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Naše škola je místem s bezpečným, respektujícím a tvůrčím prostředím. Profesionalitou a
prožitkem podporujeme jedinečnost a rozvíjíme samostatné myšlení a učení. společná cesta

je radostí nás všech.

Předkládaná výroční zpráva je zhodnocením rozsáhlé činnosti základní školy, za kterou se
skrývá obrovské množství práce, kreativity každého jednotlivce i celého kolektivu. Všichni
zaměstnanci školy si zaslouží velké poděkování za poctivou práci a skvělou atmosféru,
kterou ve škole vnímáme na každém kroku.

I.
Základní údaje o škole

1) Název: Základní škola, Vsetín, Sychrov 97
Sídlo: MuDr. Františka Sovy, 97, 755 01 Vsetín
IČO: 609 904 65
IZO: 060 990 465
E-mail: sekretariat@zssychrov.cz
WEB: www.zsvsetinsychrov.cz
Telefon: +420 603 874 639

2) Zřizovatel: Město Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín
3) Právní forma školy: od 01. 01. 1995 příspěvková organizace
4) Ředitelka školy: Mgr. Pavlína Planková

Datum jmenování do funkce: 21.08.2021

5) 1.zástupce ředitelky školy: Mgr. Markéta Sedláčková

Datum jmenování do funkce: 01. 09. 2021

6) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností: Ivana Molková
7) Datum zahájení činnosti  školy: 02. 09. 1985
8) Datum zařazení do sítě škol: 01. 01. 2005
9) Poslední aktualizace v síti: 24. 09. 2021
10) Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 149 803

11) Součásti školy  podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:

základní škola: kapacita 480 žáků

školní družina: kapacita 180 žáků

školní klub: kapacita 160 žáků

školní jídelna:  kapacita 500 jídel
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12) Základní údaje o škole a jejich součástí:

Školní docházku na naší škole plnilo celkem 424 žáků. V tabulce jsou uvedeny údaje podle
výkazů M 3, R 13-01, Z 2-01 a Z 17-01.

Počet tříd/skupin Počet žáků Počet žáků na
třídu/skupinu

1. stupeň 15 279/22* 18,60

2. stupeň 8 166/2* 20,75

Školní družina 6 180 30,00

Školní klub 1 160 x

Školní jídelna x 425 + 115 * x

* 22 žáků je dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
individuálně vzděláváno a 2 žáci plní povinnou školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v zahraničí.

* dospělí strávníci (zaměstnanci školy + cizí strávníci)

13) Školská rada

Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Vsetína ze dne 17. 5. 2005. Ve roce 2021
proběhly volby do školské rady a začalo nové funkční období:

předseda Školské rady: Mgr. Edita Slováčková (za zákonné zástupce)

počet členů školské rady: 6

Ing. Tomáš Pifka (za zřizovatele)

Mgr. et. Mgr. Andrea Frňková (za zřizovatele)

Mgr. Markéta Krůželová (za pracovníky školy)

Mgr. Šárka Zajíčková (za pracovníky školy)

Mgr. Ingrid Ezechýl (za zákonné zástupce)

počet jednání školské rady: 2
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II.
Vize a poslání školy

Jsme odhodlaná, moderní, mladá, měnící se škola reflektující požadavky a potřeby současné,
ale snad i budoucí společnosti. Jsme škola respektující svobodný přístup ke vzdělávání
různými formami. Nabízíme vzdělávání ve třídách s moderními výukovými metodami, kde
uplatňujeme prvky inovativního vzdělávání dle nejmodernějších poznatků a trendů.

Věříme, že škola má být partnerem a průvodcem každého žáka na jeho cestě k poznání. Na
této cestě se respektujeme a řídíme těmito základními myšlenkami

● bezpečné prostředí - komunikujeme otevřeně, budujeme důvěru, dodržujeme
stanovená pravidla

● respektující prostředí - jednáme s úctou a zájmem, chápeme potřeby žáků, pracujeme s
individualitou každého

● tvůrčí prostředí - budujeme podnětný prostor pro žáky i pedagogy, učitel je průvodcem
● profesionalita - zodpovědnost požadujeme od sebe i druhých, odbornost, kvalita,

sebereflexe
● prožitek - podporujeme učivo s běžným životem
● jedinečnost - každý je jiný, ale pod jednou střechou
● samostatné myšlení a učení - rozvíjíme dovednost vyjádřit a obhájit si svůj názor,

pracujeme s chybou
● společná cesta je radostí nás všech - prostřednictvím společných prožitků táhneme

všichni stejným směrem za jeden provaz

Člověka, dítě chápeme jako svobodného, odpovědného a aktivního jedince, který by měl
aktivně usilovat o dobro nejen své, ale i druhých a celého světa. Má přispívat k tomu, že svět
bude o něco lepším místem. Z tohoto přesvědčení vychází tyto hodnoty školy:

● svoboda ve škole je vnímána jako všeobjímající základ veškeré lidské existence a
interakce

● respekt vnímáme jako základní prostředek k vytváření bezpečného prostředí,
prosazujeme úctu k sobě i druhým, netolerujeme zesměšňování, křivdy,
nepodporujeme nezdravou soutěž

● pokorný člověk dokáže lépe naslouchat druhým a zlepšovat sebe i okolí
● důvěra a sebedůvěra ve svém okolí vytváří bezpečné a proaktivní prostředí
● spravedlnost, stejné podmínky pro všechny vytváří důvěryhodné a bezpečné prostředí
● otevřenost, nic neskrýváme, jsme otevřená a laskavá škola ke všemu a ke každému
● aktivita, každý může svojí aktivní činností udělat svět lepší
● nebojíme se výzev, inovací, chyb, vše nás posouvá a dělá svět lepší.

Při vzdělávání uplatňujeme princip:

● samostatnosti
6
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- dítě se ve škole nespoléhá pouze na vedení učitele, jeho aktivity jsou
směřovány k samostatnému konání

- dítě vnímá učitele jako skutečného poradce, koordinátora činnosti
- dítě se učí spoléhat samo na sebe, "odložená pozornost"
- dítě kráčí k úspěchu v samostatné práci s naprosto jasně stanovenými pravidly

● zodpovědné svobody
- dítě je ve škole svobodné v možnosti volby činnosti i ve způsobu jejího

provedení v tzv. otevřené fázi vyučování
- dítě si nemůže dělat co chce, nýbrž je vedeno tak, aby účinně a zodpovědně

využívalo nabídnuté volnosti
- dítě se s dostatkem svobody při práci učí zároveň zodpovědnosti
- dítě je svobodné ve vlastním časovém rozvrhu nabízených činností a ve

vlastním zvoleném tempu práce ve škole
● spolupráce

- dítě má pracovat nikoli pod vedením a dozorem učitele, ale očekává se, že
bude při svém vzdělávání spolupracovat s učitelem a spolužáky

- k naplnění principu dítě potřebuje: zorganizování práce pedagogem, stanovení
termínů odevzdání práce, možnost získat všechny potřebné materiály, být
obklopeno podnětným prostředím, tak aby mělo možnost spolupracovat na
úkolech se spolužáky, pocítit jistotu, že je v jeho silách zvolenou práci úspěšně
zvládnout

● svoboda s hranicemi
- vnější svoboda představuje prostředek pro dosažení svobody vnitřní, dát dětem

svobodu v tomto případě znamená zbavit je tlaku rodičů a učitelů a přenést ho
na ně samé

- svoboda volby je neoddělitelně spojena se zodpovědností za tuto volbu, dítě
směřuje ke studijní autonomii

● děti se učí tím, čím žijí a co je obklopuje - doma i ve škole.
- Uchováme si:

10 % z toho, co si přečteme
20 % z toho, co slyšíme
30 % z toho, co vidíme
50 % z toho, co vidíme a slyšíme
80 % z toho, co sami říkáme (o čem diskutujeme)
90 % z toho, co sami děláme.
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III.
Vzdělávací program školy

1. Vzdělávací program školy

Vzdělávací program č.j.MŠMT Školní rok 2021/2022

v ročnících počet žáků

Přes překážky ke hvězdám 31504/2004 - 22 1.- 9. ročník 447

2. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů

Třída Název volitelného předmětu Počet skupin

7., 8., 9. Jazyk německý 8

7., 8., 9. Jazyk ruský 3

8., 9. Finanční gramotnost 3

6., 7., 8., 9. Předmět speciální pedagogické péče 3

3. Zájmové útvary

Název kroužku Vyučující Třída Čas

Z důvodu rizika šíření nemoci Covid 19 nebyly ve školním roce 2021/2021 zájmové útvary
realizovány.

4. Hodnocení školní družiny

Ve školním roce 2021/2022 bylo ve školní družině v provozu šest oddělení, které pravidelně
navštěvovalo 180 žáků 1.- 4. tříd. (kapacita naplněna na 100%).
Činnost ŠD byla rozdělena na ranní blok 6.00 -  7.45 hod a odpolední blok 11.45 - 16.00 hod.
Zájmové vzdělání probíhalo v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní
družinu a navazovalo především na učivo I. stupně a to konkrétně na předměty Svět kolem
nás.
Cíle zájmového vzdělávání ŠD respektují obecné cíle vzdělávání vymezeném školským
zákonem. Zároveň zohledňují věkové a individuální zvláštnosti účastníků, personální,
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materiální, ekonomické a další podmínky vzdělávání a výchovy, specifika zájmového
vzdělávání, zájmy a očekávání žáků a rodičů a konkurenční prostředí.

Konkrétní cíle zájmového vzdělávání:

● motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání
● podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a

samostatnosti
● vést žáky k účinné a otevřené komunikaci
● rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
● připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné

osobnosti
● vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání a v prožívání

životních  situací
● rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě
● učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně

zodpovědný
● vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním

hodnotám
● učit žáky žít společně s ostatními

Aktivity školní družiny byly nejen odpočinkové, rekreační a zájmové, ale také vzdělávací,
environmentální, výtvarné, multikulturní, byly zaměřeny na dopravní výchovu, výchovu ke
zdraví a zdravému životnímu stylu. Zájmová činnost žáků byla v ŠD organizována formou
tematických bloků v každém oddělení zvlášť.(bloky výtvarné, tvořivé, sportovní,
přírodovědné - environmentální, divadelní, vaření ve cvičné kuchyňce, besedy a návštěvy
knihovny, hvězdárny, družina v kině,aj.). Školní družina také 4x ročně navštívila divadelní
představení v MD Zlín. Všechny aktivity pomáhaly plnit výchovně vzdělávací cíle, které jsou
obsaženy ve školním vzdělávacím programu. Práce v ŠD byla také hodnocena rodiči, kteří

9
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022



Základní škola Vsetín, Sychrov 97

svými připomínkami a dotazy pomáhali tvořit a naplňovat výchovně vzdělávací cíle i s
ohledem na potřeby jejich dětí.

