
 
Základní  škola  Valašská  Bystřice,  okres  Vsetín 

IČO 48773689, tel. 571 751 881,  e-mail: zsvalbystrice@zsvb.cz 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
o činnosti ZŠ Valašská Bystřice, okres Vsetín 

za školní rok 2020/2021 

 
 

 
 

 
 
 

mailto:zsvalbystrice@zsvb.cz


1 
 

 

OBSAH 
 

 

1. Charakteristika školského zařízení, základní údaje o škole                

2. Vzdělávací programy školy       

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1. Pedagogičtí pracovníci 

3.2. Nepedagogičtí pracovníci 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků (zápis k povinné školní docházce) 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 

5.1. Vzdělávání 

 Priority činnosti školy 

 Přehledy prospěchu žáků 

 Počty žáků přijatých ke studiu na SŠ 

5.2. Výchova      

 Školní poradenské pracoviště 

 Výchovná opatření 

 Údaje o žácích se SVP 

 Kulturní a sportovní akce, soutěže 

 Besedy, exkurze, výstavy a další výchovné a vzdělávací akce  

6. Prevence sociálně patologických jevů 

7. Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků 

8. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

10. Projekty a rozvojové programy 

11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími subjekty 

12. Výsledky inspekce provedené ČSI a ostatních kontrol 

13. Koncepce rozvoje školy na období 2020 - 2024  

14. Závěr    

  

 

Přílohy: 
                                 
Příloha č. 1 : Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/99 Sb. „O 
svobodném přístupu k informacím“ v platném znění za období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 
 
Příloha č. 2: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 
 



2 
 

1. Charakteristika školského zařízení, základní údaje o škole 
 
 
Název a sídlo školy: Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 
 756 27, Valašská Bystřice č. 360 
 
Zřizovatel: Obec Valašská Bystřice, 756 27, Valašská Bystřice 316 
 
Právní forma školy: právní subjekt od 1. 1. 1994, IČO 48773689, příspěvková organizace 
 
Ředitelka školy: Hana Korduliaková 
 
Kontakty:  tel. 571 751 882, mob. 776 527 675 – Hana Korduliaková, ředitelka školy, 
                                    e-mail: h.korduliakova@zsvb.cz nebo zsvalbystrice@zsvb.cz 
 

 tel. 571 751 881, mob. 775 706 202 – Lucie Baslová, ekonomická 
zástupkyně ředitelky, pracovnice pro informace 

                                  e-mail: lucie.baslova@zsvb.cz 

 tel. 571 751 891, mob. 776 165 012 – Mgr. Petr Richter, zástupce ředitelky 
                                    e-mail: petr.richter@zsvb.cz 
 
 webové stránky: www.zsvb.cz 
 ID datové schránky: 24dabpx 
 Redizo: 600 149 684 
 
Zřízení školy: Škola založena 1. 9. 1779, nová budova ZŠ 28. 10. 1934, zařazení do sítě  
 škol 20. 3. 1996, poslední aktualizace 13. 9. 2018 
 
Součásti školy: Základní škola, kapacita 350 žáků 
 Školní družina, kapacita 60 žáků 
 Školní jídelna, kapacita 400 strávníků 
                           Školní klub, kapacita 58 žáků 
 
 
 
Součásti školy (zahajovací výkaz, stav k 30. 9. 2020): 
 
 

 
Počet tříd 
(skupin) 

Počet žáků 
Počet žáků 

na třídu 
(skupinu) 

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 
(prac. ŠJ) 

Počet žáků 
na 

pedagogický 
úvazek 

1. stupeň 5 113 22,6 6,1 18,5 

2. stupeň 5 96 19,2 8,7 11,0 

Školní družina 2 45 22,5 2,0 22,5 

Školní klub 1 37 34 1,0 34 

Školní jídelna x 208 x 4,8 x 
 

   
 
Školská rada:  Byla ustavena dne 25. 8. 2005, má 6 členů (1/3 tvoří pedagogičtí 

pracovníci, 1/3 zákonní zástupci žáků a 1/3 jmenoval zřizovatel). 
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Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole:  

 Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Valašská Bystřice – zapsaná u Krajského soudu 

v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14863 

 Asociace školních sportovních klubů při ZŠ Valašská Bystřice – zaregistrována pod 

číslem SEM /755/22 

 

 

 

2. Vzdělávací programy školy 

 

Ve školním roce 2020/2021 se všech 209 žáků prvního až devátého ročníku vzdělávalo podle 

ŠVP pro ZV ZŠ Valašská Bystřice. Ani v tomto školním roce nenabízela škola žádné 

volitelné předměty, součástí ŠVP školy zůstala povinná výuka německého jazyka (2 hodiny 

týdně v 7. až 9. ročníku) a byly vyučovány pouze dva nepovinné předměty, a to náboženství 

římsko-katolické a evangelické.  

Další dokumenty:  ŠVP Školní klub ZŠ Valašská Bystřice 

 ŠVP Školní družina ZŠ Valašská Bystřice 

   

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci 

 

 Počet fyzických osob Přepočten úvazky 

Interní pracovníci 26 21,32 

Externí pracovníci 1 0,09 

 
      
Věkové složení (bez externistů): 
 

25  -30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 - 50 51 - 55 56 - 60 
nad 60 

let 
celkem 

průměrný 
věk 

3 1 2 5 4 3 3 5 26 48,4 

 
 
Dosažení důchodového věku: 
 

Za: počet pozice 

letos 1 učitelka Čj - Hv 

1 rok 1 vychovatelka 

2 roky 0  

3 roky 0  

4 roky 0  

 
 
Rodičovská dovolená -  2 učitelky 
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Další údaje o pedagogických pracovnících:  
 
 

 
                                    
Celkové hodnocení kvalifikovanosti: 

K 1. 9. 2020 jeden učitel předdůchodového věku nemá požadované pedagogické vzdělání, 

vyučuje pracovní činnosti na 2. stupni ZŠ (4 hodiny za týden), disponuje vysokoškolským 

odborným vzděláním. 

Nová učitelka AJ a dějepisu má ukončený bakalářský studijní program (obor pedagogické 

asistentství) a certifikát o znalosti angličtiny (stupeň C1). 

