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a) Název:   Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková 

organizace 

Sídlo:    Uherské Hradiště 

IČO:    70436177 

IZO řed. školy: 600 124 487 

E-mail:   info@zszaaleji.cz 

WEB:   www.zszaaleji.cz 

Telefon:  572 432 900 

b) Zřizovatel: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 

c) Právní forma školy: příspěvková organizace 

d) Ředitel školy: Mgr. Vratislav Brokl 

datum rekonkurzu: 17. 5. 2012 

datum jmenování do funkce: 1.8.2012 

e) Statutární zástupce ředitele: Mgr. Marie Holčíková 

 datum jmenování: 1. 7. 2006 

f) Jméno pracovníka pro poskytování informací a evidenci stížností: Marie Holčíková 

g) Datum založení školy: 1. 9. 1975 

h) Datum zařazení do sítě škol: 22. 2. 1996 

i) Datum poslední změny zařazení: 22. 3. 2007 

j) Součásti školy zařazené do sítě:  

 základní škola:   kapacita 627 žáků 

 školní družina:  kapacita 270 žáků  

 školní klub:   kapacita 260 žáků 

 školní jídelna:   kapacita 650 jídel 

k)   Základní údaje o škole a jejích součástech 

  skupin 
Počet 

žáků xx 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený 

počet ped.prac. 

/prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 15 294 19,6 18,2 16,2 

2. stupeň 12 269 22,4 18,8 14,3 

Školní družina  6 172 28,7 4,3 40,0 

Školní klub 12 72 6,0 X X 

Školní jídelna  X 466 X 6,5 71,7 

l)    Školská rada - datum jejího zřízení: 1. 1. 2006 

předseda Školské rady od 20. září 2021 Robert Janík 

počet členů rady školy: 9 

počet jednání ŠR: 3 

m) Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy 

 

I. 
Základní údaje o škole 

mailto:zsmojmir@zsmojmir.uhedu.cz
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1.  Vzdělávací program školy 

 vzdělávací program č.j.MŠMT 
školní rok 2015/2016 

v ročnících  

ŠVP – Aktivita, tvořivost, 

spolupráce 
- 1.- 9. ročník 

ŠVP – Aktivita, tvořivost, 

spolupráce 

  

2. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů 

 

Třída Název vol. předmětu 
Počet 

skupin 
Třída Název vol. předmětu 

Počet 

skupin 

VI. A, B Zajímavá matematika  1 VIII. A, B, C, D Přírodovědno-chem. sem. 1 

VI. A, B, C Konverzace z AJ 1 IX. A, B, C Německý jazyk 3 

VI. A, B, C Sportovní hry 1 IX. A, B, C Ruský jazyk 2 

VI. A, B, C Přírodovědný seminář 2 IX. A, B, C Konverzace z AJ 1 

VII. A, B Ruský jazyk  1 IX. A, B, C Seminář z matematiky 3 

VII. A, B Německý jazyk 2 IX. A, B, C Seminář z jazyka českého 3 

VIII. A, B, C, D Německý jazyk 4 IX. A, B, C Klávesnicová gramotnost 1 

VIII. A, B, C, D Ruský jazyk 2 IX. A, B, C Život v přírodě 1 

VIII. A, B, C, D Život v přírodě 1 IX. A, B, C Cvičení z matematiky 1 

VIII. A, B, C, D Konverzace z AJ 2 IX. A Finanční gramotnost 1 

VIII. A, B, C, D Počítačová gramotnost 1 IX. B Finanční gramotnost 1 

VIII. A, B, C, D Klávesnicová gramotnost 1 IX. C Finanční gramotnost 1 

 

Na I. stupni probíhala ve 3 skupinách v 1. – 5. ročníku výuka nepovinného předmětu 

náboženství. Zúčastnilo se jí 39 žáků. 

 

3. Zájmové útvary 

Název kroužku Jméno vyučujícího Třída Čas 

 
Keramický 1 

 
Žufánková V. 

 
1. třída 

 
12:15 – 13:15 

Keramický 2 Žufánková V. 2. třída 13:15 – 14:15 

Keramický 3 Žufánková V. 3. třída 14:15 – 15:15 

Keramický 4 Bednaříková M. 3. - 8. třída 14:00 – 15:30 

Plavecký - ŠD Mikušová J. 1. - 2. třída 14:00 – 15:30 

Čtenářský klub Černá J. 2. - 5. třída 13:15 – 14:30 

Deskové hry Straková V. 1. stupeň 14:00 – 15:30 

Atletický Kutálková D. 3. - 5. třída 15:00 – 16:30 

Sportovní 1 Urbancová J. 1. - 3. třída 13:15 – 14:15 

Sportovní 2 Skupinová Z. 1. - 3. třída 13:15 – 14:15 

FIE 1 Koželuhová L. 4. ročník 13:45 – 14:45 

FIE 2 Kuchařová J. 4. ročník 13:45 – 14:45 

II. 
Vzdělávací program školy 
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Angličtina hrou Urbanec M. 1. - 2. třída 13:00 – 14:30 

Němčina hrou Horáková K. 5. – 8. ročník 14:00 – 15:30 

Dívčí klub - ŠD Pochylá V. 1. - 3. třída 15:00 – 16:30 

Robotika Valenta D. 3. - 6. třída 14:30 – 15:30 

Šachy Kuchařová J. 1., 2. třída  14:00 – 15:00 

Žákovský 

parlament 1 

Horáková K., 

Holčík M. 

