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ČÁST A 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

 

1.  Název školy:  Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

    sídlo: Štefánikova 2514, 760 01 Zlín   IČO: 71008080   Identifikátor právnické osoby: 600114228 

    sídlo školní družiny: Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín 

    sídlo školní jídelny: Hradská 5189, 760 01 Zlín 

 

2.  Zřizovatel školy:  Statutární město Zlín  IČO: 00283924    sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 

 

3.  Právní forma školy: právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.2003 

 

ředitel školy:        Mgr. Miroslav Nejezchleba - po konkurzním řízení jmenován od 1.7.2006   

                             č.j. MMZL/9206/2006/ŠZMTV na základě usnesení Rady města Zlína  

                             442/11R/2006 ze dne 29.5.2006. Potvrzen  ve funkci ředitele školy s účinností od  

      1.8.2013 na dobu určitou 6 let potvrzením  Statutárního města Zlín ze dne  

      3.5.2013 č.j. MMZL/57366/2013/OŠ. 

 

statutární zástupce ředitele školy:  Mgr. Dana Novotná od 1.7.2006  

 

4.  Kontaktní informace:   škola 

 kancelář: 577 210 772    ředitel: 577 219 878, mobil 724 557 100    zástupkyně ředitele: 577 011 770  

 e-mail: kancelar@9zszlin.cz      web: www.9zszlin.cz  
 

 školní družina 

 telefon: 577 434 625     e-mail: druzina@9zszlin.cz       
 

 školní jídelna 

 telefon: 577 439 173     e-mail: sjhradska@9zszlin.cz     web: www.sjhradska.cz 

 

 

5.  Pracovník pro informace - Mgr. Miroslav Nejezchleba, nejezchleba@9zszlin.cz 

 

 

6.  Datum zřízení (založení) školy:  11.12.1995  (23.5.1932)  datum zařazení do sítě:  14.3.1996 

     č.j. rozhodnutí o zařazení:  1204/63      datum zápisu do rejstříku:  1.1.2005 

 

 

mailto:kancelar@9zszlin.cz
http://www.9zszlin.cz/
file:///C:/Users/uzivatel/Desktop/VZ2018-2019/druzina@9zszlin.cz
file:///C:/Users/uzivatel/Desktop/VZ2018-2019/sjhradska@9zszlin.cz
http://www.sjhradska.cz/
mailto:nejezchleba@9zszlin.cz
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7.  Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

1)   Základní škola    IZO: 102 319 537 kapacita 480   cílová: 480 žáků 

2)   Školní družina    IZO: 118 500 660 kapacita 130   cílová: 130 žáků 

3)   Školní jídelna    IZO: 103 107 185 kapacita 1 200   cílová: 1 300 stravovaných 

 

 

8.  Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 

79-01-C Základní škola 
79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání    délka vzdělávání:  9 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v 1.ročníku:  neurčen 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  480 

 

 

9.  Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje k 30.6.2021: 

 

součásti počet tříd počet žáků počet žáků na počet úvazků počet žáků 

ZŠ (oddělení)  třídu (oddělení) pedag. prac. 
bez asistentek ped. 

na 1 úvazek 

šk. rok 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

1. stupeň 10 10 229 226 23,0 22,6 10,0 10,0 22,9 22,6 

2. stupeň 8 8 204 211 25,5 26,4 15,1 15,1 13,5 14,0 

ŠD 4 4 104 100 26,0 25,0 3,2 3,2 32,5 31,3 

 

 

10. Školská rada:  Byla zřízena v souladu s § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. s účinností 

                              od 1.1.2006. 
  

 Členové školské rady k 30.6.2021: 
  

 a) jmenovaní zřizovatelem:  Ing. Jana Maximiliánová  

       PaedDr. Igor Zipper 
  

 b) zvoleni zákonnými zástupci:  Markéta Pášmová 

       Mgr. Pavla Evjáková  
  

 c) zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Dana Novotná 

       Mgr. Jaroslav Čelechovský 

 

11. Pověřenec GDPR: 

 Bc. Jarmila Sládková, SMS-služby s. r. o., tel.: 774 950 005, e-mail: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz 

 

 

12. Spolky při škole: 

  Spolek rodičů při 9. ZŠ Zlín, sídlo – Štefánikova 2514, 760 01 Zlín, IČ: 72558938,  

       registrace na MV ČR ze dne 5.12.1991 - VSC/1-8931/91-R  

 

 

 

 

 

 

mailto:jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz
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ČÁST B 
 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 

vzdělávací program školní rok 2020/2021 

 v ročnících počet žáků 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka pro život           1.–9. 437 

 

 

Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021 
 

6. ročník - Dramatická výchova, Biologické praktikum, Sport a pohybové aktivity 

8. ročník – Seminář z přírodních věd, Kulturně-výtvarný seminář, Základy práce s počítačem 

9. ročník - Seminář ze společenskovědních předmětů, Konverzace v Aj, Technické kreslení 
 

 

 

 

 

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021 
          

Z důvodu pandemie COVID-19 se zájmové kroužky nerealizovaly. 
 

 

 

 

 

EU projekt Šablony pro 9. ZŠ Zlín II - 2020/2021 
          

Klub zábavné logiky a deskových her (1. stupeň, 2. stupeň) 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

Práce speciálního pedagoga ve škole 

Projektové dny mimo školu 

 

 

ČÁST C 
 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci školy (včetně asistentů pedagoga) 
 

 

Interní pracovníci 

 školní rok 

 2019/2020 2020/2021 

Počet - fyzických osob 32 32 

Počet - přepočt.úvazků 30,5 30,0 

 

 

Externí pracovníci – 0 
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2.  Další údaje o pedagogických pracovnících – stav k 30.6.2021  

    (VP – výchovný poradce, D - pedagog důchodového věku, A - absolvent, S - studující Pf ) 