Nový učitel Tv absolvoval bakalářský studijní program na UK Praha obory Technická a 

informační výchova se zaměřením ve vzdělávání a Tělesná výchova a sport se zaměřením na 

vzdělávání. 

Další nově přijatá vyučující (Přírodopis, přírodověda, Výchova ke zdraví) má ukončené 

vzdělání v magisterském studijním oboru Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro 

střední a vyšší odborné školy. 

Poslední dva uvedení učitelé již zahájili studium na doplnění vzdělání. 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 

Počet let 
pedagogi

cké 
praxe 

1 učitelka 1 UP Olomouc, uč. 1. st. 34 

2 učitelka 1 UK Praha, ETF 11 

3 učitelka 1 MU Brno, Ma - Inf 5 

 učitelka 1 PF Ostrava, Ma-VT 1 

4 učitelka 1 PF Ostrava, uč. 1. st. 28 

5 učitelka 1 PF UJEP Brno, Čj - Hv 40 

6 učitelka 0,36 PF Olomouc, pedag. asistet. 13 

7 učitelka 1 PF Olomouc, M - Z 21 

8 učitelka 1 UP Olomouc, Nj 21 

9 učitelka 0,68 PF Ostrava, F - Ch 34 

10 učitelka 1 UP Olomouc, 1. st. a spec. ped.       5 

11 učitelka 0,77 PF Olomouc, Čj - Ov       21 

12 učitelka 0,23 PF Ostrava, Př - Tv 39 

13 učitelka 0,55 PF Ostrava, Vv 2 

14 učitelka 0,55 PF Ostrava, M - Hv 4 

15 učitel 1 UK Praha, TV-tech.a infor. výchova 3 

16 učitel 0,18 VŠ lesnicka a drevárska Zvolen 1 

17 učitelka 0,50 UP Olomouc, soc.a zdrav. předměty 0 

18 asistentka ped. 1 PF Ostrava, Rj – Tv - Nj 45 

19 asistentka ped. 0,75 VŠZ Praha 5 

20 asistentka ped. 0,75 SŠ pedagogiky a soc. služeb 5 

21 vychovatelka 1 OU Ostrava, FF (polština) 14 

22 vychovatelka 1 SPŠ 37 

23 vychovatelka 1 SŠ pedagogiky a soc. služeb 14 

24 zástupce ředitelky 1 UP Olomouc, PF, 1. st. 27 

25 ředitelka 1 PF Ostrava, M - ZT 34 

26 školní psycholog 1 UP Olomouc, FF psychologie 10 

27 katecheta (exter.) 0,09 UP Olomouc, FCT 22 
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3.2. Nepedagogičtí pracovníci: 
 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 11 10,11 

externí pracovníci - - 

 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících: 

pořadové 
číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek vzdělání, obor 

1 ekonomický zástupce 1 SO, ekonomický 

2 vedoucí šk. jídelny 1 VŠ 

3 školník – údržbář 1 vyučen, elektromechanik 

4 vedoucí kuchařka 1 vyučena, kuchař – číšník 

5 samostatná kuchařka 1 vyučena, kuchařka 

6 kuchařka 1 SEŠ 

7 pomocná kuchařka 0,6 vyučena, švadlena 

8 uklízečka 1 Rodinná škola, maturita 

9 uklízečka 0,5 SO 

10 uklízečka 1 SŠ mlékárenská, maturita 

11 pomocný pracovník 1 SOU 

 
      
         

4. Údaje o zařazování dětí a žáků (zápis k povinné školní docházce) 
 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2020/2021: 
 

             Zápis 2021 Počet žádostí o odklad 
Počet přijatých žáků do  

1. třídy 2021/2022 

30 9 21 

                                                               
 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

5.1. Vzdělávání 
 

Pro tento školní rok jsme si zvolili jako priority činnosti školy (v závorce uveden rozsah 
plnění):  
 

 Pokračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků cíleným zařazováním vhodných 

aktivit ve všech hlavních a naukových předmětech (plnili jsme po dobu přítomnosti 

žáků ve škole,  při distanční výuce s omezením) 

 Pokračovat v pravidelných třídnických hodinách minimálně jednou měsíčně 

s ověřováním naplánovaného obsahu pro jednotlivé ročníky s prvky etické výchovy 

(splněno, při distanční výuce se změnou náplně online hodin) 

 Zavedení elektronické žákovské knížky v 5. – 9. ročníku (splněno)  

 Seznámení s problematikou formativního hodnocení a jeho aplikace ve výuce 

(částečně splněno - 7 proškolených učitelů, úkol bude pokračovat)  

 Zařazovat podle možností předmětů venkovní výuku (částečně při prezenční výuce) 
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 Využívat distanční prvky vzdělávání jako doplňku ke klasické výuce (splněno) 

1. pololetí: 

 Zajistit návaznost vzdělávání v tomto školním roce na vzdělávání distanční formou ve 

školním roce 2019/2020: (splněno) 

 Zaznamenat změny obsahu vzdělávání provedené v době distanční výuky 

v minulém šk. roce a uvést je do souladu s obsahovými plány pro vzdělávání v 

dalším období. 

 Zmapovat dosažený pokrok u každého žáka, naplánovat výuku a její zaměření 

na doplnění nezbytných znalostí a dovedností v hlavních a naukových 

předmětech. 

 Vytvořit systém podpory pro žáky, kteří měli nepříznivé podmínky pro 

distanční vzdělávání, vůbec se ho neúčastnili nebo výrazně zaostávají. 

 Soustředit se na aplikační složku znalostí, stěžejní výstupy v českém jazyce, 

matematice a cizím jazyku a na rozvoj kompetence k učení. 

 2. pololetí: 

 Hledat cesty a možnosti rozvoje matematické gramotnosti žáků (nesplněno, úkol bude 

pokračovat) 

 
Přehled provozu škol v období pandemie COVID19 ve šk. roce 2020/2021: 
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           Celý školní rok probíhal ve znamení střídání přítomnosti některých tříd, rotační výuky 

nebo nepřítomností všech žáků. 17. května se vrátily do školy konečně všechny ročníky 

k plné výuce, která probíhala za náročných organizačních a hygienických podmínek. Většina 

předmětů zvládla i při distanční a rotační výuce splnit učební osnovy, některá učiva 

s omezením na základní znalosti, jak bylo doporučeno MŠMT. Vzhledem k rozsahu distanční 

výuky nebylo možné splnit všechny vytýčené hlavní úkoly školy, proto budeme pokračovat 

v jejich realizaci v dalším školním roce. 