CELODRUŽINOVÉ AKCE:
Jablíčkový den (září)
Den s armádou – přehlídka techniky a vybavení armády na Dolním náměstí Vsetín (září)
Drakiáda (září, říjen)
Halloween – karneval duchů a čarodějnic (říjen)
Dýňování (říjen)
Bramboriáda (říjen, listopad)
Svatomartinská vycházka (listopad)
Mikulášská nadílka (prosinec)
Vánoční dílnička (prosinec)
Vánoční jarmark (prosinec)
Vánoční besídka (prosinec)
Sněhové čarování – soutěž v tvorbě sněhových staveb (leden, únor)
Talentmanie – Ukaž, co umíš! (leden, únor)
Karneval (únor, březen)
“Kdo z koho!” - turnaj ve hře Dobble , Pexeso (únor, březen )
Z pohádky do pohádky – kvíz (březen)
Malý ilustrátor – výtvarná soutěž (březen)
Velikonoční dílnička (duben)
Den Země – úklid okolí školy, příležitostní akce (duben)
Rej čarodějnic (duben)
Soutěž O nej holku a nej kluka – netradiční disciplíny (květen)
Minigolf, kuželna (květen, červen)
Pohádkový les – odpoledne plné her, soutěží, zábavy ke Dni dětí (červen)
Letní olympiáda (květen, červen)
Výlet vlakem – výletiště U Jančíků Hovězí (červen)
Táborák, spaní v družině – zakončení školního roku (červen)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MD ZLÍN:

1.představení 21.10. Pohádka O Palečkovi
2.představení 13.01. Princezna ze mlejna
3.představení 07.04. Čtyřlístek a talisman noci
4.představení 12.05 Maxipes Fík
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5. Hodnocení školního klubu

Školní klub je součástí Základní školy Vsetín, Sychrov 97. Účastníky školního klubu jsou
žáci prvního stupně, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny a žáci
druhého stupně. Hlavním posláním školního klubu je motivace a podpora žáků k rozvoji
osobnosti se smysluplným využitím volného času s nabídkou aktivit zaměřených na různé
oblasti v bezpečném prostředí, možnost navázat nové vztahy mezi žáky, zaměření se na
prevenci vzniku sociálně patologických jevů a podpora rozvoje nejen nadaných a
talentovaných, ale i handicapovaných,  znevýhodněných a sociálně slabých žáků.

Cíle zájmového vzdělávání:
● podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a

samostatnosti,
● vést žáky k účinné a otevřené komunikaci,
● rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých,

připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti,

● vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací,

● rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě,
● učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví – vést žáky k

toleranci  a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám.

Rozpis aktivit v jednotlivých měsících

Září Motto: Uč se ovládat svá slova a chování tak, aby nikoho nezranily.

- Výzdoba školního klubu
- Společné tvoření pravidel
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- Stolní hry (Ubongo, člověče nezlob se, šachy)
- Školní hřiště – pohyb nás baví
- Sportovní den
- Míčové hry

Říjen Motto: Vyřčené slovo a vystřelený šíp nelze vrátit.

- Podzimní tvoření
- Pohybové aktivity na školním hřišti
- Halloween – zvyky a tradice u nás a v zahraničí
- Vyřezávání dýně
- Turnaj v míčových hrách

Listopad Motto: Odvaha znamená vítězství, bázlivost porážku.

- Sběr listí – výzdoba ŠK pomocí přírodnin
- Čtenářská gramotnost – vyhledávání v encyklopediích a na internetu
- oblíbená kniha – seznámení s oblíbenou knihou
- Turnaj v ping-pongu

Prosinec Motto: Přátelství je součást lidského štěstí.

- Společenské a stolní hry – upevňování fair-play
- Vánoční tvoření – přáníčka, svícny
- Vánoce – tradice a zvyky v rodině
- Zimní sporty

Leden Motto: Nevěřte slovům, věřte skutkům.

- Projekt – Moje zimní pohádka
- Komunikační kruh – Moje předsevzetí
- Tři králové
- Sportovní den – Zimní olympiáda
- Sportovní vycházky – sáňkování/bobování

Únor Motto: Chval přítele veřejně, ale kárej ho mezi čtyřma očima.

- Masopust
- Výroba masky
- Turnaj ve stolním fotbale
- Návštěva knihovny
- Deskové hry
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Březen Motto: Nekráčej přede mnou, možná ze tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou,
možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď mým přítelem.

- Morana – loučení se zimou
- Jarní výzdoba ŠK
- Vycházky do přírody – sledování změn v přírodě
- Vědomostní kvízy

Duben Motto: Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.

- Velikonoce – zvyky a tradice
- Velikonoční dílny
- Pobyt na školním hřišti – míčové hry
- Pálení čarodějnic

Květen Motto: Nedopusťte, aby malá hádka zničila velká přátelství.

- Den matek
- Společný projekt – Naše město
- Procházky – poznávání okolí školy
- Návštěva zámku – Historie a vznik zámku
- Deskové hry – upevňování fair-play

Červen Motto: Pořádně se dívat stačí, abys poznal, co zrak znač

- Mezinárodní den dětí – soutěže
- Turnaj v pétanque
- Pobyt na školním hřišti
- Rozloučení se školním rokem – Opékání špekáčků, občerstvení
- Mé prázdniny – plány na prázdniny
- Úklid školního klubu
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IV.
Personální zabezpečení školy

1. Pedagogičtí pracovníci

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky

Interní pracovníci učitelé 39 33,9091

Interní pracovníci ŠD a ŠK 7 5,1500

Interní pracovníci AP 17 14,2677

Externí pracovníci 0 0

Poř.
č.

Pracovní
zařazení, funkce

Úvazek Stupeň vzdělání Obor, aprobace

1. učitelka 1,0000 vysokoškolské Právo

2. učitelka 1,0455 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

3. učitelka 0,7727 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

4. učitel 1,0000 vysokoškolské Rekreologie

5. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství Aj a Hv pro 2.stupeň

6. učitel 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro SŠ a ZUŠ

7. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro SŠ, finanční
gramotnost

8. učitelka 1,0000 vysokoškolské Chemie a tech.potravin

9. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

10. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

11. učitelka 1,0000 vyšší odborné Pedagogické studium pro
vychovatele

12. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

13. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

14. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

15. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství TV a sportu
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16. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství PŘ, EVVO, M

17. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

18. učitelka 1,0000 vysokoškolské Speciální pedagogika + Čj pro 2.st

19. učitelka 0,7273 střední s maturitou Učitelství předškolní a
mimoškolní pedagogika

20. učitelka 0,4545 vysokoškolské Učitelství pro SŠ, FY a biologie

21. učitelka 0,7727 vysokoškolské Učitelství TV a sportu

22. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ + speciální
pedagogika

23. učitel 1,0000 vysokoškolské Učitelství Čj a literatura pro 2.st +
učitel technické a informační
výchovy pro 2.st. a SŠ

24. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

25. učitelka 1,0000 střední s maturitou Pedagog volného času

26. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro II. st. ZŠ chemie +
VKZ

27. ředitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ + speciální
pedagogika

28. učitel 1,0455 vysokoškolské Učitelství historie

29. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

30. učitelka 0,4545 střední s maturitou Gymnázium

31. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

32. zástupkyně 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ + speciální
pedagogika

33. učitelka 1,0455 vysokoškolské Učitelství ruský jazyk + biologie
pro 2.st. a SŠ

34. učitelka 0,8182 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

35. zástupce 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 2.st. TV a sport

36. učitel 0,2727 vysokoškolské Doktor cizích jazyků a literatury

37. učitelka 1,0000 vysokoškolské Učitelství pro 1.st. ZŠ

38. učitelka 0,5000 vysokoškolské Speciální pedagogika

39. školní psycholog 1,0000 vysokoškolské Psychologie
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40. speciální
pedagog

0,5000 vysokoškolské Speciální pedagogika

41. vychovatelka 0,5800 vysokoškolské Sociální pedagogika

42. vychovatelka 0,9700 střední s maturitou Střední pedagogická škola

43. vychovatelka 0,7200 střední s maturitou Střední pedagogická škola

44. vychovatelka 0,6300 střední s maturitou Střední pedagogická škola

45. ved.vychovatelka 1,0000 střední s maturitou Střední pedagogická škola

46. vychovatelka 0,8200 vysokoškolské Učitelství profesních předmětů

47. vychovatelka 0,4300 střední s maturitou Střední pedagogická škola

48. asistent pedagoga 0,7500 střední s maturitou Pedagogické studium pro
vychovatele

49. asistent pedagoga 0,6389 vysokoškolské Sociální pedagogika

50. asistent pedagoga 1,0000 vyšší odborné Studium pro asistenty pedagoga

51. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

52. asistent pedagoga 0,5000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

53. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

54. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

55. asistent pedagoga 0,7500 vysokoškolské Učitelství odborných předmětů

56. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

57. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

58. asistent pedagoga 0,3610 střední s maturitou Střední pedagogická škola

59. asistent pedagoga 1,0000 vysokoškolské Studium pro asistenty pedagoga

60. asistent pedagoga 0,8889 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

61. asistent pedagoga 0,7500 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

62. asistent pedagoga 0,6389 střední s maturitou Střední pedagogická škola

63. asistent pedagoga 1,0000 střední s maturitou Studium pro asistenty pedagoga

64. asistent pedagoga 1,0000 vysokoškolské Pedagogické studium pro
vychovatele

Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce byl 38,79 roku.
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2. Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti učitelů

Odborná způsobilost I. stupeň 72,2 %

Odborná způsobilost II. stupeň 100 %

Odborná způsobilost Celkem 86,1 %

Požadovaný stupeň vzdělání nemají paní učitelky na I. stupni. Dvě paní učitelky studují na
Ostravské univerzitě - pedagogické minimum (Celoživotní vzdělávání), jedna paní učitelka
bude vykonávat závěrečnou zkoušku na jazykové škole (stupeň C2) a jedna paní učitelka je ve
věku 55 let s 20 letou praxí.

3. Nepedagogičtí pracovníci

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky

Interní pracovníci 17 13,5000

Externí pracovníci 0 0

4. Další údaje o nepedagogických pracovnících

Poř.
č.

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání

1. uklízečka 1,0000 střední s výučním listem

2. uklízečka 1,0000 střední s výučním listem

3. ekonomka 1,0000 střední ekonomická škola

4. uklízečka 1,0000 střední s maturitou

5. uklízečka 1,0000 střední s výučním listem

6. školník 1,0000 střední s výučním listem

7. zástupkyně pro provozní úsek 0,7500 střední s maturitou

8. sekretářka školy 1,0000 střední s maturitou

9. ved. kuchařka 1,0000 střední s výučním listem
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10. pomocná kuchařka 1,0000 střední s výučním listem

11. kuchařka 0,7500 střední s výučním listem

12. kuchařka 1,0000 střední s výučním listem

13. pomocná kuchařka 1,0000 střední s výučním listem

14. vedoucí školní kuchyně 1,0000 vyšší odborné

Průměrný věk správních zaměstnanců a zaměstnanců školní kuchyně  ve školním roce byl
47,42 roku.
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5. Organizační struktura

Organizační schéma ukazuje základní řídící vazby v naší škole. Ředitelka školy přímo řídí
školní poradenské pracoviště, administrativní a ekonomický úsek. Pedagogický proces je
rozdělený mezi dva zástupce ředitelky školy. I. zástupce ředitelky školy řídí pedagogickou
činnost na I. stupni. Řídí a velmi úzce spolupracuje s vedoucí vychovatelkou, které koordinuje
a řídí činnost vychovatelek ve školní družině a školním klubu. Řídí činnost asistentů
pedagoga.