 

ped. pracovníci    roků stupeň  

poř. číslo funkce úvazek ped. praxe vzdělání aprobace 

1.  Nej ředitel školy 1,0 31 VŠ M,Z,Inf 

2.   VP zástupkyně ŘŠ 1,0 35 VŠ ČJ-Ov 

3.          D učitelka 1. stupně 1,0 37 VŠ 1. stupeň 

4.  Hrb učitelka 1. stupně 1,0 37 VŠ 1. stupeň 

5.  Chví učitelka 1. stupně 1,0 29 VŠ 1. stupeň 

6.  Šip učitelka 1. stupně 1,0 16 VŠ 1. stupeň 

7.       Koz učitelka 1. stupně 1,0 17 VŠ 1. stupeň 

8.  Stř učitelka 1. stupně 1,0 13 VŠ 1. stupeň 

9.  Vít učitelka 1. stupně 1,0 35 VŠ 1. stupeň 

10.       FoD  učitelka 1. stupně 1,0 5 VŠ 1. stupeň 

11.        Svr učitelka 1. stupně 1,0 32 VŠ 1. stupeň 

12.  Šín učitelka 1. stupně 1,0 11 VŠ 1. stupeň 

13.  Čel učitel 2. stupně 0,8636 16 VŠ Čj 

14.  Kaš učitel 2. stupně 1,0 16 VŠ M-F 

15.  Foj učitelka 2. stupně 1,0 19 VŠ Aj 

16.  Ger učitelka 2. stupně 1,0 21 VŠ Tv, Z 

17.  Jan učitelka 2. stupně 1,0 19 VŠ Čj-Vv 

18.  Ove učitelka 2. stupně 1,0 15 VŠ ČJ-Hv 

19.  Koč učitelka 2. stupně 1,0 31 VŠ Tv-Bv 

20.  Kus učitel 2. stupně 1,0 22 VŠ Bi-Rv 

21.  Kov učitelka 2. stupně 1,0 17 VŠ M-Vv 

22.  Běl učitelka 2. stupně 1,0 14 VŠ M-Aj 

23.  Kuč učitelka 2. stupně 0,2727 29 VŠ Nj 

24.  Šim učitelka 2. stupně 1,0 24 VŠ Nj-Aj 

25.  Poř učitelka 2. stupně 1,0 8 VŠ D-Ov 

26.  Slo    učitelka 2. stupně 1,0 11 VŠ Bi-Ch 

27.  Bur vychovatelka ŠD 0,6786 34 SŠ vychovatelství 

28.  Hoř vychovatelka ŠD 0,8929 33 SŠ vychovatelství 

29.  Pet vychovatelka ŠD 0,6429 11 VŠ soc. pedag. 

30.  Pol vychovatelka ŠD 1,0 27 SŠ vychovatelství 

31.  Pol asistentka pedagoga 0,25 27 SŠ vychovatelství 

32.  Špa asistentka pedagoga 0,8889 1 VŠ spec. ped. 

33.  Bra speciální pedagog 0,5 8 VŠ spec. ped. 

  

Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků je vyhovující. Věková struktura na 

1. i 2. stupni je uspokojivá. Stálým problémem je zástup nepřítomných pedagogických 

pracovníků a naprosto nevyhovující nabídka pedagogických pracovníků na trhu práce, nejen 

vyučujících 1. stupně. 

 

 
3.  Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 

 školní rok  2019/2020 školní rok 2020/2021 

Požadovaný stupeň vzdělání v % 100,0 100,0 
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4.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021 
 

 školní rok 

Interní pracovníci 2019/2020 2020/2021 

Počet - fyzických osob 21 21 

Počet - přepočt.úvazků 19,9 19,9 

 

Externí pracovníci – 1 

Dohody o provedení práce – zdravotník LVZ 

 

 

 

5.  Další údaje o nepedagogických pracovnících – stav k 30.6.2021 
 

ost. pracovníci   Stupeň 

poř. číslo funkce úvazek Vzdělání 

1.  Šta účetní školy 1,0 VŠ 

2.  Mal personalistka, administrativní pracovnice 1,0 SŠ s mat. 

3.  Krč školník 1,0 SŠ bez mat. 

4.  Krč uklízečka 0,25 SŠ s mat. 

5.  Mik uklízečka 1,0 Základní 

6.  Vav uklízečka 1,0 SŠ bez mat. 

7.  Koz uklízečka 1,0 SŠ bez mat. 

8.  Řez uklízečka 0,5 VŠ 

9.  Sle vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ s mat. 

10.  Mik pokladní, administrativní pracovnice školní jídelny 1,0 SŠ bez mat. 

11.  Baď kuchařka 0,75 základní 

12.  Fei Kuchařka 1,0 SŠ s mat. 

13.  Krč kuchařka 1,0 SŠ s mat. 

14.  Ver kuchařka 1,0 SŠ s mat. 

15.  Hoř kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 

16.  Jan kuchařka 0,85 SŠ bez mat. 

17.  Kar kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 

18.  Při kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 

19.  Mach kuchařka 0,75 SŠ bez mat. 

20.  Mala kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 

21.  Žam kuchařka 0,75 SŠ s mat. 

22.  Kun kuchařka 0,5 SŠ bez mat. 

23.  Kun uklízečka 0,5 SŠ bez mat. 

 

 

 

6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 
 

Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 
 

Název akce Počet účastníků Náklady v Kč 

Logopedická prevence dyslálie (patlavosti) - praktická cvičení 1 278,- 

Základy MS Teams 32 0,- 

Administrace MS Teams 1 0,- 
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Logopedická prevence, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie - 

praktická cvičení 

1 280,- 

Logopedická prevence, Opožděný vývoj řeči, Vývojová dysfázie - 

praktická cvičení 

1 581,- 

Seminář "Správné nastavení hlasu" 1 0,- 

školení BOZP pedagogických pracovníků 32 0,- 

Webinář Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie 2 2.200,- 

Webinář Skupinová intervize "MS Teams ve výuce matematiky" 1 0,- 

Webinář Reedukace dyslexie a dysortografie 1 690,- 

Online vzdělávání kariérových poradců ZK 1 0,- 

Oxford Professional Defelopment for primary teachers - seminář 2 750,- 

Kurz Vedoucí školní družiny 1 5.647,- 

Aktivní učitel v matematice 1 1.480,- 

Školní  systematické konstelace – jak být autoritou 1 2.150,- 

Rozumět dějinám (Ve stopách Římanů)  1 990,- 

Microsoft teams pro mírně pokročilé 1 1.500,- 

Právní důsledky distančního vzdělávání 1 1682,- 

Microsoft teams pro mírně pokročilé 1 1.500,- 

Revize RVP – posílení výuky ICT 1 1.078,- 

Distanční rok 1 1.000,- 
 

Celkové finanční náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly ve školním roce  

2020/2021  21.806 Kč. 

 
 

 

Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2020/2021 

 
Název akce Počet účastníků Náklady v Kč 

Školení první pomoci 14 1 553,- 

 

Celkové finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 

2020/2021  1.553,- Kč. 