Při distanční výuce jsme využívali dva základní komunikační kanály: 

 Microsoft Teams, ve kterém probíhala výuka  

 a školní informační systém DM Software pro komunikaci s rodiči i žáky a pro 

zadávání domácích úkolů. 

Distanční výuky se účastnilo 100 % našich žáků. Víme, že jejich znalosti nejsou tak upevněné 

a na takové úrovni jako při běžné prezenční výuce. Trvalost těchto znalostí poznáme v příštím 

školním roce, kdy budeme věnovat více času opakování a prohlubování učiva, neprobrané 

učivo zařadíme do tematických plánů. Po monitoringu znalostí v září 2021 vytipujeme žáky, 

kteří budou potřebovat doučování a k tomu využijeme dotaci MŠMT, EU (Šablony) a 

v případě potřeby i vlastní zdroje. 
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Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021 (stav k 30. 6. 2021): 
 

1. stupeň 
(ročník) 

Počet žáků 
Prospělo 

s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 27 26 0 1 0 

2. 22 22 0 0 0 

3. 18 17 1 0 0 

4. 22 20 2 0 0 

5.  24 12 12 0 0 

Celkem 113 97 15 1 0 

      

2. stupeň      

6.  28 18 10 0 0 

7. A 14 8 6 0 0 

7. B 17 8 9 0 0 

8. 17 7 10 0 0 

9. 19 8 11 0 0 

Celkem 95 49 46 0 0 

Celkem 1. - 9. r. 208 146 61 1 0 

 
 
 

Přehled klasifikace, chování a absence tříd - souhrn za 1. pololetí 2020/2021 
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Přehled klasifikace, chování a absence tříd - souhrn za 2. pololetí 2020/2021 

 
 

Přijímací řízení na střední školy a odborná učiliště 

V letošním školním roce podávalo přihlášku na SŠ 19 žáků 9. ročníku. Z  5. a 7. 

ročníku si nikdo přihlášku na SŠ nepodával. Žáci letos skládali přijímací zkoušky ve dvou 

termínech,  do přijímacího řízení se započítávaly lepší výsledky z obou termínů. 

Po prvním termínu nebylo přijato pět žáků – na Obchodní Akademii ve Valašském Meziříčí - 

1, SŠ zdravotní školu ve Vsetíně -  2, SŠ Kostka – obor Předškolní a školní pedagogika – 1 a 

SŠ cestovního ruchu – Informační technologie – 1. Z nich byly nakonec na odvolání přijaty 2 

žákyně – Obchodní akademie a SŠ zdravotní. Tři žáci změnili obor a ve druhém kole byli na 

tyto také maturitní obory přijati.  

 

Zvolené školy:    14 žáků – 74 % žáků pokračuje ve studiu na SŠ s maturitou  

                              5 žáků – 26 % nastoupí na učební obor  s výučním listem 

 

Žáků celkem: 19                

Maturitní obory – 14 žáků:         2     -  Gymnázium  Rožnov pod Radhoštěm      

1  -  Gymnázium  Valašské Meziříčí  

1     -  Obchodní akademie -Valašské Meziříčí - obor OA                                                

                                                    3     -  SŠIEaŘ - Rožnov p. R.  - informační technologie                                                     

1  -  Integrovaná střední škola Valašské meziříčí –  

           mechanik strojů a zařízení 

1 -  Hotelová škola – Frenštát p. R. – Gastronomie 

1 -  Střední škola Kostka – Vsetín – Pedagogické lyceum 
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2 -  Střední průmyslová škola stavební- Val. Meziříčí –  

          Pozemní stavitelství a    Pozemní stavitelství a design 

          interiérů 

2     -  Střední škola zdravotní- Vsetín – všeobecná sestra 

                 

Střední odborná učiliště – 5 žáků:        

                                                   1-   autoelektrikář - SŠIEaŘ                              Rožnov p. R. 

                                                   2-   strojní mechanik - zámečník - SŠIEaŘ       Rožnov p. R                             

                                                   1-   kuchař, číšník - SOŠ J. Sousedíka              Vsetín 

1-  kuchař, číšník – Hotelová škola                 Frenštát p. R. 

                                                                                                                       

 

 

  Pořadí našich žáků v přijímacím řízení: 

 

  Gymnázium Rožnov p. R. – 22. a 79. místo 

  Gymnázium Valašské Meziříčí - 48. místo 

  Střední zdravotnická škola Nový Jičín - 24. místo z 60 

  Obchodní akademie Valašské Meziříčí  - 20. místo a výš ze 106 

  SOŠ strojní - 3. místo 

   

Třetina žáků si v letošním roce volila další studium na SŠ obtížněji, neboť neměli 

vyhraněné zájmy a dalším důvodem určitě byla nemožnost se zúčastnit dnů otevřených dveří 

na SŠ již druhý rok. Žáci měli možnost videoprohlídek škol, online dny otevřených dveří, ale 

praktické návštěvy škol s jejich zázemím jsou nenahraditelné. 

       Letos se také na maturitní obory hlásilo několik žáků, kteří museli vyvíjet velké úsilí, aby 

obstáli u přijímacích zkoušek, což se jim podařilo díky velkému úsilí vyučujících matematiky 

i jazyka českého, kteří pro ně připravovali časté individuální konzultace. Až na výjimky, je 

žáci odpovědně a se zájmem využívali. 

        Jeden žák byl přijat na maturitní obor bez přijímacích zkoušek ve druhém kole, což není 

z hlediska předpokladů pro studium vhodné. 