Zástupce ředitelky školy řídí pedagogickou činnost na II. stupni, řídí činnost metodického
sdružení, mentoringu.

Zástupce ředitelky školy pro provozní úsek řídí a velmi úzce spolupracuje s vedoucí školní
jídelny, která řídí hlavní kuchařku, kuchařky a pomocné kuchařky a řídí školníka školy, který
řídí uklízečky.

Informace ve škole směřují od ředitelky  školy směrem k vedoucím zaměstnancům.
Všichni pracovníci školy mají podrobně vypracovanou náplň práce včetně toho, komu jsou
podřízeni, za co odpovídají a které činnosti vykonávají samostatně.
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V.
Výsledky výchovy a vzdělávání

1. Zapsání a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022

Zápis probíhal elektronicky bez přítomnosti zákonných zástupců a žáků.

Zapsaní
do 1. třídy 2021

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. třídy 1.9.2021

52 15 49

2. Celkový prospěch žáků ve školním roce (údaje jsou za II. pololetí
školního roku)

Ročník Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Hodnoceno
slovně

1. 45 40 5 0 45

2. 47 44 3 0 47

3. 58 53 5 0 34

4. 52 40 11 1 0

5. 77 52 24 1 0

Celkem I. stupeň 279 229 48 2 126

6. 52 29 22 1 0

7. 32 17 14 1 0

8. 53 28 25 0 0

9. 29 16 13 0 0

Celkem II. stupeň 166 90 74 2 0

Škola celkem 445 319 122 4 126
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3. Další výsledky vzdělávání
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4. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce
2021/2022

Gymnázium SOŠ, maturitní
obory SOU

SOU
učební
obory8 leté 6 leté 4 leté

přihláš. přijatí přihláš
.

přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí třída

6 6/5 5. ročník

5 5 7. ročník

7 7 24 24 5 5 9.A

5 5 7 24 5 celkem

Žák Střední škola + obor Žák Střední škola + obor

žák 1 Střední zdravotní škola ,
Vsetín, Praktická sestra

žák 16 Střední škola informatiky a
řemesel Rožnov p/Radhoštěm
Moderní informační technologie

žák 2 Vyšší policejní škola
Holešov, Bezpečnostně právní
činnost

žák 17 SŠ informatiky a řemesel
Rožnov p/Radhoštěm, Mechanik
elektronik

žák 3 SOŠ Josefa Sousedíka,
Vsetín, Truhlář

žák 18 SOŠ Josefa Sousedíka,
Vsetín, Instalatér

žák 4 Obchodní akademie a
VOŠ VM, Informační
technologie

žák 19 SOŠ Josefa Sousedíka,
Vsetín, Mechanik opravář
motorových vozidel

žák 5 Obchodní akademie a
VOŠ VM, Obchodní akademie

žák 20 SOŠ Josefa Sousedíka,
Vsetín, Cukrář

žák 6 Masarykovo gymnázium
Vsetín, Gymnázium

žák 21 Střední zdravotní škola ,
Vsetín, Praktická sestra

žák 7 Masarykovo gymnázium
Vsetín, Gymnázium

žák 22 Obchodní akademie a
VOŠ VM, Obchodní akademie

žák 8 Masarykovo gymnázium
Vsetín, Gymnázium

žák 23 Obchodní akademie a
VOŠ VM, Obchodní akademie

žák 9 Masarykovo gymnázium žák 24 Obchodní akademie a
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Vsetín, Gymnázium VOŠ VM, Informační technologie

žák 10 SŠ Kostka s.r.o.,Vsetín,
Gymnázium

žák 25 SŠ informatiky a řemesel
Rožnov p/Radhoštěm, Informatika

žák 11 SŠ Kostka s.r.o.,Vsetín,
Gymnázium

žák 26 Střední odborná škola a
Gymnázium Staré Město
Sportovní managemet

žák 12 Střední průmyslová škola
strojnická, Strojírenství

žák 27 Střední průmyslová škola
strojnická, Ekonomika

žák 13 Střední škola oděvní a
služeb, Vizovice, Vlasový
specialista

žák 28 Střední škola cestovního ruchu
Rožnov p/Radhoštěm,
Management a turismus

žák 14 Masarykovo gymnázium
Vsetín, Gymnázium

žák 29 SOŠ Josefa Sousedíka,
Vsetín, Instalatér

žák 15 Obchodní akademie a VOŠ
VM, Informační technologie

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2022 - CERMAT

Český jazyk
Přihlášeni Konali Průměr

ČR
% SKÓR

Průměr Dolní
kvartil

Medián Horní
kvartil

Maximum

ČR 4leté obory 79 634 78 221 50,0 55,7 40 56 70 100

6letá gymnázia 5 768 5 701 50,0 59,2 44 60 74 100

8letá gymnázia 17 946 17 659 50,0 54,0 38 54 70 100

Celkem 32 32 x x x x x x

Škola 4leté obory 22 22 64,0 65,3 51,0 67,0 82,0 94,0

6letá gymnázia 4 4 29,1 43,5

8letá gymnázia 6 6 68,2 67,3
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JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 2022 - CERMAT

Matematika
Přihlášeni Konali Průměr

ČR
% SKÓR

Průměr Dolní
kvartil

Medián Horní
kvartil

Maximum

ČR 4leté obory 79 634 78 443 50,0 45,4 28 44 62 100

6letá gymnázia 5 768 5 709 50,0 53,5 38 54 70 100

8letá gymnázia 17 946 17 671 50,0 44,8 28 44 60 100

Celkem 32 32 x x x x x x

Škola 4leté obory 22 22 57,8 50,8 38,0 52,0 59,0 92,0

6letá gymnázia 4 4 46,7 51,5

8letá gymnázia 6 6 74,5 62,0

5. Hodnocení výsledků výchovného působení

Výchovné poradenství tvoří oblast, které škola připisuje velký význam. Práce výchovného
poradce se opírá o Školský zákon č. 561/2004 Sb. a dále o vyhlášku MŠMT č. 27/2016 Sb. O
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
V souladu s požadavky školského zákona a z důvodu rostoucího počtu žáků na škole pracuje
kompletní Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, školní metodik
prevence, speciální pedagog, školní psycholog a kariérový poradce. Jejich působnost vyplývá
z náplně práce. Všichni členové splňují předepsanou kvalifikovanost, výchovný poradce v
květnu 2022 ukončuje požadované 2leté studium.

5.A Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření

Pololetí Pochvala
TU

Pochvala
ŘŠ

Napomenutí
TU

Důtka
TU

Důtka
ŘŠ

I. 5 0 4 0 7

II. 125 0 3 1 0

Celkem 130 0 7 1 7
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5.B Snížené stupně z chování na konci školního roku

Počet I.
pololetí

% ze všech
žáků školy

Počet II.
pololetí

% ze všech žáků
školy

2 – uspokojivé 2 0,5 1 0,2

3 – neuspokojivé 0 0 0 0

5.C Absence žáků ve školním roce

Omluvená
celkem

Omluvená na
žáka

Neomluvená
celkem

Neomluvená na
žáka

1. pololetí 27 561 61,65 1 0,050

2. pololetí 24 859 55,61 3 0,140

Za školní rok 52 420 117,27 4 0,190

6. Zpráva Školního poradenského pracoviště

Školní poradenské zařízení (dále jen ŠPP) tvoří nedílnou součást struktury školy. Vzniklo v
souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb. Pracoviště poskytuje
pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Vedoucím ŠPP a zároveň výchovným poradcem je ředitelka školy Pavlína Planková.

1. Členové:
● výchovný poradce:Pavlína Planková
● kariérový poradce:Irena Čermáková
● školní psycholog: Jitka Záhorská
● metodik prevence: Šárka Zajíčková
● školní speciální pedagog: Jana Wollerová
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2. Personální obsazení školního poradenského pracoviště

3. Schůzky ŠPP

Během školního roku probíhaly pravidelné schůzky ŠPP, v termínu středa od 10.00 hodin.
Celkem proběhlo 28 pracovních porad (viz. záznamy z porad ŠPP), kdy obsahem těchto
schůzek bylo projednávání aktuálních případů jednotlivců či tříd, plánování vstupů do tříd,
reakce na poptávku učitelů či žáků.
Členové ŠPP se schůzek účastnili, případné absence byly řádně omluveny, z jednání ŠPP byly
zasílány členům zápisy.

Oblasti činnosti ŠPP:
● péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají

nejrůznější speciálně vzdělávací potřeby; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně
znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky)

● poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a
psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům,
pedagogům)

● práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny
výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)

● práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v
nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – adaptační
pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů)

● osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky,
osvěta rodičů)

● kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace)
● řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných

problémech)
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4. Aktivity Školního poradenského pracoviště
V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Harmonogramem práce jednotlivých
členů ŠPP. Během celého roku poskytovali členové ŠPP individuální či skupinové konzultace
žákům, zákonným zástupcům i učitelům. Účastnili se metodických sdružení, pedagogických
porad i jednání se zákonnými zástupci žáků, a to za spoluúčasti třídních učitelů, vedení školy.

Z významných aktivit ŠPP v tomto školním roce:
- náslechy členů ŠPP v jednotlivých třídách po nástupu dětí do školy
- diagnostiky vztahů po nástupu dětí do školy
- podpora zdravých vztahů ve třídách
- pravidelná účast školního psychologa na třídnických hodinách
- pravidelná účast školního speciálního pedagoga v hodinách u žáků se SVP
- prevence školní neúspěšnosti
- školní doučování, bylo zajišťováno učiteli školy, kdy probíhalo doučování z předmětů

matematika, český jazyk a cizí jazyk.
- dobrovolnické doučování, kdy školní psycholog zajišťoval prostřednictvím

neziskových organizací dobrovolnické doučování pro jednotlivce
- kariérové poradenství, ve spolupráci se školním psychologem a výchovným poradcem.
- individuální testy profesní orientace s kariérovým poradcem. Dle individuálního

zájmu zákonných zástupců a žáků.
- individuální testy profesní orientace se školním psychologem. Dle individuálního

zájmu zákonných zástupců a žáků.
- individuální testy profesní orientace KPPP Vsetín. Dle individuálního zájmu

zákonných zástupců a žáků.

6.A Hodnocení výchovného poradenství na škole

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem výchovného poradce,
podle požadavků pedagogů, potřeb žáků a aktuální situace.
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VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

V průběhu školního roku se počty žáků se speciálně vzdělávacími potřebami stále mění.
K 1. září 2020 využívalo podpůrných opatření na základě doporučení školských poradenských
zařízení celkem 80 žáků, 19 žákům byla doporučena podpora asistenta pedagoga, 17 žákům
byl zpracováván individuálně vzdělávací plán, 21 žákům byl poskytován předmět speciálně
pedagogické péče a 20 žáků využívalo pedagogickou intervenci.
Ke změnám v počtech dětí s podpůrným opatřením dochází z důvodu plánovaných
kontrolních vyšetření, případně z důvodu odeslání nových žáků k diagnostikování speciálně
vzdělávacích potřeb. Kontrolní vyšetření probíhají většinou jednou za dva roky, u dětí s
podporou asistenta pedagoga 1 x za rok. Ke každému vyšetření ve školském poradenském
zařízení zpracovává škola dotazník s pedagogickou diagnostikou.