1. stupeň 12:45 – 13:45 

Žákovský 
parlament 2 

Šimíková D., 
Urbanec M. 

2. stupeň 13:30 – 14:30 

 

 

 

 

 

1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 

 P. č. Pracovní zařazení Funkce Stupeň vzdělání 

1 Bartošíková Hana  asistentka        VŠ 

2 Bednaříková Marie učitelka         VŠ 

3 Bartošová Aneta  učitelka      VŠ 

4 Blahová Eva  učitelka VŠ 

5 Brachtlová Iva  asistentka      SŠ 

6 Brokl Vratislav ředitel         VŠ 

7 Bruštíková Martina  učitelka VŠ 

8 Březinová Lucie učitelka         VŠ 

9 Cilečková Iveta  asistentka      SŠ 

10 Černá Jana  učitelka         VŠ 

11 Číhalová Kamila  asistentka      SŠ 

12 Donátková Andrea  učitelka         VŠ 

13 Flíčková Jana  asistentka      SŠ 

14 Frolíková Veronika  škol. psycholog  VŠ 

15 Furová Martina  asistentka SŠ 

16 Grebeníčková Petra  učitelka         VŠ 

17 Habartová Světlana  vychovatelka    SŠ 

18 Holčík Martin učitel          VŠ 

19 Holčíková Alena  asistentka SŠ 

20 Holčíková Marie zástupce ředitele      VŠ 

21 Horáková Kristýna  učitelka          VŠ 

22 Hrbáčová Lenka  vychovatelka    SŠ 

23 Hubíková Marie asistentka      VŠ 

24 Hučíková Radka  učitelka          VŠ 

25 Jančová Michaela  učitelka VŠ 

26 Janíková Eliška  vedoucí PK a MS VŠ 

27 Janíková Markéta  učitelka         VŠ 

III. 
Personální zabezpečení školy 
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28 Oldřiška Klempířová  učitelka VŠ 

29 Koželuhová Lenka  vedoucí PK a MS VŠ 

30 Kramárová Markéta  učitelka VŠ 

31 Kročová Michaela  učitelka       VŠ 

32 Kuchařová Jarmila  učitelka          VŠ 

33 Kupcová Stanislava učitel          VŠ 

34 Mahdalů Danny asistent SŠ 

35 Mikušová Jitka  vychovatelka    SŠ 

36 Napthine Andrew Alan učitel          VŠ 

37 Navrátilová Alena  vedoucí PK a MS VŠ 

38 Osohová Aneta učitelka          VŠ 

39 Pálková Kateřina  učitelka          VŠ 

40 Pavlíková Gabriela  učitelka VŠ 

41 Podešvová O. Martina  vedoucí PK a MS VŠ 

42 Pochylá Věra  vychovatelka    SŠ 

43 Říhová Martina  vychovatelka    SŠ 

44 Skupinová Zdenka  asistentka SŠ 

45 Straková Veronika  učitelka         VŠ 

46 Šimíková Dana  vých. poradce    VŠ 

47 Šimoníková Nicola  učitelka VŠ 

48 Švrčková Iva  vedoucí PK a MS VŠ 

49 Taláková Jana  učitelka VŠ 

50 Tobolová Adéla  učitelka VŠ 

51 Urbanec Michal  učitel          VŠ 

52 Valenta Dalibor učitel          VŠ 

53 Vojáčková Lucie asistentka      SŠ 

54 Vrobel Michal  učitel          VŠ 

55 Žváček Dušan učitel  VŠ 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků ve školním roce byl 41,21 roku. 

 

2. Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

 
  v % 

Odborná způsobilost I. stupeň 90,10 

Odborná způsobilost II. stupeň 95,45 

Odborná způsobilost Celkem 92,86 

 

Požadovaný stupeň vzdělání nemělo v tomto roce 5 pedagogů. Jeden pedagog nastoupil během 

září, druhý v březnu a oba si v současné době dostudovávají svůj obor. Zbylí tři pedagogové měli 

nepatrný úvazek, který učili díky svým odborným znalostem. 
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3. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 

 

   počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci  17 16,25 

Externí pracovníci  0 0 

Celkem 17 16,25 

  

4. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce  

 P. č. Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 

1.  Uklízečka 1,0 SO 

2.  Uklízečka 1,0 SO 

3.  Uklízečka 1,0 SO 

4.  Uklízečka 1,0 ZV 

5.  Uklízečka 1,0 ZV 

6.  Uklízečka 1,0 SO 

7.  Školník 1,0 USO 

8.  Ekonomka 1,0 USO 

9.  Hospodářka  1,0 VŠ 

10.  Vedoucí ŠJ 1,0 USO 

11.  Kuchař 1,0 USO 

12.  Kuchařka  1,0 SO 

13.  Kuchařka  1,0 SO 

14.  Kuchařka  1,0 SO 

15.  Kuchařka  1,0 SO 

16.  Kuchařka  0,5 SO 

17.  Vrátná 0,75 SO 

Průměrný věk správních zaměstnanců ve školním roce byl 44,06 roku. 