 

 

 

ČÁST D 
 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 
 

 

1.  Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 
 

zápis 2020 zápis 2021 

Zapsaní do 

1. tříd celkem 

Žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 20/21 

Zapsaní do 

1. tříd celkem 

Žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 21/22 

60 10 43 64 11 47 
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ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

1.  Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2020/2021  

 

 

ročník počet žáků prospělo prospělo neprospělo hodnoceno 

 celkem s vyznamenáním   slovně 

  celkem z toho 

prospěch 1,0 
   

1.   42* 41 39 0 0 0 

2. 40 37 32 3 0 0 

3. 41 39 22 2 0 0 

4. 44  32 13 12 0 0 

5. 59  46 20 13 0 0 

Celkem 

na 1. st. 
  226* 195 126 30 0 0 

6. 52 31 6 21 0 0 

7. 48 25 7 23 0 0 

8. 58 35 12 23 0 0 

9. 53 19 6 34 0 0 

Celkem 

na 2. st. 
211 110 31 101 0 0 

Škola  

celkem 
 437* 305 157 131 0 0 

 

     * z toho 1 žák § 38 školského zákona (plnění povinné školní docházky v zahraničí) 
 

 

 

2.  Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021 

 
 

 
gym. (6,8)letá gym. 4 letá 

SOŠ 

SOU s maturitou 

SOU 

OU bez maturity 

pro školní rok 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 

2020/2021 4 10 30 10 

2021/2022 8 8 36 9 

 

Většina žáků 9. ročníku si v 1. kole přijímacího řízení na střední školy podávala 2 přihlášky. 

Podrobný přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2019/2020 je přílohou této výroční 

zprávy. Na víceletá gymnázia bylo z 5. tříd letos přijato 7 žáků, na šestileté gymnázium 1 žák.  

 

 

3.  Hodnocení výsledků výchovného působení  

 

Výchovné poradenství zajišťuje zástupkyně ředitele školy. Splňuje kvalifikační předpoklady pro 

práci výchovného poradce. Průběžně se zúčastňuje vzdělávacích aktivit souvisejících s aktuálními 

problémy v této oblasti. Její celoroční plán je konkrétní, funkční, obsahuje časový harmonogram. 
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Problematika výchovného poradenství na škole 

 

Péče o žáky s výchovnými problémy 

 

Monitorování problémového chování žáků, konzultace s třídními učiteli a dalšími pedagogy, 

pomoc a metodické vedení při řešení problémových situací: 

- záškoláctví 

- neplnění povinností 

- agresivita 

- práce s neprospěchem 

- adaptační problémy, vztahové problémy 

- poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče v obtížných situacích 

 

Od září 2017 pracuje na naší škole speciální pedagožka v rámci EU projektu Šablony pro 9. ZŠ 

Zlín. Provádí depistáže a prvotní diagnostiku žáků,  vede předměty speciálně pedagogické péče, 

poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče, metodicky vede vyučující při práci se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami a je nápomocna při tvorbě plánů pedagogické podpory i 

IVP, včetně jejich vyhodnocení. 

 

Kariérové poradenství 

 

Na volbu povolání byli žáci systematicky připravováni v 8.–9. ročníku v rámci předmětu pracovní 

výchova (svět práce, volba povolání). V 8. ročníku se výuka zaměřovala na témata: 

sebepoznávání, rozhodování a akční plánování. Systematicky se tak připravovali na práci 

v 9. ročníku, kdy učinili důležité rozhodnutí pro jejich další profesní orientaci. V 9. ročníku 

pracovali s Průvodcem světem povolání, seznamovali se s různými druhy povolání 

a kvalifikačními předpoklady potřebnými pro výkon těchto povolání. Žáci pracovali 

na internetové burze škol (www.burzaskol.cz).  Informační poradenské středisko Úřadu práce 

Zlín nenavštívili z důvodu epidemických opatření, byly jim nabídnuty pouze individuální 

konzultace, které se po určitou dobu mohly provádět. Dny otevřených dveří středních škol 

probíhaly pouze on-line. 

 

Pro rodiče žáků 9. tříd jsme k přijímacímu řízení na střední školy připravili informační schůzku 

on-line a individuální konzultace s výchovnou poradkyní probíhaly většinou telefonicky. Důležité 

aktuální informace byly zveřejňovány na webových stránkách školy.  

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

- ve spolupráci s třídními učiteli vytypování žáků k včasnému odbornému vyšetření 

- zajištění vyšetření v KPPP, případně SPC, další spolupráce s těmito institucemi 

- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení pedagogických pracovníků při 

tvorbě IVP, organizace a zajištění pedagogické intervence, pomoc při řešení problémů inkluze 

 
 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

V důsledku společenských změn a změny životního stylu velké části populace dospělí i mládež 

musí řešit nové negativní zkušenosti a zátěžové situace. Současná společnost se tak potýká s 

existencí společensky nežádoucích jevů. 

Primární prevence je na naší škole součástí každodenního života. Klima ve škole, důvěra a pocit 

bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitele školy a celého 

pedagogického sboru. Naši žáci se v rámci prevence zúčastnili přednášek, besed a programů na 

témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů v rodině a o dalších 

nežádoucích jevech. Některé musely být kvůli uzavření škol zrušeny. 
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Snažili jsme o budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, 

spolupráci s rodinou a prevenci nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. 

Spolupracovali jsme s dalšími institucemi, a to především Policie ČR, Zlínský kraj, Magistrát 

města Zlína, KPPP Zlín. 

  

a) Pochvaly a ocenění ve školním roce 2020/2021 

V 1. pololetí bylo uděleno 123 pochval třídního učitele a 157 pochval ředitele školy. 

Ve 2. pololetí bylo uděleno 150 pochval třídního učitele a 157 pochval ředitele školy. 

 

b) Napomenutí a důtky ve školním roce 2020/2021 

V 1. pololetí byly uděleny 2 napomenutí třídního učitele, 0 důtek třídního učitele a 1 důtka 

ředitele školy. 

Ve 2. pololetí byly uděleny 3 napomenutí třídního učitele, 1 důtka třídního učitele a 0 důtek 

ředitele školy. 

 

4.  Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 

stupeň chování 2019/2020 2020/2021 

 Počet počet 

2 - uspokojivé 0 1 

3 - neuspokojivé 0 0 

 

5.  Neomluvené hodiny za školní rok 
 

 2019/2020 2020/2021 

 počet počet 

1. pololetí 10 22 

2. pololetí 0 78 

celkem 10 100 

 

 

6.  Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami k 30.6.2021 

 
 

  

 Ročník Počet žáků 

Tělesné postižení 1., 5. 2 

Vývojová porucha učení – 1. st. PO 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 13 

Vývojová porucha učení – 2. st. PO 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 39 

Vývojová porucha učení – 3. st. PO 5. 1 

Vývojová porucha chování 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 25 

Vada řeči 1., 2., 3., 4., 6. 6 

Celkem  86 

 

Společné vzdělávání žáků na naší škole probíhá v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

a dalšími souvisejícími předpisy. Bezbariérové vybavení školy umožňuje integrovat žáky se 

zdravotním omezením. Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v průběhu školního roku 

mění na základě platnosti závěrů z vyšetření, která stanovují školská poradenská zařízení.  