V průběhu školních roku docházelo ke snižování počtu žáků vzdělávaných dle individuálně
vzdělávacího plánu, což bylo dáno novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, k 1. 1. 2020. Tato novela výrazně
snížila administrativní zátěž školy. Zastřešujícím dokumentem pro vzdělávání žáků zůstává
„Doporučení školského poradenského zařízení“, s kterým jsou seznámení všichni dotčení
pedagogičtí pracovníci.

Další novela vyhlášky (Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., vyhláška o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, k 1. 1. 2021) již tolik perspektivní není.
Podpůrné opatření pedagogická intervence bylo přesunuto mezi podpůrná opatření prvního
stupně. Za účelem prevence školní neúspěšnosti využíváme finanční prostředku z Národního
plánu doučování, který je využit jak na I. stupni, tak také na II. stupni.

Všichni učitelé jsou v průběhu roku informování o nových vyšetřeních jednotlivých žáků.
Vyhodnocení podpůrných opatření žáků je zpracováváno jedenkrát za rok, stejně
tak vyhodnocení efektivity individuálně vzdělávacích plánů. Veškerá vyhodnocení byla
předána poradenským zařízením.
Všechna opatření s normovanou finanční náročností navržená školskými poradenskými
zařízeními byla školou zajištěna.

K datu zpracování hodnocení škola evidovala 80 žáků s doporučením školského
poradenského zařízení - PO1 - 20 žáků, PO2 - 38 žáků, PO3 - 19 žáků a PO4- 3 žáci.
Podpůrné opatření speciálně pedagogická péče mělo přiděleno 21 žáků a podporu asistenta
pedagoga 19 žáků, kdy 2 asistenti pedagoga jsou sdílení.

Podpůrná opatření byla přidělena v největší míře žákům se specifickými poruchami učení a
chování, dále žákům s narušenou komunikační schopností, žákům s poruchami autistického
spektra, žákům se závažným onemocněním, žákům s mentálním postižením a s
identifikovaným nadáním.
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V tomto školním roce škola spolupracovala s těmito poradenskými zařízeními:
● Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání

pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Vsetín
● Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání

pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Valašské Meziříčí
● Pedagogicko-psychologická poradna Brno
● Speciálně pedagogické centrum, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F.

Vančury
● Speciálně pedagogické centrum Zlín, Lazy
● Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová
● Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro

sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

ŽÁCI S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI

Výchovné a výukové problémy žáků jsou pravidelně probírány na pedagogických poradách, a
také v rámci schůzek školního poradenského pracoviště. Většina výchovných a vzdělávacích
problémů je řešena ve spolupráci třídního učitele, vedení
školy, školního poradenského pracoviště a zákonných zástupců.

Pro prevenci školní neúspěšnosti je zřízeno ve škole doučování z hlavních vzdělávacích
předmětů, které probíhalo jednou týdně.

V tomto školním roce pokračovala spolupráce se Střediskem výchovné péče ve Valašském
Meziříčí převážně při práci s jednotlivci, kteří docházeli na pravidelné konzultace. V průběhu
tohoto roku byli dva žáci umístěni v denním stacionáři SVP Valašké Meziříčí.

Pokračovala i spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí ve Vsetíně, Policii ČR,
které zajišťovalo dohled nad rodinami některých žáků školy.

6.B Hodnocení činnosti speciálního pedagoga

Ve školním roce 2021/2022 stěžejní náplní práce byla diagnostika speciálních vzdělávacích
potřeb žáků, vytyčení hlavních potíží žáků, shromažďování údajů k problematice o žákovi,
provádění, event. zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem, skupinou
žáků intervenčních činností, zabezpečení komunikace a konzultace se zákonnými zástupci
žáka, komunikace s pedagogy a asistenty pedagoga o nastavení podpůrných opatření pro
žáka, úprava prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, metodické
vedení pedagogů a asistentů pedagogů při výchovné a vzdělávací činnosti žáků a průběžné
vyhodnocování účinnosti navržených opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve spolupráci se školními poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a na základě jejich
doporučení byla formou reedukační, stimulační a kompenzační činnosti realizována speciálně
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pedagogické péče u 21 žáků. Hodiny předmětu speciálně pedagogické péče jsou směřovány k
rozvoji narušených nebo nedostatečně vyvinutých funkcí, které zajišťují především
dovednosti čtení, psaní, počítání a percepčně motorické funkce.

6.C Hodnocení školního psychologa

Cíle pro školní rok 2021/2022 se v daných oblastech v rámci časových a kapacitních možností
podařilo naplnit. Osvědčila se zejména intenzivní spolupráce ŠPP s pedagogickými
pracovníky, dlouhodobá podpora pozitivní atmosféry vzájemné spolupráce ve škole a
vzájemná komunikace.

Při řešení problematických situací s žáky se často osvědčily opakované schůzky ve složení –
výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, TU, AP a zákonný zástupce
/případně žák.

Vzhledem k povědomí žáků o roli a přítomnosti psychologa ve škole se podařilo odhalit a
nadále řešit i vážné potíže některých dětí.

V následujícím školním roce vidím jako vhodné stále pracovat na
- zintenzivnění frekvence preventivních setkávání s jednotlivými třídami
- zapojení vyšších ročníků do aktivit pro mladší žáky v rámci různých projektů
- spolupracovat s Parlamentem školy
- dle možností a zájmu nabízet témata besed pro učitele i žáky
- supervizní setkávání týmu ŠPP pro asistenty pedagoga v ZŠ
- rozšířit nabídku dílčí psychodiagnostiky v dílčích oblastech (kariérové poradenství,

spolupráce při zápisu do 1. tříd apod.), po dohodě se ŠPZ a vedením školy

6.D Zpráva metodika prevence

Z hlediska dlouhodobých cílů se snažíme vytvářet a upevňovat kladné vztahy mezi pedagogy
a žáky, a to zejména díky tomu, že klademe důraz na budování pozitivního třídního i školního
klimatu. Naše aktivity v tomto školním roce cíleně podpořily sounáležitost v rámci třídních
kolektivů, a to zejména s ohledem na složitou situaci předchozího školního roku. Celkově se
nám daří naplňovat dlouhodobé cíle, protože funguje kvalitní komunikace a zájem o danou
problematiku mezi pedagogy, asistenty pedagogů a ostatními zaměstnanci školy. Zaměřili
jsme se na prosociální chování v osobních vztazích i ve veřejném životě, interpersonální a
sociální empatii. Důkazem, že je naše koncepce nastavená správně, a že realizované aktivity
primární prevence mají pozitivní vliv na chování žáků, je minimální výskyt rizikových
projevů chování na naší škole.

Do výuky jsme během školního roku zařadili celoškolní projekty podporující spolupráci žáků
napříč ročníky, což považujeme za jeden z prvků prevence šikany mezi různou věkovou
kategorií žáků. Během školního roku nenabízíme rodičům pouze informační dny v podobě
třídních schůzek, ale také individuální konzultace. Snažíme se rodiče v průběhu roku
zapojovat i do dění ve škole. Rodiče považujeme za jeden ze stěžejních informačních kanálů,
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který nám dává podněty a zpětné vazby nejen v oblasti primární prevence, ale také v
celkovém fungování školy.

6.E Zpráva kariérového poradce

Žákům 9.A, 8.A a 8.B třídy jsme předávali průběžně informace o možnostech studia na SŠ-
tištěné nabídky na nástěnce, odkazy na www stránky, individuální konzultace.

● 9/2021-05/2022 Online konzultace kariérového poradenství 9. A: tripartity
učitel-rodič-žák

● 9/2021-05/2022 Osobní konzultace kariérového poradenství 9. A: tripartity
učitel-rodič-žák

● V třídnických hodinách konzultace ohledně výběru škol
● 14.9.2021 - povinná výuka na Bobrkách, 8.A, 8.B. -obor: truhlář, tesař, obráběč kovů,

kovář
● 7.12.2021 - povinná výuka na Bobrkách, 9.A. -obor: automechanik, elektrikář
● Konzultace ve škole pro celý 2. stupeň
● 01/2022, 02/2022 konzultace 9.A ohledně zápisových lístků, přihlášek
● 1.12/2021 Den otevřených: zúčastnil se 11 škol
● 1.3.2022- povinná výuka na Bobrkách, třídy 8.A, 8.B obor: zedník, instalatér
● 6.5.2022 proběhla beseda s ÚP Vsetín „ Kam po základce“ ? třída 8. A
● 19.5.2022 proběhla beseda s ÚP Vsetín „ Kam po základce“ ? třída 8.B
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6.F Přehled žáků s doporučením ŠPZ dle podpůrných opatření

Stupeň PO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

stupeň 1 0 0 4 3 5 4 2 2 0 20

stupeň 2 1 2 5 6 5 7 3 7 2 38

stupeň 3 1 1 2 6 5 1 2 0 1 19

stupeň 4 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3

Celkem 2 3 12 15 15 13 8 9 3 80

6.G Přehled AP po ročnících

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem

Počet žáků s AP 1 1 3 5 4 2 2 0 1 19

Asistent pedagoga 1 1 3 4 3 2 2 0 1 17

7. Přehled školní úrazovosti

Přehled úrazů ve školním roce 2021/2022, ke dni: 31. 8.2022
Zpracovala: Ivana Molková

úrazy evidované z toho vyhotovený záznam

dívky 56 17

chlapci 58 12

zaměstnanci 0 0

celkem 114 29

těžké úrazy 0 0

smrtelné úrazy 0 0
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Úrazy s vyhotoveným záznamem dle místa:

místo počet místo počet

tělocvična 9 školní klub 0

chodba 3 toaleta 0

třída, učebna 4 šatna 0

školní hřiště 0 lyžařský svah 4

prostranství před školou 1 školní výlet, adaptační pobyt 1

školní družina 7 celkem 29
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8. Školní a mimoškolní akce

1. 1.září 2.září 3.září 4.září 5.září

2. 6. září

*Exkurze Praha 8.A

7.září

*Exkurze Praha 8.A

8.září

*Exkurze Praha 8.A

9.září 10.září 11.září 12.září

3. 13. září 14.září

*Výuka Bobrky Vsetín 8.A,

8.B chlapci

PEDAGOGICKÁ

PORADA

15.září 16.září 17.září 18.září 19.září

4. 20. září 21.září 22.září 23.září 24.září 25.září 26.září

5. 27. září

Ředitelské volno

28.září

Státní svátek

29.září 30.září Hromadné třídní schůzky:

● 6. – 17. září 2021
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5. 1.říjen

*Adaptační den, Březiny

1.B , 4.B

2.říjen 3.říjen

6. 4. říjen

*Adaptační den, Březiny

3.A, 3.B

5.říjen

*Adaptační den, Březiny

3.A, 3.