 

5. Organizační struktura 
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Organizační schéma ukazuje základní řídící vazby v naší škole. Pedagogický proces včetně 

mimoškolní činnosti řídí statutární zástupce ŘŠ. Zástupce ŘŠ řídí činnost vedoucích 

předmětových komisí a metodického sdružení, včetně práce školní psycholožky.  

Ve správním úseku řídí činnost školník a vedoucí školní jídelny, kteří jsou přímo podřízeni ŘŠ. 

Ředitel školy přímo řídí ekonomický úsek. 

Informace ve škole směřují od ředitele školy směrem k vedoucím zaměstnancům. 

Všichni pracovníci školy mají podrobnou náplň práce včetně toho, komu jsou podřízeni, za co 

odpovídají a které činnosti vykonávají samostatně.  

 

 

 

 

 

 

1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 

Dostavilo se k 

zápisu 2020 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili  do 

1. třídy 2020 

Dostavilo se  

k zápisu 2021 

Předpokl. 

počet do 

1. třídy 2021 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili  do 

1. třídy 2021 

104 35 67 84 66 18 64 

 

2 žáci přestoupili v červnu 2021 na jinou školu. 

 

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

roku) 

Ročník 
Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 69 39 0 0 30 

2. 66 41 2 0 23 

3. 48 29 2 0 17 

4. 57 32 6 0 19 

5. 65 39 10 0 16 

Celkem I. stupeň 305 180 20 0 105 

6. 76 45 23 0 8 

7.  51 26 22 0 3 

8. 88 52 28 0 8 

9. 69 43 26 0 0 

Celkem II. stupeň 284 166 99 0 19 

Škola celkem 589 346 119 0 124 

  

IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
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3. Další výsledky vzdělávání 
 
 

 Přehled prospěchu 1. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 1.A 1.B M11 M21 M31 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   39   -   -   -   -   -  30 39 1.000 
 JČ   39   -   -   -   -   -  30 39 1.000 
 AJ   39   -   -   -   -   -  26 39 1.000 
 M    39   -   -   -   -   4  26 39 1.000 
 ČaS   39   -   -   -   -   -  26 39 1.000 
 HV   39   -   -   -   -   -  26 39 1.000 
 VV   39   -   -   -   -   -  26 39 1.000 
 TV   39   -   -   -   -   -  26 39 1.000 
 Náb    3   -   -   -   -   -   5 3 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.000 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 39 omluvených 3341 48.420 
 hodnocení prospěl 0 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Člověk a jeho svět  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu 2. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 
 2.A 2.B M12 M22 M32 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   43   -   -   -   -   -  23 43 1.000 
 JČ   31  11   1   -   -   -  23 43 1.302 
 AJ   43   -   -   -   -   -  21 43 1.000 
 M    36   6   1   -   -   -  21 43 1.186 
 ČaS   37   5   1   -   -   -  21 43 1.163 
 HV   43   -   -   -   -   -  21 43 1.000 
 VV   43   -   -   -   -   -  21 43 1.000 
 TV   43   -   -   -   -   1  20 43 1.000 
 Náb    8   -   -   -   -   -   4 8 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.093 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 41 omluvených 3395 50.672 
 hodnocení prospěl 2 neomluvených 2 0.030 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Člověk a jeho svět  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu 3. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 3.A 3.B M23 M33 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   31   -   -   -   -   -  17 31 1.000 
 JČ   19  10   2   -   -   -  17 31 1.452 
 AJ   27   3   -   1   -   -  13 31 1.194 
 M    26   3   2   -   -   -  13 31 1.226 
 ČaS   27   3   1   -   -   2  13 31 1.161 
 HV   31   -   -   -   -   -  13 31 1.000 
 VV   31   -   -   -   -   -  13 31 1.000 
 TV   31   -   -   -   -   -  13 31 1.000 
 Náb    4   -   -   -   -   -   1 4 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.147 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 29 omluvených 3211 66.896 
 hodnocení prospěl 2 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Člověk a jeho svět  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu 4. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 4.A 4.B M44 M54 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   38   -   -   -   -   -  19 38 1.000 
 JČ   20  12   4   2   -   -  19 38 1.684 
 AJ   32   4   2   -   -   -  17 38 1.211 
 M    23  11   3   1   -   -  17 38 1.526 
 Přv   30   5   3   -   -   -  17 38 1.289 
 Vl   28   7   2   1   -   -  17 38 1.368 
 Inf   38   -   -   -   -   2  17 38 1.000 
 HV   38   -   -   -   -   -  17 38 1.000 
 VV   38   -   -   -   -   -  17 38 1.000 
 TV   37   -   -   -   -   2  17 37 1.000 
 PČ   38   -   -   -   -   -  17 38 1.000 
 Náb    6   3   -   -   -   -   2 9 1.333 