 

Ve školním roce 2020/2021 na škole působily dvě asistentky pedagoga pro 3 žáky školy. Velmi 

důležitá byla pro nás v této oblasti spolupráce s KPPP Zlín, SPC Zlín a dalšími školskými 

poradenskými zařízeními. 
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7.  Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2020/2021 

 

 český jazyk kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

2. Olympiáda v Čj 6 0 1 0 0 

 

 matematika kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

2. Matematická olympiáda 4 0 4 0 0 

 biologie, chemie, fyzika kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Recyklohraní 60 0 0 0 0 

2. Recyklohraní 40 0 0 0 0 

 

 výtvarná výchova kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Cestou dvou bratří 44 0 8 0 0 

1. Koinobori z Japonska 49 0 0 0 0 

2. Koinobori z Japonska 95 0 0 0 0 

2. Šili ševci, šili boty 51 0 0 0 0 

Ve školním roce 2020/2021 se žáci školy zúčastnili výše uvedených soutěží. V tomto školním roce se však 

z  důvodu uzavření škol většina soutěží nekonala. 

 

ČÁST F 
 

 

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

Významné mimoškolní aktivity nebyly v tomto školním roce realizovány. 

 

 

ČÁST G 
 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY 
 

Dne 8.1.2020 provedlo Statutární město Zlín finanční kontrolu za rok 2020. Nebyly zjištěny 

nedostatky. 

 

Dne 27.5.2021 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje. Předmětem kontroly 

bylo plnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR 

k testování žáků a zaměstnanců školy a provozu školy. 

Škola poskytla náležitou součinnost k řádnému provedení kontroly. Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Dne 22.6.2021 bylo provedeno šetření České školní inspekce.  
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Dne 13.7.2021 provedlo Statutární město Zlín kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolu 

přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly, zaměření na oblast inventarizace majetku 

a závazků, nakládání s majetkem a vedení pokladny, kontrolu vybraných oblastí na základě 

kontrolního zjištění v souvisejících účetních obdobích. Byly zjištěny některé nedostatky, které byli 

odstraněny. 

 
 

ČÁST H 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

1. Finanční prostředky na provoz školy (provozní rozpočet – Statutární město Zlín) 
 

 

 

rozpočet na rok 2020       4.087.000,00 Kč 

čerpání za období 09–12/2020     1.730.033,99 Kč 

 

rozpočet na rok 2021 (předpoklad)     3.500.000,00 Kč 

čerpání za období 01–08/2021     2.236.264,45 Kč 

 

2. Rozpočet přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů (Krajský úřad Zlín) 
 

 

Dotace v roce 2020: 
 

rozpočet na rok 2020       31.465.375,00 Kč 

čerpání UZ 33353 za období 9-12/2020      11.876.397,20 Kč 

 

čerpání UZ 33063 za období 9-12/2020         541.567,80 Kč 

nevyčerpaná dotace UZ 33063 k 31.12.2020              651.044,20 Kč 

 

Závazné ukazatele rozpočtu celkem na rok 2020 ve výši 31.465.375,00 Kč: 

- z toho podpůrná opatření ve výši 597.007,00 Kč 

 
Dotace v roce 2021: 
 

rozpočet na rok 2021 (předpoklad)  34.768.021,00 Kč 

čerpání za období 01–08/2021 21.115.419,00 Kč 

 

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 ve výši 34.768.021,00 Kč:  

- z toho účelově UZ 33063 OP VVV – PO3 ve výši 852.772,00 Kč, 

- z toho podpůrná opatření ve výši 625.703,00 Kč. 

 

3. Finanční dar WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. 

 

Období 9-12/2020  22.410,00 Kč 

Vyčerpáno 9.234,00 Kč 

Nespotřebovaná podpora – vratka 13.176,00 Kč 

 

Dar určen pro úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 7.9.2020 do 

31.12.2020 ve výši 19.440 Kč ve prospěch 10 nezletilých žáků a pro období od 1.10.2020 do 

31.12.2020 ve výši 2.970 Kč ve prospěch 2 nezletilých žáků. 

 

Období 1-6/2021  40.986,00 Kč 

Vyčerpáno 11.718,00 Kč 
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Nespotřebovaná podpora – vratka 29.268,00 Kč 

Dar určen pro úhrady měsíčních záloh za obědové služby pro období od 1.1.2021 

do 30.6.2020 ve výši 38.880,00 Kč ve prospěch 12 nezletilých žáků a pro období 1.3.2021 do 

30.6.2020 ve výši 2.106,00 Kč ve prospěch 1 nezletilého žáka.  
 

 

 

ČÁST I 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je příspěvkovou organizaci 

od 1.1.2003. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol ze dne 

14.3.1996, č.j. 1204/63. Zřizovatelem školy je Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, 

IČ0: 00283924, DIČ: CZ00283924. 

Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání 

a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, 

zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. 

Ve školním roce 2020/2021 měla škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým 

ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování probíhalo podle platných učebních 

dokumentů, schválených MŠMT ČR – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka 

pro život. 

Na co jsme se snažili opět ve výuce zaměřit: 

- využívání komunikačních a informačních technologií ve výuce  

- společné vzdělávání 

- takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě 

- zavádění efektivních metod výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové  

- vyučování, kterými se snažíme vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému 

respektu 

- důležitost výuky cizích jazyků  

- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 

- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 

- nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným druhem nadání, jako je hudební, 

pohybové, manuální, estetické apod. 

- podle možností se účastníme různých soutěží školního, okresního, oblastního charakteru 

- snažíme se rozvíjet silné stránky školy a eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky 
 

 

Celý školní rok 2020/2021 byl velmi ovlivněn opatřeními souvisejícími s pandemií COVID 19. 

V závěru září 2020 jsme všem žákům (zaměstnancům školy) školy zřídili školní e-mail 

……..@9zszlin.cz v rámci Office 365. Žáci tak mohli doma bezplatně pracovat s programy Word, 

Excel, Powerpoint a především MS Teams, který jsme využívali pro distanční výuku.  