PEDAGOGICKÁ

PORADA

6.říjen 7.říjen 8.říjen 9.říjen 10.říjen

7. 11. říjen 12.říjen

*Mezinárodní den

archeologie 5.A

*Fairtrade

13.říjen

*Mezinárodní den

archeologie 5.B, 5.C

*Besip 1.A, 1.B

*Přírodovědný klokan 8.A,

8.B, 9.A

14.říjen

*Mezinárodní den

archeologie 4.B

*Den otevřených dveří

VHK Vsetín 1.A, 1.B

15.říjen

*Němčina nekouše 7.A,

7.B, 8.A, 8.B, 9.A

*Prezentace SŠ filmová

Zlín 8.A, 8.B, 9.A

16.říjen 17.říjen

8. 18. říjen 19.říjen 20.říjen 21.říjen

*Výuka Bobrky Vsetín

8.A, 8.B chlapci

22.říjen

*Adaptační den, Březiny

1.A, 4.A

23.říjen 24.říjen

9. 25. říjen

Halloweenský den  -

celá škola

26. říjen

*Besip 2.A, 2.B, 2.C

*Beseda v Knihovně Vsetín

4.B

*Zbrašovské aragonitové

jeskyně 5.B

27. říjen

Podzimní prázdniny

28. říjen

Státní svátek

29. říjen

Podzimní prázdniny

30. říjen 31. říjen
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10. 1.listopad 2.listopad 3.listopad 4.listopad

*Dopravní výchova 4.A,

4.C, 4.B, 4.D

*Pythagoriáda II. stupeň

5.listopad

*Fairtrade

6.listopad 7.listopad

11. 8.listopad 9.listopad

PEDAGOGICKÁ

PORADA

klasifikační

10.listopad 11.listopad 12.listopad 13.listopad 14.listopad

12. 15.listopad 16.listopad

*Výuka Bobrky Vsetín

8.A, 8.B chlapci

17.listopad

Státní svátek

18.listopad 19.listopad

*Beseda MVK Vsetín 4.D

*Školní parlament

20.listopad 21.listopad

13. 22.listopad

*Beseda Trestně právní

odpovědnost 8.A, 8.B

23.listopad

Konzultační den pro

rodiče 14.30 –

18.00 hodin

24.listopad

*Malá technická

univerzita 3.A, 3.B

*Vánoční focení

25.listopad

*Templáři – zámek Vsetín

7.A, 7.B

26.listopad

*Beseda MVK Vsetín 8.A

*Beseda MUDr. Eliášková,

gynekologie 8.A,8.B,9.A

dívky

27.listopad 28.listopad

14. 29.listopad 30.listopad

*Beseda MUDr.

Eliášková, gynekologie

6.A,6.B,6.C,7.A,7.B

dívky

Tripartity :

● 15. – 26. listopadu 2021
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14. 1.prosinec

*Malá technická

univerzita 3.C, 3.B

*Vánoční sychrovský

Masterchef

*Burza středních škol

2.prosinec 3.prosinec 4.prosinec 5.prosinec

15. 6.prosinec

Mikulášský den –

celá škola

7.prosinec

*Výuka Bobrky Vsetín

8.A, 8.B chlapci

*Florbalový turnaj

ČEPS CAP 5.A, 5.B

8.prosinec

*Pythagoriáda

6.A,6.B,6.C,8.A,8.B

9.prosinec 10.prosinec

*Moy Toy workshop

1.A,1.B,2.A,2.B,2.C

11.prosinec 12.prosinec

16. 13.prosinec 14.prosinec

PEDAGOGICKÁ

PORADA

15.prosinec 16.prosinec 17.prosinec 18.prosinec 19.prosinec

17. 20.prosinec 21.prosinec

Vánoční besídky –

celá škola

22.prosinec

Ředitelské volno

23.prosinec

Vánoční prázdniny

24.prosinec

Štědrý den

25.prosinec

1.svátek vánoční

26.prosinec

2.svátek vánoční

18. 27.prosinec

Vánoční prázdniny

28.prosinec

Vánoční prázdniny

29.prosinec

Vánoční prázdniny

30.prosinec

Vánoční prázdniny

31.prosinec

Vánoční prázdniny
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18. 1.leden

Státní svátek

2.leden

19. 3.leden

Nástup do školy

4.leden 5.leden 6.leden 7.leden 8.leden 9.leden

20. 10.leden

*Superdebata

občanská výchova 8.B

11.leden 12.leden 13.leden 14.leden 15.leden 16.leden

21. 17.leden

*Lyžařský kurz Dolní

Morava II. stupeň

18.leden

*Lyžařský kurz Dolní

Morava II. stupeň

PEDAGOGICKÁ

PORADA

klasifikační

19.leden

*Lyžařský kurz Dolní

Morava II. stupeň

*Turistický výlet 7.A,7.B

20.leden

*Lyžařský kurz Dolní

Morava II. stupeň

21.leden

*Lyžařský kurz Dolní

Morava II. stupeň

22.leden 23.leden

22. 24.leden

*Olympiáda Jazyk

český II. stupeň

*Lyžařský kurz Bílá I.

stupeň

25.leden

*Lyžařský kurz Bílá I.

stupeň

26.leden

*Lyžařský kurz Bílá I.

stupeň

27.leden

*Lyžařský kurz Bílá I.

stupeň

28.leden

*Lyžařský kurz Bílá I.

stupeň

*Džungle Vsetín 4.C,4.D

29.leden 30.leden
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23. 31.leden

Vydání pololetního

výpisu vysvědčení

1.únor 2.únor

*Planeta Země 3000,

Madagaskar

7.A,7.B,8.A,8.B

3.únor

*Biologická olympiáda

4.únor

Pololetní prázdniny

5.únor 6.únor

24. 7.únor

Jarní prázdniny

8.únor

Jarní prázdniny

9.únor

Jarní prázdniny

10.únor

Jarní prázdniny

11.únor

Jarní prázdniny

12.únor 13.únor

25. 14.únor 15.únor

PEDAGOGICKÁ

PORADA

16.únor 17.únor 18.únor

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

19.únor 20.únor

26. 21.únor 22.únor 23.únor 24.únor 25.únor

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

26.únor 27.únor

27. 28.únor
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27. 1.březen

*Výuka Bobrky Vsetín

8.A, 8.B chlapci

2.březen 3.březen 4.březen

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

5.březen 6.březen

28. 7.březen 8.březen

Den otevřených

dveří

9.březen 10.březen 11.březen

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

12.březen 13.březen

29. 14.březen 15.březen

*Exkurze Polsko

Osvětim 9.A

16.březen 17.březen 18.březen

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

*Matematický soutěž

Klokan

*Divadelní hra – Mlčení

9.A

*Beseda MVK Vsetín 1.A

19.březen 20.březen

30. 21.březen

*Matematický soutěž

Klokan - vyhodnocení

22.březen

PEDAGOGICKÁ

PORADA

23.březen 24.březen

Beseda knihovna Olomouc

– Spielort Bibliothek

8.A,8.B

25.březen

*Plavecký výcvik

2.A,2.B,2.C,3.C

*Beseda MVK Vsetín 4.D

26.březen 27.březen

31. 28.březen

*Projekt Můj kamarád

1.A,1.B

*Slavnost pera 1.A,1.B

* Den učitelů

29.březen 30.březen

*Skupinové bubnování

6.C,7.A,7.B,8.A,8.B,9.A

31.březen
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31. Tripartity :

● 25. 4. – 6. 5. 2021

stupně

1.duben 2.duben 3.duben

32. 4.duben

*Beseda MVK Vsetín

4.B

5.duben

Zápis do 1.

ročníku

6.duben

Zápis do 1. ročníku

7.duben

Ukliďme svět,

ukliďme Sychrov –

celá škola

8.duben

*Hra na Hraně, látková

závislost 6.A,6.B

*Velikonoce Alcedo 1.A

*Přírodovědná soutěž

Jaloveček 4.B

*Solná jeskyně 4.A

9.duben 10.duben

33. 11. duben

*Adaptační pobyt

Fryšták 8.A,8.B

*Okresní biologická

olympiáda,

Hurtová,Nosková

12.duben

*Adaptační pobyt

Fryšták 8.A,8.B

*Beseda MVK Vsetín

4.A

*Kamarádi

online,prevence DUHA

1.A,1.B

*Neetiketa v online

prostředí, prevence

DUHA 2.A,2.B

13.duben

*Adaptační pobyt

Fryšták 8.A,8.B

*Děti a sociální sítě,

prevence 4.A,4.B,4.C

*Neetiketa v online

prostředí, prevence

DUHA 2.C,3.A

*První pomoc 5.B

*Spaní ve škole 6.C

14.duben

Velikonoční prázdniny

15.duben

Velký pátek

16.duben 17.duben

34. 18.duben

Velikonoční pondělí

19.duben

PEDAGOGICKÁ

PORADA

klasifikační

20.duben

*První pomoc 5.C

21.duben

*Hra na Hraně, látková

závislost 6.C,7.A

22.duben

*Hra na Hraně, látková

závislost 7.B,8.A

23.duben 24.duben

35. 25.duben

*Hra na Hraně, látková

závislost 8.B,9.A

*Beseda MVK Vsetín

1.B

26.duben 27.duben

*První pomoc 5.A

*Hvězdárna 4.D

*Knihovna Olomouc 9.A

*Turnaj v malé kopané

28.duben

*Okresní kolo Mc Donald

Cup

29.duben 30.duben
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35. 1.květen

Státní svátek

36. 2.květen 3.květen

Konzultační den pro

rodiče 14.30 –

18.00 hodin

4.květen

*Pietní akt osvobození

Vsetína 9.A

5.květen

*Polytechnické vzdělávání

ZŠ Rokytnice 9.A

6.květen

*Kam po základce, Úřad

práce 8.A

*Besip 5.C

7.květen 8.květen

Den matek

Státní svátek

37. 9.květen

*Týden s Fairtrade

*Pohár rozhlasu,

sportovní soutěž ZŠ

Trávníky

10.květen

*Týden s Fairtrade

*Dopravní hřiště

4.A,4.B

*Pohár rozhlasu,

sportovní soutěž ZŠ

Horní Lideč

*Krajské kolo

McDonald Cup

11.květen

*Týden s Fairtrade

*Dopravní hřiště  4.D.4.C

*Znali Valaši fyziku?