 Celkový průměrný pros pěch 1.208 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 32 omluvených 2485 43.596 
 hodnocení prospěl 6 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Přírodověda  
Vlastivěda  
Informatika  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní činnosti  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu 5. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 5.A 5.B M45 M55 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 JČ   18  26   5   -   -  16 49 1.735 
 AJ   26  19   4   -   -  16 49 1.551 
 M    31  11   6   1   -  16 49 1.531 
 Přv   34  15   -   -   -  16 49 1.306 
 Vl   44   5   -   -   -  16 49 1.102 
 Inf   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 HV   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 VV   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 TV   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 PČ   49   -   -   -   -  16 49 1.000 
 Náb    4   -   -   -   -   1 4 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.222 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 39 omluvených 3265 50.231 
 hodnocení prospěl 10 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Přírodověda  
Vlastivěda  
Informatika  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní činnosti  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu 6. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 6.A 6.B 6.C 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   68   -   -   -   -   -   8 68 1.000 
 JČ   40  19   8   1   -   -   8 68 1.559 
 AJ   36  23   6   3   -   -   - 68 1.647 
 M    28  23  16   1   -   -   - 68 1.853 
 Z   30  29   9   -   -   -   - 68 1.691 
 D   38  27   3   -   -   6   - 68 1.485 
 P   51  17   -   -   -   6   - 68 1.250 
 F   48  19   1   -   -   2   - 68 1.309 
 Inf   68   -   -   -   -   -   - 68 1.000 
 OV   42  23   3   -   -   6   - 68 1.426 
 HV   68   -   -   -   -   -   - 68 1.000 
 VV   68   -   -   -   -   -   - 68 1.000 
 TV   69   -   -   -   -   -   - 69 1.000 
 PV   68   -   -   -   -   -   - 68 1.000 
 KAJ   15   1   -   -   -   -   - 16 1.063 
 ZM     9   -   -   -   -   -   - 9 1.000 
 PS   20   -   -   -   -   -   - 20 1.000 
 SH   23   -   -   -   -   -   - 23 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.302 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 45 omluvených 4393 57.803 
 hodnocení prospěl 23 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Informatika  
Výchova k občanství  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Konverzace z Aj  
Zajímavá matematika  
Přírodovědný seminář  
Sportovní hry  
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 Přehled prospěchu 7. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 7.A 7.B 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   44   4   -   -   -   -   3 48 1.083 
 JČ    3  25  11   9   -   -   3 48 2.542 
 AJ   21  16   8   3   -   -   - 48 1.854 
 M    25  12  11   -   -   -   - 48 1.708 
 Z   27  12   9   -   -   3   - 48 1.625 
 D   20  12  13   3   -   3   - 48 1.979 
 P   30  13   5   -   -   -   - 48 1.479 
 F   23  20   3   2   -   -   - 48 1.667 
 Inf   47   -   1   -   -   3   - 48 1.042 
 OV   35   8   5   -   -   3   - 48 1.375 
 ZV   31  14   3   -   -   3   - 48 1.417 
 HV   38  10   -   -   -   -   - 48 1.208 
 VV   48   -   -   -   -   -   - 48 1.000 
 TV   48   -   -   -   -   -   - 48 1.000 
 PV   47   1   -   -   -   -   - 48 1.021 
 NJ   25   3   2   -   -   -   - 30 1.233 
 RJ    6   5   4   3   -   -   - 18 2.222 

 Celkový průměrný pros pěch 1.501 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 26 omluvených 3737 73.275 
 hodnocení prospěl 22 neomluvených 5 0.098 

 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Informatika  
Výchova k občanství  
Výchova ke zdraví  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Německý jazyk  
Ruský jazyk  
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 Přehled prospěchu 8. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 8.A 8.B 8.C 8.D 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   81   -   -   -   -   -   7 81 1.000 
 JČ   52  20   6   2   -   -   8 80 1.475 
 AJ   43  21  10   6   -   6   2 80 1.738 
 M    39  22  12   7   -   -   2 80 1.838 
 Z   62  14   4   1   -   2   1 81 1.309 
 D   42  26   9   4   -   6   1 81 1.691 
 P   59  19   3   -   -   6   1 81 1.309 
 F   52  20   7   1   -   -   2 80 1.463 
 Ch   54  24   3   -   -   6   1 81 1.370 
 Inf   81   -   -   -   -   -   1 81 1.000 
 OV   66   8   6   1   -   4   1 81 1.284 
 HV   79   2   -   -   -   -   1 81 1.025 
 VV   81   -   -   -   -   -   1 81 1.000 
 TV   80   -   -   -   -   1   1 80 1.000 
 PV   81   -   -   -   -   4   1 81 1.000 
 NJ   42   4   2   3   -   -   1 51 1.333 
 RJ   10  12   4   2   -   -   - 28 1.929 
 KAJ   25   -   -   -   -   -   - 25 1.000 
 PG   24   -   -   -   -   -   - 24 1.000 
 KlG    6   -   -   -   -   -   - 6 1.000 
 PCH   11   -   -   -   -   -   - 11 1.000 
 ZvP   16   -   -   -   -   -   1 16 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.314 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 52 omluvených 6334 71.169 
 hodnocení prospěl 28 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Informatika  
Výchova k občanství  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Německý jazyk  
Ruský jazyk  
Konverzace z Aj  
Počítačová grafika  
Klávesnicová gramotnost  
Přírodopisně-chemický seminář  
Život v přírodě  
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 Přehled prospěchu 9. ročníku 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 9.A 9.B 9.C 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 JČ   23  26  18   2   -   - 69 1.986 
 AJ   46  13   8   2   -   - 69 1.507 
 M    21  34  13   1   -   - 69 1.913 
 Z   27  36   5   1   -   - 69 1.710 
 D   41  24   4   -   -   - 69 1.464 
 P   58  10   1   -   -   - 69 1.174 
 F   62   7   -   -   -   - 69 1.101 
 Ch   26  43   -   -   -   - 69 1.623 
 Inf   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 OV   67   2   -   -   -   - 69 1.029 
 ZV   48  21   -   -   -   - 69 1.304 
 HV   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 VV   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 TV   67   -   -   -   -   2 67 1.000 
 PV   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 NJ   28   4   7   1   -   - 40 1.525 
 RJ   11  13   4   -   -   - 28 1.750 
 FG   69   -   -   -   -   - 69 1.000 
 SJČ   50   4   -   -   -   - 54 1.074 
 SM    39   2   -   -   -   - 41 1.049 
 KAJ    9   -   -   -   -   - 9 1.000 
 CvM     9   4   2   -   -   - 15 1.533 
 KlG   11   -   -   -   -   - 11 1.000 
 ZvP    8   -   -   -   -   - 8 1.000 