Z dotačního programu MŠMT ČR jsme zakoupili 35 ks tabletů, které jsme žákům půjčovali domů 

pro připojení k distanční výuce. Vyučujícím jsme z tohoto programu zakoupili notebooky. Ze 

zbývajících prostředků tohoto dotačního programu a z prostředků školy jsme dokoupili mikrofony, 

kamery, headsety, vizualizéry, grafický tablet a jiné potřebné vybavení pro distanční výuku. 

On-line hodiny MS Teams probíhaly podle rozvrhu hodin ve škole včetně přestávek. On-line podle 

rozvrhu hodin nebyly vyučovány pouze výchovy. Distanční výuka byla velmi náročná pro vyučující, 

žáky a také pro jejich rodiče. Do on-line výuky MS Teams se nezapojili pouze 3 žáci školy. Těmto 

žákům jsme poštou každý týden posílali plán učiva na další týden. Žáci (rodiče) komunikovali 

s vyučujícími prostřednictvím MS Teams, elektronické žákovské knížky, e-mailu, případně 

telefonicky.  
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Po celou dobu pobytu ve škole museli všichni používat respirátor/roušku. Od dubna 2021 se žáci 

a zaměstnanci školy dvakrát týdně testovali antigenními testy,  

 

Přehled vyučovacích dnů ve školním roce 2020/2021 

P – počet dnů prezenční výuky ve škole D – počet dnů on-line distanční výuky MS Teams 

 

 
  

2020 2021 2020/2021 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 celkem 

P 
I. A 

21 9 9 14 19 20 0 10 16 22 140 

D 0 8 11 0 0 0 18 9 5 0 51 

P 
I. B 

21 9 9 14 19 20 0 5 16 22 135 

D 0 8 11 0 0 0 18 14 5 0 56 

P 
II. A 

21 9 9 14 19 20 0 10 16 22 140 

D 0 8 11 0 0 0 18 9 5 0 51 

P 
II. B 

21 9 9 14 19 20 0 5 16 22 135 

D 0 8 11 0 0 0 18 14 5 0 56 

P 
III. A 

21 9 1 14 0 0 0 10 16 22 93 

D 0 8 19 0 19 20 18 9 5 0 98 

P 
III. B 

21 9 1 14 0 0 0 5 16 22 88 

D 0 8 19 0 19 20 18 14 5 0 103 

P 
IV. A 

21 9 1 14 0 0 0 10 16 22 93 

D 0 8 19 0 19 20 18 9 5 0 98 

P 
IV. B 

21 9 1 14 0 0 0 5 16 22 88 

D 0 8 19 0 19 20 18 14 5 0 103 

P 
V. A 

21 9 1 14 0 0 0 10 16 22 93 

D 0 8 19 0 19 20 18 9 5 0 98 

P 
V. B 

21 9 1 14 0 0 0 5 16 22 88 

D 0 8 19 0 19 20 18 14 5 0 103 

P 
VI. A 

21 9 0 5 0 0 0 0 11 22 68 

D 0 8 20 9 19 20 18 19 10 0 123 

P 
VI. B 

21 9 0 5 0 0 0 0 11 22 68 

D 0 8 20 9 19 20 18 19 10 0 123 

P 
VII. A 

21 9 0 5 0 0 0 0 11 22 68 

D 0 8 20 9 19 20 18 19 10 0 123 

P 
VII. B 

21 9 1 9 0 0 0 0 11 22 73 

D 0 8 19 5 19 20 18 19 10 0 118 

P 
VIII. A 

21 7 1 9 0 0 0 0 11 22 71 

D 0 10 19 5 19 20 18 19 10 0 120 

P 
VIII. B 

21 7 1 9 0 0 0 0 11 22 71 

D 0 10 19 5 19 20 18 19 10 0 120 

P 
IX. A 

21 7 1 14 0 0 0 0 11 22 76 

D 0 10 19 0 19 20 18 19 10 0 115 

P 
IX. B 

21 7 1 14 0 0 0 0 11 22 76 

D 0 10 19 0 19 20 18 19 10 0 115 
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Plán pedagogických rad, termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči, schůze Rady rodičů (Spolek 

rodičů při 9. ZŠ Zlín) a termíny konání schůzek metodického sdružení 1. stupně a předmětových 

komisí 2. stupně neprobíhaly v tomto školním roce z důvodu uzavření škol podle „Plánu akcí na 

školní rok 2020/2021“. Třídní schůzky s rodiči se uskutečnily on-line prostřednictvím MS Teams. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v EU projektu Šablony pro 9. ZŠ Zlín II. Cílem projektu 

je opět zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Ve škole pokračuje 

v práci speciální pedagog, pro žáky bylo organizováno doučování a kluby zábavné logiky a 

deskových her, nově byly v projektu zahrnuty projektové dny mimo školu. Z důvodu uzavření škol 

se nerealizovaly projektové dny mimo školu. Zbývající projektové dny uskutečníme na začátku 

školního roku 2021/2022. 

Celkové hodnocení preventivního programu za školní rok 2020/2021 je přílohou této výroční zprávy. 

V květnu 2021 jsme se zúčastnili on-line formy 61. MFFDM. Lyžařský výcvikový kurz žáků 

7. ročníku se z důvodu uzavření škol nekonal. Z důvodu epidemické situace a mimořádných opatření 

se v závěru školního roku nekonaly školní výlety ani exkurze. Celoškolní projekt se letos z důvodu 

uzavření škol neuskutečnil. Dopravní výchova žáků 4. ročníku se neuskutečnila. Zápis do 1. tříd se 

opět konal bezkontaktním (dálkovým) způsobem v pátek 9.4.2021. 

V září 2020 absolvovali plavecký výcvik žáci 4. ročníku, kteří nahrazovali zrušený plavecký výcvik 

ze školního roku 2019/2020. Žáci 2.–3. ročníku v tomto školním roce neplavali z důvodu uzavření 

škol. Jejich plavecký výcvik byl přesunut do následujícího školního roku. 