Rožnov pod Radhoštěm

7.A,7.B

12.květen

*Týden s Fairtrade

*První pomoc 7.A,7.B

13.květen

*Týden s Fairtrade

*Beseda  Hvězdárna

Vsetín 4.D

*Branně-vědomostní

soutěž 7.A,7.B

14.květen 15.květen

38. 16.květen

Školní focení –

celá škola

17.květen

*Dotazník Životní styl

mladé generace

5.A,7.A,9.A

PORADA 14.00

18.květen

*Zdravověda 3.A

*English speaker ZŠ Luh

*Školní výlet Praha

4.B,4.A

19.květen

*Kam po základce, Úřad

práce 8.B

*Polytechnické vzdělávání

ZŠ Rokytnice 9.A

20.květen

*Plavání 3.A,3.B

21.květen 22.květen

39. 23.květen

*Adaptační pobyt

Březiny 5.A

*Testování MŠMT

*Agrodelta Hvozdná

9.A

*Beseda MVK Vsetín

4.B

24.květen

*Adaptační pobyt

Březiny 5.A

*Testování MŠMT

*Sportovní den pro

mateřské školy

Sychrov, Kopeček,

Dolní Jasenka

25.květen

*Adaptační pobyt

Březiny 5.A

*Zdravověda 4.A

26.květen

*Plavání 3.A,3.B

*Testování MŠMT

*Kouzlo tance

3.A,9.A,6.B,2.C

*Polytechnické vzdělávání

ZŠ Rokytnice 9.A

27.květen

*Plavání 3.A,3.B

*Práce se dřevem

3.A,3.B,2.A,3.C2.B,4.C,4.D,

4.A,4.B

*Polytechnická výuka

2.A,2.C,3.C

28.květen 29.květen
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40. 30.květen

*Testování MŠMT

31.květen

*Dopravní soutěž 5.B

*Okresní kolo vybíjené

1.červen

Den Dětí – celá škola

2.červen

*Žonglování s profíkem

3.A

*Výlet Rožnov pod

Radhoštěm 2.A

3.červen

*Plavání 3.A,3.B

*Žonglování s profíkem

4.D

*Beseda MVK Vsetín 4.D

4.červen 5.červen

41. 6.červen

*Pasování prvňáčků na

čtenáře MVK Vsetín

*Adaptační pobyt

Březiny 4.B

7.červen

*Adaptační pobyt

Březiny 4.B

*Plavání 3.A,3.B

*Okresní kolo vybíjené

V-M

8.červen

*Zdravověda 3.B

*Okresní kolo Minikopané

9.červen

*Polytechnické vzdělávání

ZŠ Rokytnice 9.A

*Projektový den Valašsko

4.D

10.červen

*Plavání 3.A,3.B

11.červen 12.červen

42. 13.červen

*Kurz sebeobrany

8.A,8.B,9.A

*Gibon park 4.C

14.červen

*Plavání 3.A,3.B

PORADA 14.00

klasifikační

15.červen

*Školní výlet Vysoké

Tatry 6.A,6.B,6.C

16.červen

*Školní výlet Vysoké

Tatry 6.A,6.B,6.C

*Exkurze Víděň 9.A

*Školní výlet Teplice nad

Bečvou 3.A,3.B,3.C

17.červen

*Plavání 3.A,3.B

*Školní výlet Vysoké

Tatry 6.A,6.B,6.C

*Den s nemocnicí 4.B,4.D

*153Ženijní prapor

Olomouc 7.A,4.C,5.C

*ZOO Zlín 5.B

18.červen 19.červen

43. 20.červen

*Beseda MVK Vsetín

4.B

*Bowling 8.A

*Výlet Lidečko 1.B

*Výlet Velké Karlovice

3.A

*Výlet Huslenky 8.B

*ZOO Olomouc 2.B

*Od pekaře po

čtyřkolky 4.C,4.D,5.C

*Výlet 7.B

*Výlet Pustevny 1.A,4.A

21.červen

*Výlet Teplice nad

Bečvou 8.A

*Výlet Ostrava 6.B

*Pohodový den

v Březinách 3.A,3.B,3.C

*Výlet Huslenky 8.B

*Výlet V-M 1.B

*ZOO Zlín 2.A

22.červen

* Turistika Velké

Karlovice 2.A

*Vodácký kurz 9.A

*Zbrašovské jeskyně 6.A

*Ukončení školního roku

Kino Vatra Vsetín +

zástupci MěÚ Vsetín

23.červen

*Vodácký kurz 9.A

*Bowling 7.A

*Výlet Janová 2.C

*Turistika Hovězí 4.A

* Turistika Vsetín 6.B

*Výlet Velké Karlovice

3.A,3.C

24.červen

*Plavání 3.A,3.B

*Vodácký kurz 9.A

*Turistický den 4.B

*Turistický den Liptál 3.B

25.červen

*Vodácký kurz 9.A

26.červen

43
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022



Základní škola Vsetín, Sychrov 97

*Jump Academy

Olomouc 7.A

44. 27.červen

Sportovní den –

celá škola

*Juřičkův mlýn

Leskovec .C

28.červen

Sportovní den –

celá škola

*Stezka doktora

Elingera 4.D

*Spaní ve škole 3.B

29.červen

Rozloučení s 9.

třídou

30.červen

Slavnostní ukončení

školního roku

2021/2022

1.červenec

Hlavní prázdniny
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9. Hodnocení školního roku vedoucími předmětových komisí a
metodického sdružení

9.A Hodnocení metodického sdružení– jazykové

Předseda:

Martin Cigánik

Členové:

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY

Jana Navrátilová AJ, NJ AJ 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 6.C
NJ 8.A, 8.B, 9.A

Kateřina Bařáková AJ AJ 3.B, 3.C, 4.B

Gianalberto Terziari AJ 6.B, 7.A, 9.A

Markéta Sedláčková 1.stupeň VMS

Klára Bartošková AJ

Michaela Rozehnalová NJ 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A

Zuzana Sušňová AJ

Klára Boháčová AJ

Michaela Metelková AJ

Jiří Novosad AJ

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

Ucelení výukových metod jazyků - v rámci omezených možností proběhlo maximum.

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- Odešly dvě kolegyně - Klára Boháčová a Zuzana Sušňová. Za obě kolegyně se do
konce školního roku suplovalo. Skupiny byly spojeny a do konce roku byly
společně. I přes tyto okolnosti jsme výuku zvládli, máme přehled o úrovni a
stanovené cíle v TP jsme splnili.

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální
45
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- Jana Navrátilová a Michaela Rozehnalová testovaly Wocabee ve free verzi, ale v
rámci množství žáků a náročnosti správy od toho po uplynutí free verze upustily.

- Hodnocení je pozitivní, nevýhoda náročnost a zdlouhavost.
- Doplněny učebnice pro 8. ročník bloggers 4. Objednány učebnice pro 9. ročník

Bloggers 5.
- Koupily se závěsné tabule s gramatickými přehledy.

● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

- Identifikace nadaných žáků proběhla v rámci školních kol olympiády AJ.

- V důsledku válečné situace na Ukrajině proběhla integrace žáků z Ukrajiny. Ze
začátku byly speciální třídy, kde probíhala výuka žáků smíšeného věku. Posléze
byli žáci začleněni do tříd dle věku - obrovské rozdíly v úrovni AJ oproti našim
žákům - návrh začleňovat žáky do AJ podle znalostí , ne věku.

- S žáky s PO se pokračuje dle nastavených parametrů.

Doporučení pro příští rok:

- Práce se začleněnými žáky z Ukrajiny - dle úrovně.
- Sjednocení a dodržování TP.
- Jednotné hodnocení žáků dle školního řádu.

- Nadnést vedení otázku nákupu učebnic pro 2. stupeň - Oxford Press- sjednotí se
celá řada učebnic od 1. do 9. třídy.

- Pokračovat v simultánním vedení kurzů v učebně Google.

- Vzhledem k opětovnému rozbití výuky Covidem a odchodem dvou kolegyň jsme
výuku a dodržení TP a ŠVP pro jazyky zvládli dobře.

9.B Hodnocení metodického sdružení– přírodní vědy

Předseda:

Mgr.Irena Čermáková

Členové:

3. PEDAGOG PŘEDMĚT(Y)
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Čermáková Irena Z, FG

Staňková Michaela PŘ, VKZ

Kostelníková Miriam M, PŘ

Bednářová Vladislava M

Pařenicová Gabriela M, CH

Mikšánková Markéta FY

Švehlík Jiří FY

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

Hlavní cíl: Propojení mezipředmětových vztahů, absolventská práce žáků 9.A

- Hlavní cíl byl splněn, každý žák vypracoval absol. práci + prezentaci za určitých
kritérií a 16.6.2022 každý žák 9.A práci prezentoval.

- Každý žák si vybíral téma daného učitele nebo si mohl vymyslet své téma.
- Propojení mezipředmětových vztahů: zeměpis, anglický jazyk, informatika, chemie,

dějepis, Tv, fyzika, matematika.

● hodnocení splnění hlavního cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- Kolegiální podpora, vzájemné návštěvy v hodinách, mentoring. Cíl byl splněn.
- Vzdělávání pedagogů proběhlo celkem 10 školení.

- Vzdělávání pedagogů: Prevence předčasných odchodů 1. část /I. Čermáková/,
Prevence předčasných odchodů 2. část /I. Čermáková/, Vzdělávání žáků s
poruchami autistického spektra /I. Čermáková/, Motivace /M. Staňková/, J.
Svoboda /M.Staňková/Projektový den „Kravín Hvozdná“/M. Staňková/, workshop
Metody aktivního učení (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně) /M. Mikšánková,
Zavádění formativního hodnocení I /I. Čermáková, M. Mikšánková, M. Staňková,
M. Kostelníková /, Jak objevovat matematiku , Aktivity do hodin matematiky /M.
Kostelníková/.
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- Kolegiální podpora, vzájemné návštěvy v hodinách 13 krát , mertoring/pozorování/,
taktéž proběhlo.

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti personální - splnění cíle?

- Kolegiální podpora, vzájemné návštěvy v hodinách, mentoring. Cíl byl splněn.

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální

- Nákup učebních pomůcek do chemie
- Nákup učebních pomůcek neproběhlo – nedostatek financí. Doporučení pro příští

školní rok.

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti materiální - splnění cíle?

- Nákup učebních pomůcek neproběhlo – nedostatek financí. Doporučení pro příští
školní rok.

● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

- Podpora nadaných žáků
- Podpora nadaných žáků v soutěžích, olympiádách. QM.
- Tento školní rok proběhlo několik akcí a olympiád: biologická olympiáda,

přírodovědný klokan pythagoriáda, matematický klokan, chemická olympiáda
- 26.5.2022 proběhlo interní sdílení zkušeností pro ostatní ped. pracovníky - akce:

„Kravín Hvozdná

Doporučení pro příští rok:

- Nákup učebních pomůcek a učebnic.
- Propojení mezipředmětových vztahů: zeměpis, anglický jazyk, informatika, chemie,

dějepis, Tv, fyzika, matematika.

9.C Hodnocení metodického sdružení - humanitní

Předseda:

Mgr. Markéta Krůželová

Členové:
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3. PEDAGOG PŘEDMĚT(Y)

Krůželová Markéta ČJ

Ondřej Orság ČJ

Ptáček Jiří D

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

Ukotvení nového ŠVP:
- Rozložení učiva ČJ a D při zvýšené hodinové dotaci

Propojení prezenční výuky s technologiemi, využití některých forem
distanční výuky při výuce prezenční.

● hodnocení splnění hlavního cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- setkávání učitelů a spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně
- předávání zkušeností a znalostí mezi začínajícími učiteli a učiteli s praxí
- úzká spolupráce mezi učiteli ČJ a D

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti personální - splnění cíle?

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální

- postupné přecházení na učebnice a pracovní sešity Taktik

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti materiální - splnění cíle?

- Částečně splněno
- přechod na PS TAKTIK 7. – 9. třída, jejich využití při přípravě na přijímací

zkoušky
- učebnice neobjednány, nejsou finanční prostředky, nejsou potřeba pro každého
- v 6. Třídě PS ALTER – pokračování z 1. Stupně (je v nich více pravopisu a

méně skladby)
- žáka, stačí je mít k dispozici ve třídě
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● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

- využívání GUčebnu i v době prezenční výuky
- návštěvy kolegů v hodinách, v případě distanční výuky sdílení GUčebny mezi kolegy

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti procesní - splnění cíle?

- Gučebna hojně využívána, v případě náhlé distanční výuky se na ni bez
problémů přechází

Doporučení pro příští rok:

Tento rok bylo hlavní snahou ukotvit znalosti žáků, které díky dlouhodobé distanční výuce
nedosahovaly obvyklé úrovně.