 Celkový průměrný pros pěch 1.297 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 43 omluvených 4748 68.812 
 hodnocení prospěl 26 neomluvených 1 0.014 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Informatika  
Výchova k občanství  
Výchova ke zdraví  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní výchova  
Německý jazyk  
Ruský jazyk  
Finanční gramotnost  
Seminář z jazyka českého  
Seminář z matematiky  
Konverzace z Aj  
Cvičení z matematiky  
Klávesnicová gramotnost  
Život v přírodě  
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 Přehled prospěchu školy 1. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C M1 M2 M3 M4 M5 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov  464   -   -   -   -   -   - 464 1.000 
 JČ  266 126  57  15   -   -   - 464 1.614 
 AJ  311 111  32  10   -   -   - 464 1.442 
 M   302 114  41   6   -   -   - 463 1.462 
 ČaS  108   5   -   -   -   -   - 113 1.044 
 Přv   73  14   -   -   -   -   - 87 1.161 
 Vl   75  10   2   -   -   -   - 87 1.161 
 Z  159  88  16   1   -   -   - 264 1.466 
 D  164  66  24  10   -   -   - 264 1.545 
 P  163  79  21   1   -   -   - 264 1.470 
 F  167  69  21   7   -   -   - 264 1.500 
 Ch  105  36   8   1   -   -   - 150 1.367 
 Inf  349   2   -   -   -   -   - 351 1.006 
 OV  227  30   7   -   -   -   - 264 1.167 
 ZV   85  19  11   -   -   -   - 115 1.357 
 HV  457   7   -   -   -   -   - 464 1.015 
 VV  462   2   -   -   -   -   - 464 1.004 
 TV  459   1   -   -   -   1   4 460 1.002 
 PČ   62   -   -   -   -   -   - 62 1.000 
 PV  263   1   -   -   -   -   - 264 1.004 
 NJ   83  30   7   -   -   -   - 120 1.367 
 RJ   36  20  13   5   -   -   - 74 1.824 
 SJČ   43  11   -   -   -   -   - 54 1.204 
 SM    40   1   -   -   -   -   - 41 1.024 
 KAJ   48   1   -   -   -   -   - 49 1.020 
 CvM    10   3   2   -   -   -   - 15 1.467 
 ZM     7   -   -   -   -   -   - 7 1.000 
 PG   24   -   -   -   -   -   - 24 1.000 
 KlG   17   -   -   -   -   -   - 17 1.000 
 PS   20   -   -   -   -   -   - 20 1.000 
 PCH   11   -   -   -   -   -   - 11 1.000 
 ZvP   24   -   -   -   -   -   - 24 1.000 
 SH   25   -   -   -   -   -   - 25 1.000 
 Náb   27   1   -   -   -   -   - 28 1.036 

 Celkový průměrný pros pěch 1.265 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 356 omluvených 42798 76.153 
 hodnocení prospěl 109 neomluvených 0 0 
 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 1 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   N   O  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Člověk a jeho svět  
Přírodověda  
Vlastivěda  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Informatika  
Výchova k občanství  
Výchova ke zdraví  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní činnosti  
Pracovní výchova  
Německý jazyk  
Ruský jazyk  
Seminář z jazyka českého  
Seminář z matematiky  
Konverzace z Aj  
Cvičení z matematiky  
Zajímavá matematika  
Počítačová grafika  
Klávesnicová gramotnost  
Přírodovědný seminář  
Přírodopisně-chemický seminář  
Život v přírodě  
Sportovní hry  
Náboženství  
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 Přehled prospěchu školy 2. pololetí školního roku 2021/22 
 zpracováno dne: 11. 10. 2022 

 Třídy zahrnuté do přehledu: 

 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 6.C 7.A 7.B 8.A 8.B 8.C 8.D 9.A 9.B 9.C M1 M2 M3 M4 M5 