Stravování žáků naší školy probíhalo ve školní jídelně Hradská 5189, kde se naši žáci stravují spolu 

se žáky ZŠ Emila Zátopka Zlín. Dalšími strávníky školní jídelny jsou žáci Obchodní akademie 

Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Po dobu distanční výuky mohli žáci odebírat 

obědy výdejním okénkem. Na webových stránkách školní jídelny www.sjhradska.cz byly uvedeny 

podrobné informace pro strávníky a rodiče žáků. Generální oprava školní jídelny byla zahájena 

v červenci 2021. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme se nezapojili do operačního programu potravinové a materiální 

pomoci („Obědy do škol“). Pokračovali jsme v zajištění obědů prostřednictvím nadace Women for 

women, která pomáhá dětem, které se ocitly v situaci, že jejich rodiče si nemohou dovolit zaplatit jim 

obědy ve školních jídelnách. Dar je určen pro úhrady měsíčních záloh za obědové služby. Bylo 

podpořeno celkem 13 nezletilých žáků. 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v devátém ročníku ekologického projektu 

Recyklohraní. Celý projekt byl velmi ovlivněn uzavřením škol. Do projektu se zapojilo 60 žáků 

1. stupně a 40 žáků 2. stupně. V soutěži ve sběru vybitých baterií žáci nasbírali 360 kg a obsadili 

1. místo ve zlínském kraji.  

Automat na mléčné výrobky a výrobky v 1. patře školy využívali především žáci 1. stupně. Nápojové 

automaty a automat na svačinky se nacházely ve vestibulu školy. Veškerý sortiment nápojů a výrobků 

odpovídá tzv. „pamlskové“ vyhlášce.  

Pokračovali jsme v evropských projektech „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. Ovoce, 

zelenina a mléko bylo i v tomto školním roce určeno pro všechny žáky školy a bylo žákům rozdáváno 

1 x 14 dní přímo do jednotlivých tříd v průběhu hlavní přestávky ve čtvrtek. 

Škola se snažila v maximální míře zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které 

přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně se snažila vytvářet podmínky pro bezpečnost 

a ochranu zdraví žáků a pravidelně kontrolovala jejich dodržování. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo zapsáno do knihy úrazů celkem 38 úrazů žáků školy, z toho v 8 

případech byl sepsán záznam o úrazu. Převážná část úrazů se stala o přestávkách a v hodinách tělesné 

výchovy. 

 

 

http://www.sjhradska.cz/
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V úterý 29.6.2021 proběhla cvičná evakuace školy, žáci si připomenuli požární poplachové směrnice, 

postup při evakuaci školy při krizových situacích. 

Na webových stránkách školy www.9zszlin.cz jsme pravidelně informovali o dění a aktuální situaci 

ve škole včetně všech hygienických a protiepidemických opatření. Pokračovali jsme ve zveřejňování 

plánu výuky pro rodiče žáků 1. stupně.  

O hlavních prázdninách 2021 jsme pokračovali v modernizaci kabinetů vyučujících, výměně světel 

za led světla, v učebně výtvarné výchovy jsme umyvadla pro žáky nově napojili i na teplou vodu. 

V červenci 2021 byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce školní jídelny Hradská. 

Školská rada má celkem 6 členů, 2 členové byli jmenováni zřizovatelem školy, 2 členové byli zvoleni 

zákonnými zástupci žáků a 2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky školy. Volby za 

pedagogické pracovníky školy se konaly 1.9.2021, volby za zákonné zástupce žáků v pondělí 

11.10.2021.  

Výuka povinné tělesné výchovy byla po většinu školního roku zakázána stejně jako výuka zpěvu 

v hudební výchově. 

Snahou vedení školy bylo a je připravit takové pracovní podmínky všem zaměstnancům školy, aby 

jejich spokojenost byla v souladu s požadavky a zájmy žáků a rodičů školy. Vedení školy se pro 

vyučující snaží v maximální možné míře zjednodušit administrativní činnosti tak, aby se mohli plně 

věnovat pedagogické práci.  

Snahou vedení školy bude i nadále vytvářet pro žáky a zaměstnance školy pozitivní pracovní klima, 

snažit se o individuální přístup k žákům a dobrou spolupráci s rodiči. 
 

 

 

 

Přílohy: 
1. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 

2. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2020/2021 

3. Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2020/2021 

4. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2020/2021 

 

 

Datum zpracování výroční zprávy:     15. října 2021 

Datum projednání na pedagogické radě:   18. října 2021 

Datum projednání na Školské radě:   8. listopadu 2021 

 

Rozdělovník:  Magistrát města Zlína - odbor školství, Školská rada 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 Mgr. Miroslav Nejezchleba 

 ředitel školy                                           

 
 

 

http://www.9zszlin.cz/
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Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2020/2021 
 

 



- 17 - 

 
 



- 18 - 

 
 

 



- 19 - 

 
 

 

 



- 20 - 

 
 



- 21 - 

 
 

 



- 22 - 

 
 

 



- 23 - 

 

 
 

 



- 24 - 

 
 

 



- 25 - 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2020/2021 

Obsah: 

  1. Provoz školní družiny 

2. Vzdělávací program školní družiny 

3. Přehled akcí školní družiny 

4. Vybavení školní družiny 

5. Závěr 

 

1. Provoz školní družiny 

Do školní družiny bylo k 30.6.2021 přihlášeno 100 dětí. Děti byly rozděleny do 4 oddělení. Přijímány 

jsou děti z prvních, druhých a třetích tříd, a pokud to kapacita umožní, tak i děti ze čtvrtých, případně 

pátých tříd  

Přehled oddělení školní družiny ve školním roce 2020/2021 

 1. oddělení: třída I. A, II. A – 24 dětí, vychovatelka Ivana Polanská 

 2. oddělení: třída I. A, II. B – 24 dětí, vychovatelka Jitka Hořelková 

 3. oddělení: třída II. A, II. B – 26 dětí, vychovatelka Hana Burešová 

 4. oddělení: třída III. A, III. B, IV. B – 26 dětí, vychovatelka Bc. Veronika Peturová 

Tři oddělení byla umístěna v prostorách školní družiny v budově MŠ Osvoboditelů a jedno oddělení 

se nacházelo v budově školy. 

Provozní doba školní družiny:  6:30 – 7:45            11:35 – 16:45 

 

2. Vzdělávací program školní družiny 

Při plánování činnosti ve ŠD vycházíme ze ŠVP pro školní družinu. Ten navazuje na ŠVP školy 

Devítka pro život. Nejvíce se inspirujeme kapitolou Člověk a jeho svět, která se dělí na pět 

tematických okruhů: 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

 Rozmanitost přírody 

 Člověk a jeho zdraví 
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Činnosti navazují na školu dalším rozvíjením klíčových kompetencí, a to pomocí didaktických her, 

tematických vycházek a sportovních činností. Do programu ŠD jsou zařazeny také odpočinkové 

činnosti, příprava na vyučování a rozvoj zájmů dětí. 