 

Faktory, které  mohly pravděpodobně ovlivnit horší umístění žáků při přijímacích zkouškách: 

 

1. Distanční výuka – již druhý rok 

2. Přístup k  domácí výuce – neplnění zadaných úkolů, opisování, lenost, slabší 

procvičování, neschopnost pracovat samostatně a zodpovědně 

3. Některé studijní typy žáků se méně systematicky a pravidelně připravují na výuku 

4.   Menší počet vynikajících žáků 

 

Přes všechna tato úskalí  se naši žáci dostali na SŠ dle svých zájmů  a jejich přístup 

k dalšímu studiu bude rozhodovat o jejich dalších výsledcích. 
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Aktivity pro žáky k volbě povolání 

 

 Dvě besedy pro žáky 8. a 9. ročníku s pracovnicemi ÚP Vsetín ohledně výběru SŠ, 

uplatnění profesí na trhu práce, orientace ve zdrojích k výběru dalšího studia (září a 

květen) 

 Konzultace žáků s kariérním poradcem k výběru středních škol a učebních oborů 

o čtyři online konzultace 

o 5 konzultací ve škole 

Někteří žáci bohužel nevyužili možnost online konzultací. 

 SCIO testování „Trénink na přijímací zkoušky“ pro 8. ročník a stejné testování pro 

žáky 9. ročníku, které bylo přeloženo z jara 2020 na podzimní termín. 

 
 
Jednotná přijímací zkouška 2021 – výsledková sestava ZŠ Valašská Bystřice (Cermat) 
 

 
 

 
 
 
 

 



12 
 

5.2. Výchova 
 

Školní poradenské pracoviště 
 
 

Výchovné působení na žáky je každodenní součástí práce všech pedagogických 

pracovníků. Pro řešení výchovných problémů slouží Školní poradenské pracoviště, v 

jehož týmu působí výchovný poradce, kariérní poradce, školní psycholog a školní metodik 

prevence. ŠPP úzce spolupracuje s rozšířeným pedagogickým vedením školy. Členové ŠPP 

systematicky spolupracují se spádovou PPP a SPC – pracovníci školu pravidelně navštěvují, a 

tak mají možnost konzultovat problematiku jednotlivých žáků, tříd a učitelů. 

Od 1. ledna 2020 jsme získali z projektu Šablony II roční dotaci na pracovní místo 

školního psychologa, členem ŠPP zůstal do konce prosince roku 2020. 

Práce výchovné poradkyně je zaměřena na podporu žáků ohrožených školním 

neúspěchem, dohled na zohledňování speciálních potřeb a zájmů žáků, na reedukaci 

specifických vývojových poruch učení a zejména na práci s žáky s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. K 30. 6. 2021 evidujeme na naší škole 22 žáků s přiznanými podpůrnými 

opatřeními různého stupně, zaměstnáváme tři asistenty pedagoga. Dvanáct žáků mělo IVP 

z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb. 

V době uzavření škol a distančního vyučování probíhala komunikace a spolupráce s PPP a 

SPC elektronicky a telefonicky. Jednalo se převážně o prodlužování platnosti končících 

doporučení a docházelo k odborným konzultacím. Z důvodu koronavirových opatření tento 

školní rok neproběhla tradiční setkání výchovných poradců v prostorách PPP. Průběžně 

probíhaly konzultace s rodiči o žácích s SVP (třídní učitelé, výchovný poradce, asistenti 

pedagoga, vedení školy), bylo poskytováno metodické vedení při vyplňování dokumentů 

(školní dotazník, vyhodnocení PO a IVP, vytváření IVP). 

Kariérní poradkyně se soustřeďuje na realizaci systému profesionální orientace a 

výchovy k volbě povolání. I v tomto školním roce byly žákům a jejich rodičům představeny 

vhodné a požadované studijní obory společně s nabídkou online dnů otevřených dveří 

jednotlivých škol, proběhly besedy pro žáky 8. a 9. třídy s pracovnicemi ÚP Vsetín na téma 

výběr vhodné střední školy, uplatnění profesí na trhu práce a orientace ve zdrojích k výběru 

dalšího studia. Technický jarmark a „sdílené dílny“ v rámci projektů realizovaných se 

středními školami v Rožnově p. R byly pro mimořádná opatření vlády ČR zrušeny.  

Metodik prevence pracuje na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu 

školy, zajišťuje primární i sekundární prevenci sociálně patologických jevů včetně drogových 

závislostí. 

Každoročně jsou zpracovány plány výchovného, kariérního poradenství a prevence, 

které navazují na hlavní úkoly školy a vyhodnocení výchovně-vzdělávací činnosti školy za 

uplynulý rok. Všichni členové ŠPP jsou operativně k dispozici jak žákům, tak i jejich 

zákonným zástupcům, své služby nabízí taktéž v rámci třídnických hodin i při individuálních 

konzultacích.  

Pro anonymní sdělení slouží žákům schránka důvěry a online aplikace Nenech to být. 

Jeden podnět ze schránky důvěry byl okamžitě řešen společným jednáním třídní učitelky, 

ředitelky školy a rodičů, v aplikaci „Nenech to být“ jsme žádné oznámení nedostali. 

K dalším poznatkům slouží ředitelce školy žákovský parlament, se kterým vedení 

školy řeší aktuální, konkrétní nedostatky nebo žádosti ze strany žáků. V tomto školním roce 

se z důvodů přijetí epidemiologických opatření ani jednou nesešel. 
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Pochvaly a ocenění 

                   

V průběhu školního roku 2020/2021 bylo uděleno 105 pochval či pochvalných listů 

TU za vzorné chování a pomoc TU, za pomoc spolužákům, vzorné vykonávání třídní 

samosprávy, svědomitý přístup k pracovním povinnostem, za reprezentaci školy na soutěžích, 

vzornou domácí přípravu, dlouhodobé studijní výsledky. 

Byly uděleny také 3 pochvaly ředitele školy za dlouhodobou reprezentaci školy a 
výborné studijní výsledky. 
  
 
Napomenutí a důtky: 
 
NTU – 9x za zapomínání pomůcek a DÚ, neplnění povinností, nevhodné chování ve         

            vyučování a o přestávkách, pasivní přístup k práci  

DTU – 3 x za zapomínání pomůcek, neplnění povinností, nevhodné chování,  

 špatný vztah k práci 

 
 
Snížené stupně z chování: 
 

 počet % ze všech žáků školy 

3 - neuspokojivé 0 0 

2 - uspokojivé 0 0 

 
Neomluvené hodiny: 
 

 
počet 

% ze všech zameškaných 
hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

celkem 0 0 

 
 
Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), stav k 30. 6. 2021: 
 

Postižení, opatření Počet žáků 

Žáci s SVP: 22 

Z toho:  

1. stupeň podpůrných opatření 5 

2. stupeň podpůrných opatření 13 

3. stupeň podpůrných opatření 4 

Žáci s IVP z důvodu SVP 12 

Žáci s pedagogickou intervencí 5 

Žáci se speciálně pedagogickou péčí 7 

 
Při péči o tyto žáky spolupracujeme s PPP Valašské Meziříčí a SPC Zlín. Ve třech třídách 

pracují asistenti pedagoga, jejichž péče o žáky je velkým přínosem. 
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Akce uskutečněné v průběhu školního roku:  
 
Celoškolní akce 
 

 Pasování prvňáčků – první školní den, letos proběhlo pouze za přítomnosti rodičů 

prvňáčků a žáků 1. a 9. třídy.  

