s využitím metody CLIL 

ve výuce.   

 

Exkurze 

V rámci podpory výuky 2. cizího jazyka žáci 8. ročníků navštívili Vídeň. 

 

 

Přírodovědné předměty 

 

Školní rok 2021/2022 ovlivnila covidová pandemie a distanční výuka v předchozím školním 

roce. Na začátku roku bylo věnováno více pozornosti opakování a doplnění učiva z distanční 

výuky. Projevila se ztráta učebních návyků u některých žáků. Tyto problémy byly řešeny v 

hodinách a také pomocí doučování (projekt města, projekt státu). 

 

Fyzika  

 9. třídy byly na konci školního roku na výukovém programu ve hvězdárně 

Valašské Meziříčí 

 

Chemie  

 Žáci 8. ročníku navštívili Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kde byl pro ně 

připraven program „chemické pokusy“. 

 

Přírodopis 

 V 6. ročníku byli na exkurzi v záchranné stanici v Bartošovicích. 

 V 7. ročníku navštívili Živou vodu v Modré. 

 V 8. ročníku absolvovali pobytový 3denní kurz EVVO v Dolní Lomné. 

 V 9. ročníků se účastnili přednášky na hvězdárně ve Valašském Meziříčí na téma 

horniny a nerosty spojené s návštěvou tamního geoparku. 
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Zeměpis: 

 Žáci 6. ročníků se zúčastnili návštěvy hvězdárny ve Valašském Meziříčí  

(přednáška o sluneční soustavě, přednáška o průzkumu vesmíru a pozorování 

Slunce dalekohledem). 

 6. ročník - projekt Hydrosféra – žáci vyráběli práci na téma Hydrosféra a vyrobili 

krásné makety vodopádů, které byly i vystaveny ve vestibulu chodby.  

 Práce Badatelská v terénu: téma Atmosféra, Orientace v terénu. 

 

3. Účast v soutěžích 

 

Přírodopis 

 Žáci se zúčastnili přírodovědných soutěží Poznej a chraň! (1. duben) a Jaloveček  

(8. duben). V hojném počtu se také zapojili do školního kola 56. ročníku Biologické 

olympiády, které se uskutečnilo 27. ledna pro kategorii D a 1. února pro kategorii C. 

Úspěšnou řešitelkou byla Kateřina Lebedová, která si svým skvělým výsledkem zajistila 

postup do okresního kola Biologické olympiády. To se uskutečnilo 22. dubna na 

Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.  

 

Zeměpis 

- Školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 57 žáků, do okresního kola postoupilo 

9 žáků. Nejlepšího výsledku v okrese dosáhl Jindřích Pešl, obsadil krásné 4. místo.  

 

Český jazyk a literatura 

 

Účast v soutěžích: 

 

Olympiáda v českém jazyce – Kristýna Janovská, 9.A – 10. místo v krajském kole ve Zlíně 

Krásenský zvoneček – účast bez umístění 

O poklad strýca Juráša – účast bez umístění 

 

Návštěva muzea na zámku v Lešné: Žáci šestého ročníku absolvovali lektorský program 

Bájesloví Valašska.  
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Návštěva muzea v zámku Kinských: Žáci šestého ročníku absolvovali lektorský program 

Valašsko v proměnách času. 

 

Akce Celé Česko čte dětem: V září 2021 se žáci školy se svými vyučujícími zapojili do 

celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. Žáci druhého stupně si připravili program pro žáky 

prvního stupně.  

 

 

 
 

Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky z českého jazyka: Žáci byli po celý školní rok 

připravováni ke zdárnému absolvování přijímacích zkoušek v předmětu Seminář z českého 

jazyka a literatury. Zavedení tohoto předmětu v 9. ročníku se velmi vyučujícím i žákům 

osvědčilo. 

 

Zavedení čtenářských dílen do výuky: V tomto školním roce někteří vyučující začali zavádět do 

výuky tzv. čtenářské dílny, které vypadají tak, že část hodiny se žáci věnují četbě vybrané knihy 

a druhou část hodiny s přečtenou ukázkou pracují (často ve formě pracovního listu). Práce ve 

čtenářských dílnách podporuje čtenářskou gramotnost, komunikační dovednost a kritické 

myšlení žáků. 

 

Informatika 

 

V letošním roce došlo ke změně ŠVP. Pozornost byla věnována výuce programového učení. 