 Předmět Počty známek      Počet Průměr 
  

 Chov  462   4   -   -   -   - 123 466 1.009 
 JČ  245 149  55  16   -   - 124 465 1.660 
 AJ  313  99  38  15   -   6  95 465 1.473 
 M   268 122  64  11   -   4  95 465 1.609 
 ČaS  103   8   2   -   -   2  60 113 1.106 
 Přv   64  20   3   -   -   -  33 87 1.299 
 Vl   72  12   2   1   -   -  33 87 1.218 
 Z  146  91  27   2   -   5   1 266 1.568 
 D  141  89  29   7   -  15   1 266 1.632 
 P  198  59   9   -   -  12   1 266 1.289 
 F  185  66  11   3   -   2   2 265 1.366 
 Ch   80  67   3   -   -   6   1 150 1.487 
 Inf  352   -   1   -   -   5  34 353 1.006 
 OV  210  41  14   1   -  13   1 266 1.271 
 ZV   79  35   3   -   -   3   - 117 1.350 
 HV  454  12   -   -   -   -  94 466 1.026 
 VV  466   -   -   -   -   -  94 466 1.000 
 TV  463   -   -   -   -   6  93 463 1.000 
 PČ   87   -   -   -   -   -  33 87 1.000 
 PV  265   1   -   -   -   4   1 266 1.004 
 NJ   95  11  11   4   -   -   1 121 1.372 
 RJ   27  30  12   5   -   -   - 74 1.932 
 FG   69   -   -   -   -   -   - 69 1.000 
 SJČ   50   4   -   -   -   -   - 54 1.074 
 SM    39   2   -   -   -   -   - 41 1.049 
 KAJ   49   1   -   -   -   -   - 50 1.020 
 CvM     9   4   2   -   -   -   - 15 1.533 
 ZM     9   -   -   -   -   -   - 9 1.000 
 PG   24   -   -   -   -   -   - 24 1.000 
 KlG   17   -   -   -   -   -   - 17 1.000 
 PS   20   -   -   -   -   -   - 20 1.000 
 PCH   11   -   -   -   -   -   - 11 1.000 
 ZvP   24   -   -   -   -   -   1 24 1.000 
 SH   23   -   -   -   -   -   - 23 1.000 
 Náb   25   3   -   -   -   -  13 28 1.107 

 Celkový průměrný pros pěch 1.285 Zameškané hodiny Celkem Na žáka 

 Stupeň prospěl s vyznamenáním 346 omluvených 34909 59.068 
 hodnocení prospěl 119 neomluvených 8 0.014 

 prospěchu neprospěl 0 

 nehodnocen 0 
 

klasif. žáků  
   1   2   3   4   5   O   S  

Chování  
Český jazyk a literatura  
Anglický jazyk  
Matematika  
Člověk a jeho svět  
Přírodověda  
Vlastivěda  
Zeměpis  
Dějepis  
Přírodopis  
Fyzika  
Chemie  
Informatika  
Výchova k občanství  
Výchova ke zdraví  
Hudební výchova  
Výtvarná výchova  
Tělesná výchova  
Pracovní činnosti  
Pracovní výchova  
Německý jazyk  
Ruský jazyk  
Finanční gramotnost  
Seminář z jazyka českého  
Seminář z matematiky  
Konverzace z Aj  
Cvičení z matematiky  
Zajímavá matematika  
Počítačová grafika  
Klávesnicová gramotnost  
Přírodovědný seminář  
Přírodopisně-chemický seminář  
Život v přírodě  
Sportovní hry  
Náboženství  
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4. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce  

 
Gymnázium SOŠ vč.  

konzervatoří  
a maturitní 
obory SOU 

SOU 
- učební obory 

 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí třída 

17 8         5. ročník 

          9  9 4 4 9. A 

       5  11   4 4 9. B 

     5  17 4 4 9.C 

 8    19  37  12 celkem 

 
PODROBNÝ PŘEHLED VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  

/v podrobném přehledu jsou zpracovány pouze výsledky přijímacího řízení žáků 9. ročníků/ 
 

1) Úspěšnost v 1. kole přijímacího řízení 

 

63 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení a 3 žáci byli přijati v rámci 2. kola 

přijímacího řízení.  

2) Rozdělení maturitní obory x učební obory 

 

 

3) Maturitní obory – rozdělení 

63

3
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Nepřijati v 1. kole přijímacích zkoušek
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4) Gymnázia  

  

 

Celkem bylo přijato 19 žáků v rámci přijímacího a odvolacího řízení.  
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5) Učební obory – rozdělení 

 

6) Výběr měst SŠ 

 

 

5. Hodnocení  výsledků výchovného působení   

 5.A Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření:  

Pololetí Pochvala TU Pochvala 

ŘŠ 

Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 

I. 0 0 8 13 2 

II. 57 6 12 18 7 

Celkem 57 6 20 31 9 

 

  5.B Snížené stupně z chování na konci školního roku 

   Počet I. pololetí % ze všech žáků 

školy 

Počet II. pololetí % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 4 0,679 

3 – neuspokojivé 0 0 0 0 

5
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5.C Absence žáků ve školním roce 

   Omluvená 

celkem 

Omluvená na žáka Neomluvená 

celkem 

Neomluvená na žáka 

1. pololetí 42 798 76,45 0 0 

2. pololetí 34 909 59,07 8 0,014 

za školní rok 77 707 135,52  8 0,014 

Veškeré souhrnné hodnocení školní roku bylo ovlivněno přechodem na distanční výuku. 