 V rámci předvánočního období jsme zorganizovali pro všechny třídy 3D promítání 

filmu „Podmořský svět“.                 

Kulturní akce 
 

Akce: Třída: 

Pasování na čtenáře v místní knihovně 1.  

Vánoční 3D promítání „Podmořský svět“ 1. – 9. 

 
Sportovní akce a soutěže 
 

Akce: Třída: Umístění: 

Plavecký výcvik – září, říjen 3. a 4.  

Podzimní pobyt v přírodě  1. – 9.  

Letní pobyt v přírodě  1. – 9.  

T-Mobile Olympijský běh 1. – 9. 2., 3. 

 
Další soutěže 
 

Akce: Třída: Umístění: 

„Zpěváček 2020“ – oblastní kolo 2. – 9. 3. 

Matematická olympiáda – okresní kolo - online 5. – 9. 2., 14. 

Biologická olympiáda – školní /krajské kolo - online 6. – 9. 6. 

Matematický klokan - online 5. – 9. 2 x 3., 6. 

Matematická soutěž MaSo 7.  

Vědecký veletrh - online  2. 

Chemie objektivem - online  1. 

Olympiáda v českém jazyce – školní 9.  

Psí soutěž (SVČ) 6.  

 
Besedy, exkurze, výstavy a další výchovné a vzdělávací akce 
 

Akce: Třída: 

Seznámení prvňáčků se školou 1. a 9. 

Návštěvy dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí – září, říjen 4. 

Projektový den „Kmeny“ 6. – 9. 

Školní výlety 1. – 9. 

Dětský den 1. a 5. 

Sběr kaštanů 1. – 9. 

Beseda „Dospívání“  6. 

Beseda se zástupci ÚP k volbě povolání 8. 

Návštěva výstavy hub 6. 

SCIO testování 8. a 9. třídy - Trénink na přijímací zkoušky 8., 9. 

Dva projektové online dny 5. – 9. 



15 
 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 
 

V posledních letech procházíme klidnějším obdobím v oblasti prevence sociálně 

patologických jevů. Vzhledem k okolnosti, že téměř všichni naši žáci bydlí ve Valašské 

Bystřici, považuji za velmi pravděpodobné, že v případě závažnějšího negativního chování 

našich žáků, bychom se, ať už oficiálně, či neoficiálně, dříve či později dozvěděli o 

skutečnostech, které by ukazovaly na rizikové chování našich žáků. V současné době tedy 

nemáme žádné poznatky svědčící o nutnosti mimořádných aktivit z naší strany, a školní 

strategií v této oblasti tedy zůstává snaha o vyváženou informovanost o dané problematice, 

organizace preventivních akcí, které prohloubí znalosti našich žáků o negativním působení 

zejména návykových látek na lidský organismus společně s co možná nejrozsáhlejší nabídkou 

mimoškolních aktivit.  

V posledním období se jako největší problém jeví třídní klima v některých třídách na 

naší škole. Určitě se nejedná o šikanu, přesto dochází k různému stupni vyčleňování 

některých jedinců z kolektivu za různé míry přispění obou stran. I v reakci na tuto situaci 

ředitelka školy nařídila povinné, minimálně jednoměsíční třídnické hodiny, jejichž náplní má 

být i práce na stmelování kolektivu a předcházení nedorozumění a špatné či žádné 

komunikaci mezi žáky či skupinami žáků ve třídě. 

Uzavření škol přerušilo činnost školy i v oblasti prevence, a proto z plánovaných akcí 

nebyla realizována žádná. 

 
 

Kouření - reálná zjištění        x podezření  x  

Alkohol - reálná zjištění    x podezření  x 

Drogy - reálná zjištění    x podezření  x 

Šikana - reálná zjištění    x podezření  2 

Záškoláctví do 10 hodin    1 nad 10 hod x 

Kriminalita - reálná zjištění  x podezření  x 

Gamblerství - reálná zjištění  x podezření  x 

Rasismus - reálná zjištění  x podezření  x 

Vulgarismus - reálná zjištění  x podezření  x 

Kyberšikana - reálná zjištění  x podezření  x 

Jiné - reálná zjištění    x podezření  x 

 
 
 
 

7. Další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků školy  
 

 
Vzdělávací akce:                                Náklady (v Kč) 
 
Odemykání dětského potenciálu                                                                      1450 

Praktický seminář – Jak připravit rozpočet školy v kontextu                            990 

To podstatné ze vzdělávání na dálku                                                                     450 

Tvořivost přináší do matematiky radost                                                          6338 
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Zákon o pedagogických pracovnících                                                             3170 

Jak rozvinout schopnosti paměti a mozku u dětí                                             1620 

Jak na formativní hodnocení                                                                            1370 

Robot Emil, úvod do výuky informatiky                                                         2400 

Čtenářská a informační gramotnost                                                                 1590 

Hranice a rituály ve výchově dětí                                                                    1590 

Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní družině        2970 

Psychohygiena učitele                                                                                             3180 

Matematická gramotnost – aktivity nejen do hodiny matematiky                          1590 

Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi                                                 990 

Zákon o ochraně veřejného zdraví                                                                          1682 

Distanční výuka pro pokročilé                                                                                  400 

GDPR v třetím roce                                                                                                  690 

Na co se v ZŠ a SŠ zaměřit při přípravě na inspekční činnost                               1500 

 

 

Webináře zdarma: 

 