Programování bylo vyučováno především pomocí programu Scratch, k výuce byly využity 

beeboty a ozoboty. Výuka probíhala podle podpůrných materiálů, které vyučující obdrželi na 

začátku roku. Jsou velmi dobře zpracované. Žáci zadané úkoly zvládali a bavily je. Celkově 

změnu ŠVP v předmětu informatika hodnotím jako pozitivní. Výuka programového učení byla 

doplněna o znalosti a dovednosti v oblasti Office, multimédií a práce s daty. V případě skupin, 

které učím fyziku, byly výsledky laboratorních prací z fyziky zpracovávány v hodinách 
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informatiky pomocí programu Excel. Během celého školního roku byla věnována pozornost 

bezpečnosti práce s internetem a sociálními sítěmi. Výuka byla přizpůsobena potřebám a 

schopnostem žáků jednotlivých tříd, zvláště žákům přicházejícím z jiných škol.   
V hodinách informatiky v sedmých a osmých ročnících žáci pokračovali ve výuce psaní všemi 

deseti hmatovou metodou prostřednictvím programu ZAV (10 minut na začátku hodiny). Jde o 

dovednost, kterou mohou použít při dalším studiu. Žáci šestých ročníků si výuku vyžádali na 

konci roku. Jedna žákyně si zakoupila domácí verzi programu ZAV.  
 

Kybernetická bezpečnost 

 Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti je dle agentury ENISA měsíc říjen, proto 

i na naši žáci zhlédli v hodinách Informatiky mnoho videí k tématu. Vyučující využili 

portálu https://osveta.nukib.cz/, kde se věnovali problematice digitální stopy, sociálních 

sítí, bezpečnosti hesel, ověřování informací a dalším oblastem. Nejvíce žáky zaujaly hry 

Interland a Digistories, což je vidět na jejich tvorbě. Seznámili se i s projekty Nenech to 

být a O2 Chytrá škola.  

Žáci vytvořili plakáty, kde zaznamenali to nejdůležitější, co si zapamatovali.  

Bobřík informatiky 

 V měsíci listopadu nás ovládl Bobřík informatiky v předmětu Informatika od 4. třídy až 

po 9. třídu. Žáci si mohli nejprve vyzkoušet testy nanečisto z archivu, které byly 

přístupné před termínem ostrých testů. Žáci 4. a 5. třídy byli zařazeni do kategorie Mini, 

6. a 7. třídy do kategorie Benjamin a 8. až 9. ročník soutěžil v kategorii Kadet. 

V týdnu od 8. 11. do 12. 11. soutěžilo v kategorii Mini celkem 106 žáků. Mezi úspěšnými 

řešiteli bylo 23 žáků. Nejlepšího výkonu dosáhla Rozálie Uhrová s 180 body, na druhém 

místě se umístila Uyen Ganchimeg se 176 body a na třetím místě Michaela Šebková se 

160 body. 

Ve stejném týdnu se účastnilo kategorie Benjamin 102 žáků. S 180 body se o první místo 

dělí Lukáš Bill a Kristýna Staňková, druhé místo se 164 body sdílí Jan Palouš a Ella 

Gerlová, stejný počet 156 bodů získali i Jindřich Pešl a Emma Večeřová, kterým patří 

krásné třetí místo. 

O týden později, tj. od 15. 11. do 19. 11., zkoušeli štěstí žáci v kategorii Kadet. Z 94 

účastníků bylo 28 úspěšnými řešiteli. Na prvním místě se 168 body se umístila Kateřina 

Špaňhelová, na druhém místě je Martin Cáb se 160 body, o třetí místo se dělí Ester 

Kapustová a Lukáš Štěpán. 

 

Scratch Cup 

 Velký zájem o poměření svých schopností v programovacím prostředí Scratch projevili 

žáci druhého stupně. Dne 27. dubna proběhla soutěž s názvem Scratch Cup 2022. 

Zadání soutěže obsahovalo tři úlohy, které měli žáci naprogramovat. 

První úloha byla zaměřena matematicky na vykreslení rovnostranných trojúhelníků v 

řadě, kde použili bloky s parametry a podmínky když. Druhá úloha byla hravější, 

jmenovala se „Krabi“. Žáci měli vytvořit hru s přičítáním a odečítáním bodů při správné 

volbě rozdílných nebo stejných krabů na obrazovce. Pohráli si s kostýmy a zprávami. 

Třetí úloha byla složitější hrou s cukrovím na plechu.  