Celý rok probíhala prezenční výuka, nicméně jsme se rozhodli k propojení s výhodami
distanční výuky. Gučebny byly využívány celou dobu, především k zadávání domácí práce,
referátů, ... Hodily se i v případě suplovaných hodin, které vedly asistenti a učitelé
připravovali učivo na Gučebnu.

Celkově šlo o to mnohem více zapojit do výuky ČJ techniku. Práce na počítačích, s
interaktivní tabulí, .. je běžnou normou.
Letos jsme ve výuce začali hodně využívat i mobilní telefony. Máme s tím tu nejlepší
zkušenost. Jde o velkou úsporu času, papírů, financí. Žákům to navíc připadá známé a
přirozené.

Je třeba do budoucna zapracovat na vybavení (více počítačů, sluchátek, kvalitní wif, ...)

Další oblastí, které bychom se nadále věnovali, je kvalitní příprava žáků 9. Tříd na SŠ.
Letošní příprava probíhala velmi dobře a výsledky byly skvělé. Proto míníme v tomto
modelu pokračovat i nadále.

Cíleně jsme letos omezili účast na soutěžích, mimoškolních aktivitách v rámci ČJ a
upřednostnili jsme kvalitu výuky. To se nám velmi vyplatilo.

9. D Hodnocení metodického sdružení I. stupně

Předseda:

Mgr. Markéta Sedláčková

Členové:
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3. PEDAGOG TŘÍDA

Sedláčková Markéta

Bagári Taťána, Mgr. 2.třída

Bařáková Kateřina, Mgr. AJ

Černocká Andrea, Ing. 4.třída

Dujková Soňa, Mgr. 3.třída

Gášková Petra, Mgr. 1.třída

Hromadová Jana 5.třída

Ingrová Nela, Mgr. 4.třída

Janušová Eva, Mgr. 5.třída

Juřicová Hana, Mgr. 1.třída

Klimešová Michaela, Bc. 2.třída

Krejčířová Kristýna, Mgr. 3.třída

Metelková Michaela AJ

Navrátilová Jana, Mgr. AJ

Nedbálková Klaudia, Mgr. 2.třída

Orságová Veronika, Mgr. 5.třída

Papšíková Karolína 3.třída

Riegrová Marika, Bc. druhý pedagog ve 4.třídě

Řehánková Zuzana, Mgr. 4.třída

Zajíčková Šárka, Mgr. 4.třída

51
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022



Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Záhorská Jitka, Mgr. školní psycholog

Wollerová Jana, Mgr. speciální pedagog

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

● Práce s novým ŠVP
● Sjednocení výukových forem a metod na 1.stupni
● Propojenost učitelů se školním psychologem a speciálním pedagogem, metodikem

prevence
● Setkávání učitelů I. a II. Stupně
● Přecházení na jednotné učebnice a pracovní sešity
● Sdílení zkušeností
● Připravenost na distanční výuku – metody, možnosti, zkušenosti
● Akce pro třídy na 1.stupni

● hodnocení splnění hlavního cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- Setkávání učitelů 1. a 2.stupně

- Další vzdělávání učitelů

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti personální - splnění cíle?

- Setkávání učitelů 1. a 2.stupně bylo velmi prospěšné pro další fungování školy jako

propojeného celku. Sjednotily se výstupy žáků 5.tříd při přechodu na 2.stupeň školy.

- Po diskusích zmizel negativní náhled na žáky, kteří byli vzděláváni moderními

vyučovacími metodami. Tyto metody jsou postupně zaváděny ve všech třídách

1.stupně.

- Výuka prvopočátečního čtení je genetickou metodou nebo metodou sfumato.

- Matematika je vyučována Hejného metodou. Na škole působí dlouholetá lektorka

Hejného metody, která je vždy nápomocná při nejistotách v řešených úlohách nebo

didaktické nejistotě.
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- Učitelé mají velkou oporu v ředitelce školy, která je nejen nápomocná při řešení

problému s rodiči, ale i jako speciální pedagog a výchovný poradce.

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální

- Dokoupení a sjednocení učebnic na 1.stupni

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti materiální - splnění cíle?

Cíle metodického sdružení se podařilo z velké časti naplnit.

- Dokoupily se, a tím se sjednotily, i učebnice pro 1.stupeň

Nakoupeny byly učebnice pro tyto předměty:

- Matematika Hejného Fraus 3. +4. roč.(pozn.5.ročníky nejsou vydány)

- Čeština Fraus 3. +4. roč.(pozn.5. ročníky nejsou vydány)

- Vlastivědy a přírodovědy 4. +5. roč. Taktik

- Prvouka Taktik

- Čítanky Taktik

● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

- Využití google učebny během online výuky.

hodnocení plánu rozvoje v oblasti procesní - splnění cíle?

- splněno - 1.stupeň

Doporučení pro příští rok:

- Dokoupení učebnic pro 5.třídy ( M+ ČJ).

- Větší možnost sdílení/ návštěv.

- Více setkání metodického sdružení – měsíčně.

- Pokračovat ve školení matematiky a formativního hodnocení.

9.E  Hodnocení metodického sdružení – informatiky

Předseda:

Mgr. Ondřej Orság
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Členové:

3.     PEDAGOG PŘEDMĚT(Y)

Andrea Černocká INF

Ondřej Orság PČ

Jakub Boháč INF

Jana Hromadová INF

Šárka Zajíčková INF

Taťána Bagári INF

Martin Cigánik INF

Nela Ingrová INF

Jiří Švehlík INF

Zuzana Řehánková INF

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

- Aktualizace výuky dle nového ŠVP

● hodnocení splnění hlavního cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

-        splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- setkávání učitelů a spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně
- předávání zkušeností a znalostí mezi pedagogy
- vzájemné sdílení nových poznatků a zkušenost

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti personální - splnění cíle?

-        splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální

- dovybavit učebnu ICT a robotiky programovatelnými pomůckami
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● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

- využívat G.Učebnu i v době prezenční výuky
- návštěvy kolegů v hodinách

9.F Hodnocení metodického sdružení - tělovýchovné

Předseda:

Mgr. Kateřina Bařáková

Členové:

3. PEDAGOG PŘEDMĚT

Jiří Ptáček TV

Jakub Boháč TV

Cíle a plány:

● hlavní cíl činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

Seznámení žáků se zdravým životním stylem.

● hodnocení splnění hlavního cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok:

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti personální

- Vzdělávání pedagogů (školení učitelů 1. stupně)
- základy rozcvičení (Bařáková) splněno
- základy silových schopností (Švehlík) splněno

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti personální - splnění cíle?

- splněno

● cíle a plán rozvoje v oblasti materiální

Obnova vybavení (propůjčení AEŠK)
- obnova vybavení na gymnastiku splněno
- desky na sítě (Ptáček) splněno

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti materiální - splnění cíle?

- splněno
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● cíle a plán rozvoje v oblasti procesní

Monitoring pohybové aktivity, formou portfolia  (projekt 9. třída) (SPORTANALITIC),
září - říjen - NESPLNĚNO

- testování aerobní zátěže deep test (Bařáková) splněno
- testování silových schopností (Boháč) nesplněno
- propojení tématu v předmětu: fyzika (Švehlík) splněno
- propojení tématu v předmětu: chemie (Pařenicová) splněno

● hodnocení plánu rozvoje v oblasti procesní - splnění cíle?

- monitoring formou portfolia - nesplněn

Doporučení pro příští rok:

Projít tématické celky a témata, stanovit minimální požadavky Zš
Vyřešit materiální zázemí pro výuku TV

VI.
Školní vzdělávací program

Ve školním roce 2021/2022 začal pro pedagogický sbor a žáky platit nový vzdělávací program
„Přes překážky ke hvězdám“ (dále „ŠVP“). V souladu s platnou legislativou bylo nezbytné
rozšířit výuku informatiky a v celé škole ji v nové podobě a v navýšeném počtu hodin začít
realizovat. V této souvislosti prošel značnou úpravou celý ŠVP.

S výše uvedenými změnami byly postupně změněny učební plány pro I. i II. stupeň školy. V
rámci vlastního hodnocení a zkušeností pedagogů vždy na konci roku probíhají ve
vzdělávacím programu úpravy, tak aby vyhovoval potřebám žáků a učitelů.

Základním cílem našeho ŠVP je poskytování individuální podpory každému žáku a jeho
provázení v plnění úkolů, které jsou výstupy v jednotlivých předmětech. Dále pracujeme s
žákem na hodnocení a sebehodnocení jeho vzdělávacího pokroku.

VII.
Školní parlament

Školní parlament byl ve školním roce 2021/202 řádně ustanoven z řad zástupců 2.až 9. tříd a
bylo zvoleno jeho vedení.
Pracovalo pod dohledem Mgr. Jiřím Švehlíkem a Mgr. Jitkou Záhorskou a scházel se každé
druhé úterý v měsíci.
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Školní parlament se usnesl  a zorganizoval několik akcí, které se uskutečnily v průběhu celého
školního roku - Den barev, Pyžamový den, Diskotéka  na závěr I. pololetí, Sběr papíru,
Sponzorství v ZOO Lešná, Ukliďme Sychrov a spoustu dalších akcí.

VIII.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Naše škola se zapojila a organizovala spoustu aktivit:
● zapojili jsme se do mnoha online soutěží a olympiád

- olympiáda v JČ, matematická olympiáda, biologická olympiáda, olympiáda AJ
- přírodovědná soutěž I. stupně
- English Speaker
- Pokos

● zapojili jsme se také do sportovních klání
- atletické závody
- okresní a krajské kolo McDonald Cup
- Mezinárodní závody Vsetín
- Okresní kolo vybíjené

● vyučující německého jazyka zorganizovala výlet do Vídně
● zajistili jsme přístup na portál Pro školy (www.proskoly.cz), který poskytuje žákům

on-line testy dostupné z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Tento portál
podporuje
rozvoj rozumových schopností žáků a procvičování jejich znalostí. Rodičům nabízí
portál
unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu
budoucího uplatnění
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● velkou pozornost jsme věnovali rozvoji čtenářské gramotnosti dětí a vlastní tvorbě
textů, básní, příběhů a pohádek

● spolupracovali jsme s našimi partnery - s MŠ Vsetín Sychrov, SOŠ Josefa Sousedíka,
SŠ Kostka

● zúčastnili jsme se aktivit související s titulem Fairtradová škola – např. Fairtradová
snídaně, Fairtradův týden v naší škole
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● proběhl Den otevřených dveří
● uskutečnili jsme sportovní kurzy

- I. stupeň Lyžáček - areál Bílá, adaptační pobyty
- II. stupeň

6. ročníky turistický kurz Vysoké Tatry, adaptační pobyty
7. ročníky lyžařský kurz areál Dolní Morava, adaptační pobyty
8. ročníky adaptační pobyt Fryšták, Praha, adaptační pobyty
9. ročník  vodácký kurz řeka Vltava, absolventské práce

O všech těchto aktivitách jsme informovali na našich webových stránkách, psali jsme zprávy
do místního tisku, některé akce byly vysílány v regionální televizi. Také jsme měli živý vstup
na ČT 1 “Studio 6”, o zařazování ukrajinských žáků do naší školy.
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IX.
Zapojení do dalšího vzdělávání

Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků vycházela z potřeb školy. V
přípravném týdnu proběhlo tradiční školení pro všechny zaměstnance první pomoci, BOZP,
požární ochrany a GDPR. Výstup z tohoto školení je vypracovaný a vyhodnocený test.