Digitální technologie ve výuce AJ 

Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků 

Jak vyučovat CJ žáky v problémovém věku 

Jak vyučovat CJ žáky s poruchami učení 

Slovíčka s aplikací WocaBee, Plan your lessons like a star 

How to use Academy stars online 

Podpůrná opatření 

Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem 

Teams v praxi 

Přijímačky 2022 

Tipy a triky na aktivity do matematiky nejen na začátek hodiny 

Aktivity do hodin matematiky 

Webinář TAKTIK – hudební výchova 

Spolupráce ZŠ s PPP a SPC 

Učíme se venku 

Formativní hodnocení 

Krajský workshop ICT Nová informatika 

Práce s daty 

Základy informatiky 

Základy algoritmizace a programování 

Metody kladení otázek nejen v hodinách českého jazyka 

Práce v TEAMS 

Výuka v TEAMS 

Světová škola – Jak začít učit o přírodě v přírodě (Les ve škole) 

Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu 
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Těchto akcí se zúčastnilo celkem 16 pedagogů, z toho dva vedoucí pracovníci. Jednalo se 

především o speciální vzdělávací semináře a o vzdělávání managementu škol.  

  

Celková finanční částka použitá na DVPP:  

 

Celkové náklady:           33 970  Kč  

      z toho Šablony:           11 910  Kč 

 

 

 

Vzdělávání ostatních pracovníků: 

 

pravidelné semináře ekonomů (1 účastník):  Náklady (v Kč) 

Inventarizace majetku                                                                                   1700 

Peněžní fondy v příspěvkových organizacích                                            1100 

Účetnictví příspěvkových organizací 2021                                                 1000 

Vedení spisové služby                                                                                 1550 

FKSP ve školství                                                                                           990 

Novela zákoníku práce a praxe školských subjektů                                      900 

 

 

 

8. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

Celoživotní učení je definováno jako „veškeré učení, které se uskuteční během života, a to s 

cílem zlepšit znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobních, občanských, sociálních a 

zaměstnaneckých perspektiv." 

Na škole se logicky zaměřujeme na oblast dalšího vzdělávání všech našich zaměstnanců. 

V kategorii formálního učení je celkový přehled již uveden v kapitole 7. (Údaje o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy). 

V rámci realizovaného projektu „Podpora ZŠ Valašská Bystřice formou šablon II“ se 

pedagogové měli možnost vzdělávat v aktivitách, které si sami zvolili, o které měli zájem. 

Naprostá většina školení proběhla formou webinářů.  

V tomto školním roce jsme nerealizovali žádné vzdělávací akce pro veřejnost. 

 

                                                             
 

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Vzdělávací a zájmové: 

Vedle běžného výchovně-vzdělávacího procesu v souladu s RVP a ŠVP pro ZV ZŠ 

Valašská Bystřice navštěvovali naši žáci ve školním roce 2020/2021 výuku hry na hudební 

nástroje. Výuka byla zahájena ve Společenském domě U Pernických, hudební nauka 

v prostorách základní školy. Své prostory poskytujeme také ke vzdělávacím aktivitám jiných 

subjektů, které našim žákům nabízí další zájmové činnosti – např. výtvarný kroužek (ZUŠ), 
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oddíly kopané TJ Sokol Valašská Bystřice, činnost kroužků Střediska volného času Rožnov 

pod Radhoštěm, kroužek házené (TJ Zubří) nebo kroužek florbalu (FBK Rožnov p. R.). 

Ve škole zahájilo svoji činnost 11 zájmových kroužků vedených našimi 

pedagogickými pracovníky a jedním externistou. Z důvodu koronavirových opatření musely 

kroužky v říjnu svoji činnost přerušit. Online se realizovaly pouze cvičení z jazyka českého a 

z matematiky. V červnu obnovily činnost dva výtvarné kroužky. 

V době školních hlavních prázdnin proběhly v prostorách školy, tělocvičny a jídelny 

tři dětské basketbalové tábory.   

 
 
Společensky prospěšné: 

V tomto školním roce byl v září vyhlášen sběr  plodů pro krmení lesní zvěře. Do 

uzavření škol se podařilo nasbírat pouze 96 kg kaštanů.  Pokračoval charitativní sběr víček a 

hliníku na pomoc postiženým dětem, proběhly dobrovolné sbírky Život dětem a Fond Sidus. 

 

Vztahy s partnerskými školami a organizacemi: 

 

Koncem školního roku jsme navázali spolupráci se ZŠ Těškovice a připravujeme 

projekt pro vzájemnou spolupráci žáků prvního stupně „Cestou nových přátelství.“ Projekt 

bude realizován podle epidemiologických podmínek v následujících školních letech. 

 

Prezentace školy na veřejnosti:  

Činnost školy i v této oblasti byla omezena koronavirovými opatřeními. Rodiče a 

veřejnost byli informováni na školních webových stránkách, na začátku školního roku 

informační brožurou, výroční zprávou školy a na společné schůzi Školské rady a výboru 

SRPŠ, dále pravidelnými příspěvky do Valašskobystřického zpravodaje a rodiče zprávami ve 

školním informačním systému. 

 

 

10. Projekty a rozvojové programy: 
 

Ve školním roce 2020/2021 byla naše škola zapojena:  

 do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem s názvem „Podpora 

ZŠ Valašská Bystřice formou šablon II“, který byl poskytovatelem dotace z důvodu 

uzavření škol prodloužen do 21. 12. 2021. 

 

Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na rozvoj čtenářské 

gramotnosti, logiky a matematické gramotnosti. 

 
Přehled výstupů za školní rok 2020/2021: 
 

Aktivity: Počet účastníků: 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 9 vyučujících, 93 žáků 

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD/ŠK 2 vyučující, 15 žáků 

Čtenářský klub pro žáky ŠD/ŠK 1 vyučující, 7 žáků 

Projektové dny 3 vyučující, 65 žáků 
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 do projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území 

Zlínského kraje“ realizovaného také v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání prostřednictvím dvou středních škol – Střední školy informatiky, 

elektrotechniky a řemesel v Rožnově p. R. a Střední školy zemědělské a přírodovědné 

tamtéž. V rámci projektu byly plánovány pro žáky 1. až 9. třídy hodiny v odborných 

učebnách, dílnách a laboratořích, na školní zahradě a statku na těchto školách. 