Nejlepšího umístění dosáhl Ondřej Kočíb (9. třída). S devíti body obsadil 44. - 47. místo 

ze všech soutěžících z České republiky. 

 

S Ozoboty za prvňáčky 

 V rámci výuky Informatiky se deváťáci učí programovat roboty – Ozoboty. V dubnu si 

zkusili vytvořit s paní učitelkou Plachejdovou své vlastní cesty s příkazy a vymyslet 

příběhy. Některé práce byly opravdu velmi zdařilé. Deváťáky během programování 

napadlo, že své výtvory mohou předvést i ostatním žákům školy. Po dohodě s 
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vyučujícími tedy minulý týden navštívili třídy prvňáčků.  

 

 
Vědecká konference 

 Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se žáci z 9. tříd účastnili Vědecké konferenci pořádané Centrem 

podpory vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 

 Tomáš Podešva, Tomáš Mlýnek a Martin Machanec, Markéta Hnilicová a Václav Veselý 

vystoupili s prezentacemi: „S Ozoboty za prvňáky“ a „Čteme prvňáčkům“. 

Žáci si vyzkoušeli prezentaci před více lidmi a mohli porovnat své výkony s ostatními 

vrstevníky. 

 

Výuka předmětu Informatiky 

 Pro výuku Informatiky máme dvě kmenové počítačové učebny. Multimediální učebnu 

využíváme při práci se zvukem, videem, fotografií a pro robotiku.  

 Vyučujeme podle nového ŠVP. Výuka je od 4. až do 9. ročníku zaměřena na 

programování, logické uvažování, kritické myšlení. Hojně využíváme robotické hračky 

(Bee-bot, Ozobot). 

 Používáme učebnice z https://imysleni.cz 

 

 

Dějepis 

 

V rámci projektových dnů došlo k podpoře povědomí žáků o moderních dějinách. 

 

Proběhla přednáška o holokaustu s jednou z posledních přeživších paní dr. Vidlíkovou. 

 

Velmi úspěšná byla spolupráce s kanceláři Post Bellum, žáci 9. ročníků se zapojili do workshopu 

Paměti národa. 

 

 

https://imysleni.cz/
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Matematika 

Tento školní rok konečně nebyl poznamenán koronavirovou epidemií ve smyslu zavření škol a 

případné distanční výuky. Samozřejmě jsme museli reagovat na určité „zpoždění“ výuky a díky 

poctivé práci všech vyučujících matematiky se nám to povedlo (opakovali a procvičovali jsme 

učivo, využívali doučování, abychom pomohli slabším žákům apod.). 

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

na střední školy. Tady velmi pomohl předmět Cvičení z matematiky, ve kterém jsme mohli více 

učivo procvičovat. Přijímací zkoušku z matematiky pak většina žáků zvládla tak, že byli přijati. 

Matematické soutěže letos probíhali prezenčně. Zapojili jsme se do Přírodovědného klokana, 

Matematického klokana, Pythagoriády a Matematické olympiády.  

 

V okresním kole MO jsme měli v 6. ročníku celkem 8 žáků, z nich 2 úspěšné řešitelky (Adélu 

Zetkovou a Ellen Záslavovou), v 7. ročníku pak tři žáky a z nich jednu úspěšnou řešitelku 

(Rozárii Trojákovou). V 8. ročníku se okresního kola zúčastnil jen František Burian (bohužel 

úspěšný nebyl) a v 9. ročníku jsme zastoupení neměli. Dali jsme si za úkol více motivovat žáky 

vyšších ročníků.  

 

Školního kola Pythagoriády se zúčastnilo celkem 43 žáků, 7 z nich postoupilo do okresního kola. 

V něm však nikdo úspěšný nebyl.  

 

Přírodovědného klokana, který je jen pro 8. a 9. ročník, se zúčastnilo 13 žáků, a Matematického 

klokana 39 žáků 2. stupně a 99 žáků 1. stupně. 
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Projekty podpořené ESF 

 

1. Šablony Inkluze společně II 

 

 

 

Ve školním roce byl dokončen projekt 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 

 

 

 

2. 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 2021/2022 jsme plnili tyto aktivity: 

 

Koordinátor Inkluze 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Školní speciální pedagog 

Vzdělávací aktivity o prázdninách 

Skupinové výjezdové aktivity  

 

 

3. Šablony „Inkluze společně III“ 

 

Projekt Inkluze společně III reg. Č. CZ. 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018949 navazuje na 

předcházející šablony. Dotace 1 205 550,00 Kč. 