Veškeré statistiky jsou tímto krokem ovlivněny a není je možné srovnávat s předchozími 

roky. 

 

5.D Hodnocení výchovného poradenství na škole 

 

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Plánem výchovného poradce, 

podle požadavků pedagogů, potřeb žáků a aktuální situace. 

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNĚ VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

V průběhu školního roku se počty žáků se speciálně vzdělávacími potřebami stále mění.  

K 1. září 2021 využívalo podpůrných opatření na základě doporučení školských 

poradenských zařízení celkem 82 žáků, 14 žákům byla doporučena podpora asistenta 

pedagoga, 17 žákům byl zpracováván individuálně vzdělávací plán, 34 žákům byl 

poskytován předmět speciálně pedagogické péče a 13 žáků využívalo pedagogickou 

intervenci. 

Předmět speciálně pedagogické péče zabezpečovala speciální pedagožka školy dle 

utvořeného rozvrhu. Pedagogickou intervence poskytovali žákům i ostatní učitelé 

školy. 

Ke změnám v počtech dětí s podpůrným opatřením dochází z důvodů plánovaných 

kontrolních vyšetření, případně z důvodu odeslání nových žáků k diagnostikování 

speciálně vzdělávacích potřeb. Kontrolní vyšetření probíhají většinou jednou za dva 

roky, u dětí s podporou asistenta pedagoga 1 x za rok. Ke každému vyšetření ve 

školském poradenském zařízení zpracovává škola dotazník s pedagogickou 

diagnostikou. V tomto školním roce bylo vypracováno na 60 školních dotazníků ke 

kontrolnímu či prvotnímu vyšetření. Zároveň bylo zaevidováno téměř 60 nových 

doporučení školských poradenských zařízení. 

V průběhu školních roku docházelo dále ke snižování počtu žáků vzdělávaných dle 

individuálně vzdělávacího plánu, což bylo dáno novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb. o 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, k 1. 1. 2020. 

Tato novela výrazně snížila administrativní zátěž školy. Zastřešujícím dokumentem pro 
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vzdělávání žáků zůstává „Doporučení školského poradenského zařízení“, s kterým jsou 

seznámení všichni dotčení pedagogičtí pracovníci.  

Všichni učitelé jsou v průběhu roku informování o nových vyšetřeních jednotlivých 

žáků. Vyhodnocení podpůrných opatření žáků je zpracováváno jedenkrát za rok, stejně 

tak vyhodnocení efektivity individuálně vzdělávacích plánů. Veškerá vyhodnocení byla 

předána poradenským zařízením. 

Všechna podpůrná opatření s normovanou finanční náročností navržená školskými 

poradenskými zařízeními byla školou zajištěna.  

V průběhu školního roku byl 1 žák vzděláván dle  ŠVP-RVP ZV-minimální doporučené 

úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. Na konci 

školního roku byl daný žák přeřazen do školy, třídy zřízené (dle §16 odst. 9 ŠZ) pro žáky 

s MP. 

V březnu začaly docházet do naší školy děti z Ukrajiny. Ve spolupráci se školním 

psychologem, školním speciálním pedagogem, vedením školy, třídními učiteli, 

vyučujícími českého jazyka a asistenty pedagoga byla zajištěna pedagogická případně i 

psychologická intervence u těchto žáků.   

K datu zpracování hodnocení škola evidovala 86 žáků s doporučením školského 

poradenského zařízení - PO1 - 6 žák, PO2 - 59 žáků, PO3 - 20 žáků a PO5 1 žák, podporu 

asistenta pedagoga 19 žáků, 32 žákům byl poskytován předmět speciálně pedagogické 

péče. Podpůrná opatření byla přidělena v největší míře žákům se specifickými 

poruchami učení a chování, dále žákům s tělesným postižením, zrakovým postižením, 

žákům s poruchami autistického spektra, žákům s odlišným mateřským jazykem  

a žákům s identifikovaným nadáním.  

V tomto školním roce škola spolupracovala s těmito poradenskými zařízeními: 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Uherské Hradiště  

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Kroměříž  

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín - Hodonín 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Zlín - pracoviště Znojmo 

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum v Semilech 

Speciálně pedagogické centrum, Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury  

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Lazy 

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová  

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, základní škole a střední škole pro 

sluchově 

postižené ve Valašském Meziříčí - detašované pracoviště Zlín 
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ŽÁCI S VÝCHOVNÝMI A VÝUKOVÝMI OBTÍŽEMI 

Výchovné a výukové problémy žáků jsou pravidelně probírány na pedagogických 

poradách, případně v rámci schůzek školního poradenského pracoviště. Většina 

výchovných a vzdělávacích problémů je řešena ve spolupráci třídního učitele, vedení 

školy, školního poradenského pracoviště a zákonných zástupců. 

Ve správě má výchovný poradce společně se zástupkyní ředitele školy interní 

emailovou adresu poradenstvi@zszaaleji.cz, která slouží pouze pro pracovníky školy. 