Další velké školení proběhlo v dubnu, kdy ve spolupraci s EDUkační laboratoří jsme
uskutečnili vzdělávací kurz pro sborovnu Formativní hodnocení. Dva pedagogové také
absolvovali Formativní hodnocení na letní škole.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá:
● Institucionálně, školení a semináře, které jsou poskytované akreditovanými

vzdělávacími organizacemi. Učitelé měli možnost vybírat z bohaté nabídky NPI ČR a
jiných organizací.

● Samostudium v rozsahu 12 pracovních dnů. Tuto zákonem stanovenou formu řeší
pedagogové v době vedlejších prázdnin dle potřeb, plynoucích během výchovného a
vzdělávacího procesu.

● Školení pro sborovnu
● Mentoring, kdy ve škole probíhá pravidelná mentorská setkání. Každý mentor pracuje

s pedagogem, kdy společně konzultují jednotlivé profesní kroky.
● Vzájemné návštěvy kolegů. Stejně jako v uplynulém školním roce, vedení školy

podporuje a doporučuje pedagogům vzájemné návštěvy pedagogů v hodinách s cílem
vzájemné inspirace a poskytnutí zpětné vazby k realizované vyučovací hodině.
Doporučeny jsou 2 návštěvy za školní rok. Plán jednotlivých návštěv je uveden v
plánu metodických sdružení. Z uvedené návštěvy pedagog vytvoří krátkou zprávu.
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● Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Výchovný poradce pro ZŠ a SŠ

Pedagogická fakulta OU - Centrum dalšího vzdělávání

Číslo akreditace: 13971/2018-1-564

Zahájení studia: říjen 2020, Délka studia: 4 semestry

Způsob ukončení studia: po 2 letech je závěrečná zkouška spojená s obhajobou závěrečné

písemné práce, výstupní doklad osvědčení.

Termín dokončení: 20 - 21. května 2022

Studium pro koordinátory ŠVP

Číslo akreditace: 22454/2017-2-861

Zahájení studia: leden 2021, Délka studia: 2 semestry, 250 hodin

Způsob ukončení studia: studium je ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou

zkouškou před komisí. Komise je tříčlenná - tvoří ji vedoucí učitel kurzu, jeho zástupce a

jeden z lektorů.

Předmět Počet
kurzů Forma Zaměření, rozsah Financová

ní

Pedagogičtí
pracovníci  -
návrh

Matematika 2 Seminář,
workshop

Matematika podle
profesora Hejného

32 +24 hodin

Sdružení
pro rozvoj
Zlínského

kraje

I. stupeň

Prvopočáteční
čtení 1 Seminář Sfumato Vlastní

zdroj P.Gášková

Hodnocení 1 Seminář Formativní
hodnocení

Vlastní
zdroj

O.Orság
V.Orságová

Pedagogické
dovednosti 1 Seminář Jak pracovat s

dětmi se SVP - Jóga
DVPP -
zdarma K.Bařáková

Pedagogické
dovednosti 1 Seminář Učitel a náročné

situace ve škole
DVPP –
zdarma

A.Černocká
J.Boháč

A.Šťastná
M.Staňková
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Pedagogické
dovednosti 1 Seminář

Podpora žáků nejen
se SVP - motivace,

hodnocení

DVPP –
zdarma

A.Kašparová
A.Černocká

K.Kancnerová

Pedagogické
dovednosti 1 Seminář

Sociálně -
emocionální rozvoj
a jeho význam ve

šk.práci

DVPP –
zdarma M.Staňková

Pedagogické
dovednosti 1 Seminář Vzdělávání žáků s

PAS
DVPP -
zdarma

A.Kašparová
A.Černocká

K.Kancnerová
I.Čermáková
K.Papšíková

PhDr. Jan
Svoboda 1 Seminář

Neočekávané
situace ve školním
kolektivu a jejich
praktická řešení

DVPP
O.Orság

M. Staňková
J.Ptáček

Pedagogické
dovednosti 1 Seminář

První zdravotnická
a psychologická
pomoc u dětí se

SVP při
mimořádných

událostech

DVPP –
zdarma
IKAP

D. Adamcová
V. Orságová

Školní
psycholog 1 Seminář Cesta životem s

ADHD DVPP J.Záhorská

Ředitelka školy 1 Seminář Odměňování
pracovníků školství DVPP P.Planková

Ředitelka školy 1 Seminář
Přijímání a

začleňování žáků
cizinců

DVPP P.Planková

Ředitelka školy 1 Seminář
Financování

nepedagogické
práce

DVPP P.Planková

Vedení školy 1 Seminář
RWCT – setkání

vedoucích
pracovníků

Vlastní
zdroje

P.Planková
M.Sedláčková

Zájmové
vzdělávání –

vedoucí
pracovník

1 Seminář

Základy
managementu pro

vedoucí
vychovatele

DVPP V.Wandrolová
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Pedagogické
dovednosti 1 2/denní kurz Základy RWCT Vlastní

zdroje

Vybraní
pedagogičtí

zaměstnanci/ dle
zájmu

X.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI.

XI.
Školní stravování

Nedílnou součástí školy je školní jídelna, která umožňuje stravování žákům, zaměstnancům i
cizím strávníkům z řad široké veřejnosti.

Ve školním roce 2021/2022 bylo evidováno celkem 540 strávníků, z toho 425 žáků, 63
zaměstnanců a 52 cizích strávníků.

Ve školní jídelně je denně připravováno 420 až 470 porcí obědů. Pro žáky bylo uvařeno
celkem 65 338 obědů, pro zaměstnance 9 224 a 3 110 obědů cizím strávníkům.

Stále častěji evidujeme u žáků, ale i zaměstnanců, různé potravinové intolerance, nejčastěji
celiakii. Školní kuchyně nemůže z provozně-technických důvodů poskytovat dietní
stravování. K těmto strávníkům přistupujeme individuálně na základě vzájemných konzultací,
s možností donášení vlastní stravy a následného ohřátí a výdeje. Používáme také bezlepkové
mouky, jako např. mouku rýžovou, kukuřičnou či hrašku. I když se nejedná o dietní
stravování, je tento krok strávníky s celiakií velmi pozitivně vnímán a využíván.

Školní jídelna a nabídka stravovacích služeb má stabilně kvalitní úroveň. Nabídka
připravovaných pokrmů je pestrá a splňuje požadavky zdravé výživy.

I v tomto roce byla škola zapojena do projektu nadace Women for Women, který zabezpečuje
obědy pro děti ze sociálně slabých rodin.

Jídelníček školní jídelny je k dispozici všem strávníkům na výdejních místech a na webových
stránkách školy s možností on-line odhlašování. Informace o alergenech jsou uváděny na
jídelních lístcích u jednotlivých pokrmů.
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Dne 30. 09. 2022 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. V rámci
kontrolní činnosti byla provozovna z hlediska stavebně-technického stavu shledána jako
nevyhovující. Jelikož odstranění těchto závažných nedostatků nebylo možné, rozhodl
zřizovatel školy o celkové rekonstrukci kuchyně, přilehlých prostor a jídelny. V průběhu
školního roku byl zpracován projekt a v květnu 2022 bylo vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavby a dodání technologického vybavení. Provoz v nových prostorech bude
splňovat veškeré zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách
vedoucí k ochraně zdraví spotřebitelů.

XII.
Rozbory hospodaření za rok 2021

1. HOSPODAŘENÍ - HLAVNÍ ČINNOST

KRAJSKÝ ÚŘAD ZLÍN

Neinvestiční  prostředky ze státního rozpočtu Výnosy Náklady

Platy – UZ 33353 29 017 474,00 29 017 474,00

OON – UZ 33353 223 598,00 223 598,00

ONIV přímé – UZ 33353 11 549 673,00 11 549 673,00

ONIV přímé – UZ 33166 4 400,00 4 400,00

OPVVV - PO3- UZ 33063 831 034,00 831 034,00

Celkem 41 626 179,00 41 626 179,00

Výsledek hospodaření 0 ,00 0 ,00

MĚSTO VSETÍN

Neinvestiční  prostředky Výnosy Náklady

Provozní příspěvek 3 428 000,00

Odpisy 1 424 216,00

OON 35 000,00

Účelový příspěvek zřizovatele 2 049 000,00

Příjem z družiny 64 052,00
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Stravné 1 304 399,88

Ostatní příjmy včetně čerpání fondů 332 883,85

Odpisy 1 424 216,00

Materiál 533 119,90

Potraviny 1 234 098,33

Spotřeba energie 2 375 427,77

Účelové opravy 1 977 407,75

Opravy, údržba 132 805,30

Cestovné + reprezentace 6 749,00

Ostatní služby 798 306,55

OON 35 000,00

Ostatní náklady 78 437,63

DDHM 41 983,50

Celkem 8 637 551,73 8 637 551,73

Výsledek hospodaření 0 ,00 0 ,00

FONDY - stav k 31. 12. 2021

Fond odměn 62 000,00

Fond FKSP 281 096,32

Rezervní fond 221 154,67

Fond reprodukce majetku 24 150,80

Fond odměn: nebyl čerpán.

Fond kulturních a sociálních potřeb: byl v roce 2021 tvořen 1 034 422,00 Kč.

Čerpáno bylo na stravování (95 000,00 Kč), rekreaci (462 000,00 Kč), na kulturu,
tělovýchovu a sport (171 600,00 Kč), na vitamíny (33 000,00 Kč), penzijní připojištění (237
000,- Kč) a pořízení hmotného majetku (35 822,00 Kč)
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2. HOSPODAŘENÍ - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářská činnost Výnosy Náklady

Pronájem místností a tělocvičen 192 998,00

Stravné pro cizí strávníky 101 321,48

Jiné výnosy z vlastních výkonů 27 598,00

Potraviny 46 353,13

Materiál (čistící prostředky) 12 808,65

Energie 30 753,42

Služby(odpad,opravy) 48 931,71

Mzdové náklady,zák.pojištění 83 466,00

Celkem 321 917,48 222 312,91

Výsledek hospodaření 99 604,57

XIII.
Závěr

Pokud jste se seznámili s obsahem výroční zprávy a dočetli jste až k těmto řádkům, chtěla
bych Vám z pozice ředitelky školy velmi poděkovat.

Škola si váží důvěry žáků a rodičů v naši práci. V dalších školních letech se budeme snažit
podmínky vzdělávání v naší škole stále zvelebovat. Každým rokem se naše škola posunuje v
oblasti materiálového a technického vybavení. I když kráčíme malými krůčky, tak i přesto se
naše škola mění v moderní prostředí.

A na úplný závěr mi dovolte zmínit jednu velice důležitou větu: ,,Velké poděkování patří
všem zaměstnancům naší základní školy”.

Datum zpracování zprávy: 9. září 2022

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 13. září 2021

Datum schválení školskou radou: 24. října 2022

Podpis ředitelky a razítko školy : __________________________
Mgr. Pavlína Planková

ředitelka škol
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