Vzhledem k uzavření škol se žádná aktivita nerealizovala. 

 do rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“. Získaná dotace 

sloužila k výuce českého jazyka přizpůsobené potřebám žáků-cizinců a úpravě 

podmínek pro vzdělávání dvou žákyň z Ukrajiny. Výuka probíhala i distanční formou. 

 Do rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách“ na zajištění 

povinné výuky plavání na prvním stupni. Výuka proběhla pouze v září a říjnu do 

uzavření škol. 

 Do  projektu Obědy pro děti firmy WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která poskytuje 

dotace na obědy potřebným dětem. 

V tomto školním roce jsme spolupracovali s obecním úřadem na přípravě dvou žádostí o 

dotaci na: 

 rekonstrukci tříd ve staré budově. Žádost byla schválena, ale dotaci jsme nezískali 

z důvodu nízké alokace. V příštím školním roce budeme hledat další možnosti pro 

realizaci tohoto záměru. 

 výstavbu dětského hřiště v areálu školy. Tuto dotaci jsme získali a hřiště bude 

k dispozici našim dětem začátkem září 2021. 

 

Pokračovali jsme v přípravě podkladů pro zpracování žádosti o dotaci na zbudování přírodní 

zahrady na současném školním pozemku a zavádění venkovní výuky.  

 

 

 

11. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery 

 

Spolupráce mezi OS a vedením školy je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Na řízení 

základní odborové organizace (dále jen ZOO) se podílí výbor ve složení předseda, jednatel a 

pokladník. Tyto osoby spolu s vedením školy projednávají zákonné i nadstandardní podmínky 

členů ZOO i ostatních zaměstnanců školy, ve shodě organizují společně kulturní, sportovní či 

společenské akce vedoucí k utužování kolektivu a vzájemné spolupráci zaměstnanců i 

vedoucích. Závažná rozhodnutí vedení školy jsou se ZOOS projednávána dle Kolektivní 

smlouvy, která upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a 

zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba 

řešit v zájmu práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. Dále zajišťujeme 

materiální a organizační zázemí pro činnost odborové organizace, vzájemnou informovanost a 

uplatňuje požadavky vyplývající ze Zákoníku práce. V dosavadní spolupráci mezi ZOOS a 

vedením školy nikdy nedošlo k řešení pracovněprávních sporů. Předseda ZOOS je stálým 

členem rozšířeného vedení školy. 

Pravidelně sledujeme dění ČMOS a podporujeme aktivity, které směřují k pozitivnímu 
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vývoji našeho školství. Odborová organizace v současné době aktivně oslovuje nové 

zaměstnance k zapojení do činnosti odborů, v čemž má podporu vedení školy. 

 

Velmi dobrá spolupráce je i s naším zřizovatelem Obcí Valašská Bystřice. I přes 

náročnou finanční situaci obec naplňuje každoroční schválený rozpočet, pomáhá nám se 

získáním dotací a realizuje podpořené projekty. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi v tomto školním roce byla znemožněna 
epidemiologickou situací. 
 
 

12. Výsledky inspekce provedené ČŠI a ostatních kontrol 
 

V letošním školním roce proběhlo jedno kontrolní šetření ze strany ČŠI „Získávání a 

analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu žáků 

k prezenčnímu vzdělávání. Dále byly průběžně zasílány průzkumy a hlášení požadované ČŠI. 

V tomto období proběhly dvě online veřejně-správní kontroly zřizovatelem Obcí Valašská 

Bystřice, jejímž předmětem byla kontrola financí poskytnutých zřizovatelem na činnost školy. 

Kontrola nezjistila žádná pochybení. 

V říjnu proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. 

 

 

13. Koncepce rozvoje školy na roky 2020 – 2024  

 

V tomto školním roce se nám podařilo splnit několik dílčích cílů (šedě vyznačené v akčním 

plánu) – zprovoznili jsme informační systém školy, zařadili do rozvrhu hodin a realizovali 

třídnické hodiny, získali jsme na rok školního psychologa, dotaci na výstavbu dětského hřiště 

v areálu školy, zrekonstruovali jsme sociální zařízení ve staré budově a v 5. – 9. ročníku jsme 

zavedli elektronickou žákovskou knížku.  

V říjnu provedeme aktualizaci akčního plánu a vytýčíme si nové dílčí cíle, např. od září 

zavedeme elektronickou třídní knihu, ve spolupráci s OÚ připravujeme novou žádost na 

rekonstrukci učeben a vybudování venkovní učebny, úpravu školní zahrady na přírodní 

zahradu… 

 
 
Vize 

Moderní škola pro všechny, kde v příjemné atmosféře spolupráce každý objeví a naplno 

rozvine svůj osobní potenciál. 

 

Strategické cíle 

1. Modernizovat budovu školy, její vybavení a venkovní prostory 

2. Zvýšení kvality a modernizace průběhu a podmínek vzdělávání 

3. Posilovat partnerství s rodiči, zaměstnavateli v regionu, místními organizacemi a 

spolky 

4. Vytvářet pozitivní školní klima v duchu spolupráce 
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Akční plán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posilovat partnerství s rodiči, zaměstnavateli v regionu, místními organizacemi 
a spolky 

Naplánovat a realizovat akce pro 
rodiče a děti (celoškolní, třídní, akce 
školní družiny a klubu) 

Průběžně; všichni 
pedagogičtí pracovníci, 
školní družina, školní klub, 
výbor SRPŠ 
 

Rozpočet školy, fond 
odměn 

Obnovit nebo aktualizovat smlouvy o 
spolupráci s místními organizacemi a 
spolky 
 

Do konce roku 2020; ředitel 
školy 

 

Navázat spolupráci s místními a 
regionálními zaměstnavateli (využití 
aktivit MAP Rožnovsko) 
 

Do konce roku 2020; ředitel 
školy, zástupce ředitele 

 

Pro zlepšení informovanosti rodičů 
využívat informační systém školy 

Od září 2021; ředitel školy, 
zástupce ředitele, všichni 
pedagogičtí pracovníci 
 

 

Modernizovat webové stránky školy, 
do doby zavedení informačního 
systému zlepšit informovanost na 
webu 
 

Do konce rok 2020; 
koordinátor ICT, ředitel 
školy, všichni vyučující 

 

Vytvářet pozitivní školní klima v duchu spolupráce 

Zařadit třídnické hodiny do rozvrhu 
hodin, vypracovat systém obsahu 
těchto hodin pro 1. až 9. ročník 
s prvky etické výchovy 
 

Do září 2020; ředitel školy, 
zástupce ředitele, třídní 
učitelé 

 

Poskytování služeb 
školního psychologa 
 

Zajištěno od ledna do 
prosince 2020; dále podle 
zkušeností z realizace této 
pozice a finančních možností 
 

Dotace 

Vytvoření plánu aktivit vedoucích ke 
spolupráci žáků a také aktivit napříč 
ročníky. Následná realizace. 
 