 

3. Přehled akcí školní družiny 

1. oddělení (I. A, II. A) 

Září 2020 

 Astra – prohlídka technické tvořivosti, výroba kočiček a pokladničky, 3. místo v kategorii 6-

11 let 

 Filmový festival- akce v parku Komenského – Vesmírná planeta, Tajemná laboratoř 

 Malování na chodníku 

 Závody na koloběžce 

Říjen 2020 

 Strašidlo s životopisem – výroba strašidel do soutěže Astra 

 Výukový program Horniny 

 Drakiáda – svah Zlín 

Prosinec 2020 

 Mikulášská besídka  

 Výroba vánočních dárků 

 Besídka v Dětském domově na Lazech, předání přáníček a dárků 

 Zpíváme vánoční koledy – soutěž 

 Vánoční besídka s diskotékou 

Leden 2021 

 Soutěž ve stavbách Lego 

 Vyhodnocení soutěže O nejlepšího žáka prvního pololetí, diskotéka 

Únor 2021 

 Soutěž ve foukání vlastnoručně vyrobených autíček 

 Výroba přáníček pro dárce krve 

 Výroba masek na karneval 

Duben 2021 

 Den Země – malujeme obrázky 

 Výroba dárečků z keramiky pro maminky 

 Karneval – soutěže, odměny, tombola 

 



- 27 - 

Květen 2021 

 Výtvarná soutěž – „Cestou dvou bratří“ 

 Besídka pro maminky – básně, pohádka, tanečky a hudební nástroje 

 Olympiáda  

Červen 2021 

 Astra – výukový program Hadi 

 Fotbalový turnaj a vybíjená 

 Kynologický výcvik 

 Vyhodnocení soutěže O nejlepšího žáka druhého pololetí  

 

2. oddělení (I. B, II. B) 

Září 2020 

 Sportovní soutěže na zahradě – hod do dálky, hod na cíl, kuželky 

Říjen 2020 

 Soutěž o nejpěknějšího draka z papíru 

Listopad 2020 

 Soutěž v hledání rozdílů na obrázcích 

Prosinec 2020 

 Výroba vánočních dárků pro rodiče 

Leden 2021 

 Soutěž o největšího sněhuláka 

Únor 2021 

 Turnaj v piškvorkách 

Duben 2021 

 Šijeme velikonoční dekorace z plsti – vajíčka, kuřátka 

Květen 2021 

 Tvoříme ze dřeva 

 Výroba dárků pro maminky 

Červen 2021 

 Letní sportovní olympiáda 
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3. oddělení (II. A, II. B) 

Září 2020 

 Čtenářská soutěž ve čtení textu na čas 

Říjen 2020 

 Podzimní olympiáda – trojboj, hod na koš, hod do dálky, běh 

Listopad 2020 

 Výtvarná soutěž Barevný podzim 

Prosinec 2020 

 Vánoční koledování  

 Besídka k vánocům 

Leden 2021 

 Zimní olympiáda – trojboj, hod koulí na cíl 

 Stavba sněhuláka 

 Koulovaná 

Únor 2021 

 Karneval 

Květen 2021 

 Divadelní představení – O jahůdkách, O vydrách 

Červen 2021 

 Letní olympiáda – sportovní pětiboj  

 

4. oddělení (III. A, III. B, IV. B) 

Září 2020 

 Taneční soutěž 

Říjen 2020 

 Den ochrany zvířat  

 Sportovní odpoledne – soutěže družstev 
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Duben 2021 

 Turnaj v Dobble 

 Soutěže v míčových hrách 

Květen 2021 

 Letní sportovní odpoledne – soutěže v běhu, s míčem 

Červen 2021 

 Den dětí  

 Soutěž o nejlepšího kreslíře 

Ostatní plánované akce se bohužel neuskutečnily z důvodu nařízení MZČR s ohledem na pandemii. 

Akce nebylo možné uskutečnit ani v režimu omezeného provozu – z bezpečnostně-hygienických 

důvodů. 

 

4. Vybavení školní družiny 

Vybavení školní družiny se snažíme vylepšovat podle finančních možností školy a ve spolupráci se 

Spolkem rodičů 9. ZŠ Zlín a rodiči účastníků školní družiny. V letošním školním roce jsme vedle 

vzdělávacích her, knih a stavebnic zakoupili také sportovní náčiní – především míče a švihadla. 

Pravidelně jsme obnovovaly výzdobu v jednotlivých odděleních s cílem vytvořit prostředí, které bude 

příjemné a pohodové pro všechny návštěvníky školní družiny.  

Spousta dětí tráví ve školní družině více hodin denně, a proto jsme se velmi snažily, aby zde bylo 

příjemné prostředí, vládla přátelská atmosféra, aby se tam děti cítily dobře a družinu rády 

navštěvovaly. 

Pro větší bezpečnost a snadné a přehledné vyzvedávání dětí jsme v letošním roce zavedli čipový 

systém vyzvedávání dětí Bellhop. Systém se velmi rychle zaběhl a s jeho fungováním jsme spokojeni 

my a doufáme, že i rodiče.  

 

5. Závěr 

Letošní školní rok byl velmi ovlivněn koronavirovou pandemií a omezeními, která z ní vyplynula. 

V říjnu 2020 byly zavřeny z rozhodnutí vlády školy. Děti z prvních a druhých ročníků se do školy 

vrátily v průběhu listopadu. S ohledem na hygienická nařízení a dodržení homogenity tříd, která byla 

vyžadována ze strany MZČR, jsme vytvořili čtyři samostatná oddělení školní družiny. Děti ze třetích 

a čtvrtých ročníků se do školy vrátily pouze na tři týdny před Vánocemi. Z důvodu dodržení 

stávajících nařízení a homogenity tříd, nebylo možné zajistit provoz družiny pro žáky čtvrtého 

ročníku.  
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 I v tomto krátkém čase, kdy bylo spoustu omezení, jsme se snažily s dětmi tvořit a čas strávený ve 

družině plnohodnotně využít. Od ledna 2021 do školy nastoupily opět pouze děti z prvních a druhých 

ročníků. Snažily jsme se co nejvíc pobývat s dětmi venku, na čerstvém vzduchu, využívali jsme 

sněhové nadílky. Děti ze třetích ročníků se do škol vrátily v průběhu dubna 2021, ovšem pouze 

v rotacích. Od května 2021 se do škol mohly vrátit všechny děti. V jarním a letním období jsme trávili 

čas s ohledem na hygienu a zdraví dětí převážně venku na zahradě a na hřišti.  