 

Aktivity: 

3.II/1   Školní asistent - personální podpora ZŠ 

3.II/10  Klub pro žáky ZŠ 

3.II/12   Projektový den ve výuce 

3.II/2   Školní speciální pedagog 

3.II/3   Školní psycholog 

 

 



22 

 

4. Květnaté louky na Valašsku a Kysucích 

 

Zapojili jsme se do projektu Města Valašské Meziříčí „Květnaté louky na Valašsku a Kysucích“.  

Tento projekt velmi výrazně podpořil environmentální výchovu žáků.  

 

 

5. Ukliďme Česko 

 

Žáci školy se pod vedením koordinátora EVVO pravidelně podílí v rámci projektu „Ukliďme 

Česko“ na úklidu venkovních prostor školy kolem řeky Bečvy. 

 

 
 

 

13. Školní družina 

 

 Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo ŠD celkem 168 žáků. Během 2. pololetí byli postupně 

přijati 4 žáci z Ukrajiny, které začleňujeme do kolektivu. Největší potíže způsobuje jazyková 

bariéra.   

 

Žáci jsou rozděleni do 6 oddělení. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením jsme se 

snažili dodržovat homogenitu ročníků. V průběhu školního roku jsme dodržovali veškerá 

covidová opatření nařízená vládou ČR, včetně nošení roušek i testování žáků. Školní družina je 

v provozu denně od 6 hodin do 16 hodin a je plně vytížena. Do činnosti dvou oddělení ŠD jsou 

zapojeny 2 asistentky pedagoga. 

 

 Od října jsme do náplně školní družiny zařadili zájmovou činnost. Navštěvujeme keramickou 

dílnu, cvičnou kuchyni i tělocvičnu. Po covidové pauze je o tuto náplň velký zájem ze strany 

žáků i rodičů. Splnili jsme celoroční plán, navštěvovali jsme kino, knihovnu, muzeum strašidel, 
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dopravní hřiště, Vrtuli, ekocentrum, hvězdárnu. Zapojili jsme se do projektu „Česko čte dětem“, 

kdy jsme spolupracovali s žáky 7. ročníku.  Zúčastnili jsme se soutěže „Zebra se za tebe 

nerozhlédne“. V jednotlivých odděleních ŠD proběhla návštěva pracovnice z Červeného kříže, 

s kterou jsme se učili základy první pomoci. Dále proběhla beseda s hasiči. Velmi se nám líbily 

„Dny s BESIPem“, které se konaly na začátku i konci školního roku. Žáci si zde ověřili své 

znalosti jak se bezpečně pohybovat po veřejných komunikacích.  Co nejvíce času trávíme na 

čerstvém vzduchu na školním hřišti, kde sportujeme, hrajeme hry, malujeme, vyrábíme a 

podporujeme čtenářskou gramotnost. Taktéž jsme se zapojili do úklidu celého areálu školy. 

Všechna oddělení ŠD byla zapojena do výzdoby školy, žáci připravovali dárky pro své budoucí 

spolužáky u příležitosti zápisu do prvních tříd. Vychovatelky ŠD připravili pestrý program pro 

žáky na jarním pobytu v přírodě.  
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14. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

1. 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 2021. Povinnost 

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

nárůstu cen energií byly drobné opravy minimalizovány.  

 

V měsících červenci a srpnu došlo k opravě vodovodního potrubí, opravě střechy nad školní 

jídelnou, pokračovalo oplocení školního areálu – 4. etapa a byl opraven hlavní rozvaděč NN.   

 

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. 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 proběhlo velké množství vyučovacích hodin ve venkovních 

prostorách školy. Žáci využívali vnitřní sportoviště o všech přestávkách. Žáci 9. ročníků 

uspořádali turnaj ve stolním tenise, který věříme, že se stane tradicí.  

 

Od dubna 2022 byli zapsáni do povinné školní docházky žáci z Ukrajiny v souvislost 

s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Přestože situace nebyla lehká, přinesla zátěž 

administrativní i pedagogickou, podařilo se většinově žáky z Ukrajiny začlenit, téměř všichni 

budou pokračovat ve vzdělávání na naší škole i v následujícím školním roce. 

 

Datum zpracování zprávy:  30. 9. 2022 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou 2021/2022 dne 10. 10. 2022, školská rada 

výroční zprávu schválila. 

 

 

 

 

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

PhDr. Milena Medková, MBA 

     ředitelka školy 