Plán do konce září 2020; 
realizace průběžně; všichni 
pedagogičtí pracovníci 
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Modernizovat budovu školy, její vybavení a venkovní prostory 

opatření termín, realizátor financování 

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 
staré části budovy školy 
 

Do konce roku 2021; ředitel 
školy 

Dotace, zřizovatel, 
rozpočet školy 

Vybudovat venkovní dětské hřiště  Do konce roku 2022; ředitel 
školy 
 

Dotace 

Rekonstruovat omítky, elektroinstalaci 
a obklady v učebnách 

Průběžně, podle finančních 
možností; ředitel školy 
 

Dotace nebo rozpočet 
školy 

Dovybavit počítačovou učebnu do 
počtu 30 počítačů (včetně stolů) 

Do konce roku 2022; ředitel 
školy, ICT koordinátor 
 

Dotace nebo rozpočet 
školy 

Zvýšení kvality a modernizace průběhu a podmínek vzdělávání 

Další vzdělávání pedagogických 
pracovníků zaměřené na moderní 
metody a formy práce ve výuce, 
matematickou gramotnost a digitální 
dovednosti 
 

Průběžně dle plánu DVPP; 
ředitel školy, metodické 
orgány, všichni pedagogičtí 
pracovníci 

Rozpočet školy, 
grantové projekty  

Zavádění moderních trendů do výuky 
(plán, realizace, předávání zkušeností) 

Průběžně v návaznosti na 
DVPP v několika fázích 

Rozpočet školy, fond 
odměn 
 

Zavedení elektronické žákovské 
knížky (včetně proškolení pedagogů) 

Září 2020; ředitel školy, 
zástupce ředitele 
 

Rozpočet školy 

Informační systém školy Září 2021; ředitel školy, 
zástupce a ekonomický 
zástupce ředitele, všichni 
ped.  pracovníci 
 

Rozpočet školy 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 
(pokračování v současných aktivitách, 
aktualizace plánu rozvoje) 
 

Průběžně; Ředitel školy, 
všichni vyučující 

Rozpočet školy, fond 
odměn 

Rozvoj matematické gramotnosti 
(sestavení plánu rozvoje, DVPP, 
realizace) 

Průběžně; ředitel školy, 
všichni pedagogičtí 
pracovníci 
 

Rozpočet školy, fond 
odměn 
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14.  Závěr 
 

Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2020/2021 lze hodnotit 

jako dobré. Byl splněn hlavní cíl školy – připravit žáky na další studium na SŠ a SOU, což se 

nám podařilo i v náročném období distanční výuky. 

Všichni vycházející žáci se dostali na vybrané studijní obory. Škola se rovněž zařadila mezi 

úspěšné v několika online soutěžích a olympiádách. Z dostupných výstupů školy nebyly 

zjištěny v celkovém souhrnu závažnější nedostatky ve znalostech žáků.  

 

          Tento školní rok byl výjimečný dlouhým zákazem přítomnosti žáků ve škole a 

rozsahem distanční výuky. Bylo to pro nás všechny – učitele, žáky i rodiče - velmi náročné 

období. Jako pozitivum vnímáme, že jsme se všichni zdokonalili v používání ICT, ve 

vyhledávání informací a výukových zdrojů, používání nových online aplikací, žáci byli 

vedeni k větší samostatnosti a také zodpovědnosti za vlastní výuku. 

V červnu nám rodiče vyplnili krátký dotazník k distanční výuce a návratu dětí do školy. 

Těší nás, že kvalitu distanční výuky v tomto období vnímala většina rodičů pozitivně, 

samozřejmě s ohledem na celkovou situaci a s drobnými výhradami. Výsledky tohoto 

dotazníkového šetření jsme zaslali všem rodičům.  

 

Z dotazníku k návratu do školy (červen 2021) 

třída 
celkem 

zaslaných 
odpovědí  

těšil/a se do 
školy 

netěšil/a se do 
školy 

spokojenost po 
návratu 

1. 15 12 3 15 

2. 9 8 1 9 

3. 10 9 1 8 

4. 11 9 2 10 

5. 17 13 4 13 

6. 12 9 3 12 

7.A 12 7 5 12 

7.B 10 7 3 8 

8. 7 6 1 7 

9. 10 5 5 8 

celkem 113 85 28 102 

% 54 % 75 % 25 % 90 % 
 

 

Z připomínek rodičů: 

 Více využívat některé hodiny pro společné činnosti nebo zábavné soutěže, které by 

děti spojovaly 

 Problémy s připojením, technické problémy, slabý signál při více dětech na distanční 

výuce v jedné domácnosti 

 Srozumitelnější zadání některých úkolů 
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 Více samostatné a skupinové práce, zvýšit atraktivitu výuky 

 Více děti zapojovat aktivněji do výuky 

 Dodržovat časový rozvrh hodin, nezkracovat přestávky 

 Nevytvářet úkoly pro rodiče, ale pro děti, atd. 

 
Výsledky všech dotazníkových šetření a nesplněné prioritní úkoly tohoto školního 

roku v důsledku distanční výuky budou pro nás východiskem pro další práci v novém školním 
roce.  

Snažili jsme se nastavit výuku na dálku tak, abychom co nejvíce udrželi žáky ve 
školním režimu a zároveň co nejvíce ulehčili rodičům. Je nám jasné, že i tak byla nutná velká 
podpora žáků ze strany rodičů, za kterou všem děkujeme. 
 
           
           
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 27. 8. 2021                                                      

 
 
Datum projednání ve Školské radě: 30. 8. 2021 Hana Korduliaková 
                                                                                                                       ředitelka školy 
 

 

  