I přesto, že jsme s dětmi uskutečnili spoustu aktivit, byl školní rok významně poznamenán dopadem 

koronavirové pandemie a spoustu akcí nebylo možno uskutečnit. Doufáme, že se nám vše podaří 

dohnat v novém školním roce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně 30.6.2021 Bc. Veronika Peturová 

 vedoucí vychovatelka 
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Základní škola Zlín, Štefánkova 2514, příspěvková organizace 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

za školní rok 2020/2021 

 

1. Výchovné poradenství 

V průběhu školního roku byla výchovná poradkyně podle potřeby k dispozici všem žákům, učitelům 

i zákonným zástupcům, kteří řešili jakékoli výchovné a vzdělávací problémy. Výchovná poradkyně 

spolupracovala se školní speciální pedagožkou Mgr. Petrou Bradáčovou. 

Pokračovala spolupráce s mimoškolními odbornými pracovišti (KPPP, SPC, OSPOD), úzce 

spolupracovala se školním metodikem prevence Mgr. Jaromírem Kusákem. 

V tomto školním roce se z důvodu uzavření škol a epidemické situace setkání výchovných poradců 

neuskutečnilo. Konzultace s odborníky z řad psychologů, speciálních pedagogů a také pracovníků 

OSPODu probíhalo vesměs telefonicky, pouze sociální pracovnice chodily do školy na pohovory 

s dětmi. Během distanční výuky se vyskytly problémy, které bylo třeba opakovaně konzultovat 

s pracovnicemi OSPODu a s kurátory pro mládež. Komunikace probíhala telefonicky. 

Během distanční výuky pomáhala rodičům řešit situace, se kterými si nevěděli rady. Některé děti 

odmítaly doma plnit úkoly a účastnit se on-line hodin.   

V situacích přesahujících kompetence výchovné poradkyně byly zákonným zástupcům předány 

kontakty na specializovaná centra v rámci poradenské sítě. 

 

2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Výchovná poradkyně ve spolupráci se speciální pedagožkou ve škole zabezpečovala administrativní 

a metodickou část této oblasti. Zprostředkovávala diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a 

koordinovala vznik a plnění individuálních vzdělávacích plánů. 

Součástí péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bylo poskytování poradenství ohledně 

problematiky speciálních vzdělávacích potřeb žáků formou konzultací s rodiči, pedagogy a asistenty 

pedagoga. 

 

3. Spolupráce se speciální pedagožkou Mgr. Petrou Bradáčovou 

Od roku 2017 pracuje ve škole speciální pedagožka Mgr. Petra Bradáčová. Orientovala se na 

poradenskou podporu a péči o žáky s výchovnými i vzdělávacími obtížemi, poskytovala individuální 

a skupinové poradenství žákům, zákonným zástupcům i pedagogům. Mapovala vztahy ve třídě, kde 

byly problémy ve vztazích mezi spolužáky, prováděla intervenční činnost v této třídě. Adaptační kurz 

pro žáky 6. ročníku se v tomto školním roce z důvodu epidemické situace neuskutečnil a byl přeložen 

do 7. ročníku. V červnu 2021 uspořádaly třídní učitelky ve spolupráci se speciální pedagožkou 

třídnický den v 7. třídách, kde se objevily po přechodu na prezenční výuku vztahové problémy.  

Speciální pedagožka prováděla depistáže a prvotní diagnostiku žáků, vedla předměty speciálně 

pedagogické péče. Metodicky vedla vyučující při práci s žáky s podpůrnými opatřeními, byla 

nápomocna při tvorbě Plánů pedagogické podpory i IVP. 

Výchovná poradkyně s ní úzce spolupracovala, konzultovala výchovné i jiné problémy žáků. 
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4. Volba školy, profesní poradenství 

Výchovná poradkyně zprostředkovávala informace žákům a jejich rodičům v oblasti kariérového 

poradenství a vykonávala administrativní činnosti spojené s podáváním přihlášek na střední školy. 

Individuální pomoc poskytovala také v případech, kdy žáci nebyli v prvním kole přijati. 

Výchovná poradkyně prováděla průzkum zájmu o povolání u vycházejících žáků spojený s 

individuálními pohovory s žáky a jejich rodiči. Tyto konzultace probíhaly od září 2020 až do období 

ukončení přijímacího řízení. Pro rodiče žáků 9. tříd byla v listopadu 2020 zorganizována on-line 

schůzka zaměřená na volbu povolání, na které byli rodiče informováni o způsobu přijímacího řízení 

a měli možnost seznámit se s informačními materiály středních škol. 

Výchovná poradkyně spolupracovala s Informačním střediskem Úřadu práce ve Zlíně, doporučila 

žákům individuální konzultaci, protože skupinové poradenství se z epidemických důvodů 

neuskutečnilo.  

Přehled umístění vycházejících žáků je další přílohou výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně 30. června 2021 Mgr. Dana Novotná  

 výchovná poradkyně 
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Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2020 - 2021 
 

 

Gymnázium, Lesní čtvrť Zlín  3 žáci 

 

Gymnázium a jazyková škola s právem 3 žáci 

státní jazykové zkoušky, nám. TGM Zlín  

 

Gymnázium Holešov 1 žák 

 

Gymnázium Valašské Klobouky 1 žák  

 

Obchodní akademie T. Bati a VOŠ 2 žáci 

ekonomická, nám. TGM Zlín  

 

Střední průmyslová škola Zlín 12 žáků 

 

SPŠ polytechnická Zlín 4 žáci (z toho 2 žáci 3letý učební obor) 

 

Střední zdravotnická škola VOŠ Zlín 3 žáci  

                   

Střední odborná škola Luhačovice 1 žák 

 

SŠ oděvní a služeb Vizovice 3 žáci (3letý učební obor) 

 2 žákyně (4letý učební obor)  

 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín 1 žákyně (3letý učební obor)  

 

Střední průmyslová škola Otrokovice 7 žáků (z toho 3 žáci 3letý učební obor) 

  

SŠ podnikatelská a VOŠ Zlín, s. r. o. 3 žáci 

 

SOŠ ochrany osob a majetku s.r.o. Zlín 2 žáci 

 

Střední škola Baltaci s.r.o. Zlín 1 žák (4letý studijní obor) 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská 1 žákyně 

Valašské Meziříčí 

 

Střední škola letecká s.r.o. Kunovice 1 žák 

 

SŠ zemědělská a přírodovědná 1 žákyně 

Rožnov pod Radhoštěm 

 

Hotelová škola Poděbrady 1 žákyně 

 

 

 

 

Ve Zlíně 4. září 2021 Mgr. Dana Novotná 

 výchovná poradkyně 