Adresa byla zřízena pro evidenci, zpřehlednění aktuální situace a zefektivnění práce 

pracovníků ŠPP. Pedagogičtí pracovníci zde dávají své zakázky pro pracovníky ŠPP např. 

diagnostika vztahů ve třídě, zhoršení prospěchu (chování) jednotlivých žáků, změna 

rodinných vztahů… 

V průběhu roku se na vybrané žáky s výukovými, výchovnými obtížemi a na vybrané 

žáky s přidělenými podpůrnými opatřeními psaly čtrnáctidenní zprávy, ve kterých bylo 

popsáno chování a učení žáka za danou dobu. Tyto zprávy byly následně předávány 

rodičům. Během školního roku se počet žáků, na které se psaly zprávy, měnil dle 

aktuální potřeby, v průměru se jednalo o dvacet žáků školy.  

Pro prevenci školní neúspěšnosti je zřízeno ve škole doučování z hlavních vzdělávacích 

předmětů (pedagogická intervence), které probíhalo jednou týdně.  

V tomto školním roce pokračovala spolupráce se Střediskem výchovné péče v 

Uherském Hradišti převážně při práci s jednotlivci, kteří docházeli na pravidelné 

konzultace. V průběhu tohoto roku byli tři žáci umístěni v denním stacionáři SVP Help 

v Uherském Hradišti. Všichni žáci absolvovali celý šestitýdenní cyklus.  

Pokračovala i spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí v Uherském 

Hradišti. 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ 

V tomto školním roce převzala kariérové poradenství  Mgr. Petra Grebeníčková, která 

vypracovala hodnocení zvlášť ve zprávě. 

21. června 2022                                                                                                                 

Dana Šimíková, výchovný poradce 

 

5.E Hodnocení školního psychologa 

 

Závěrečná zpráva vychází z Plánu práce školního psychologa vytvořeného na začátku 
školního roku. 

Téměř všechny činnosti byly realizované ve vzájemné kooperaci s pedagogickými 
pracovníky školy – vedením školy, učiteli, členy školního poradenského pracoviště, 
rodiči žáků nebo zákonnými zástupci dětí, ale i s dalšími  pracovníky, kteří mají 

mailto:poradenstvi@zszaaleji.cz
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v kompetenci starost o výchovu a vzdělávání (kliničtí psychologové, pedopsychiatři, 
pracovníci OSPOD, dětští lékaři apod.). 

Práci psychologa i tento školní rok ovlivnila pandemie Covid – 19 různými karanténami, 
absencí dětí, suplováním. Proto se neuskutečnily některé z plánovaných preventivních 
činností, jako například preventivní program Druhý krok. Následně situace na Ukrajině 
ovlivnila prožívání některých dětí. Nově příchozí děti z Ukrajiny potřebovaly pomoc se 
začleněním se do kolektivu.  A také učitelé se obraceli na školního psychologa, jak nově 
vzniklou situaci zvládat a řešit. 

V tomto období školní psycholog poskytoval hlavně podporu učitelům s přípravou 
domácího vzdělávání, řešil problémy žáků a rodičů s motivací k učení, nastavení 
podmínek pro optimální domácí učení, zvládání strachu a obav ze vzniklé situace.  

Náplní práce školního psychologa je péče o individuální potřeby žáků, práce s třídním 
kolektivem, podpora práce pedagoga, poradenství pro rodiče. 

Z pohledu oblastí činnosti pracoval školní psycholog s třídními kolektivy následovně: 

- Vstupy do tříd se zaměřením na posílení pozitivních vztahů v třídním kolektivu 
a nastavení pravidel ve třídě - 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. ročníky 

- Psychologická příprava před příjímacími zkouškami – 9. ročníky 
- Diagnostika třídních vztahů – proběhla ve všech ročnících 
- Adaptačný pobyt – 5., 6. ročníky a 9.třída 
- Příprava a realizace Dnů prevence 

 

V rámci individuální práce se žáky využilo podporu školního psychologa 97 žáků. 
S některými probíhaly dlouhodobé a pravidelné konzultace. V jiných případech se 
jednalo o jednorázové nebo krizové intervence. Individuální konzultace tvořily téměř 
každodenní náplň práce školního psychologa. Jednalo se o výukové potíže, problémy 
se začleněním do kolektivu a konflikty mezi spolužáky, vztahové problémy a 
neporozumění v rodině, afektivní výbuchy, kariérní poradenství. Tyto situace školní 
psycholog často řešil ve spolupráci s rodiči, učiteli, asistenty pedagoga.   
Také rodiče přicházeli za školním psychologem řešit problematiku školního prospěchu, 
chování svého dítěte, rodinnou situaci, problémy s adaptací na školu, domácí 
přípravou nebo začlenění dítěte do kolektivu.  
Nedílnou součástí náplně práce školního psychologa byly i konzultace s pedagogy. 
Učitelé vyhledávali konzultaci se školním psychologem při řešení problémového 
chování žáků, hledání důvodů neprospěchu, nastavování vhodných podmínek 
vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a problémy 
s nesoustředěností. Dalším tématem bylo začlenění slabšího nebo nově přicházejícího 
žáka do kolektivu a snaha o zlepšení třídních vztahů.  
Školní psycholog byl také koordinátorem projektu - Obědy do škol Nadace Women for 
women. Díky tomuto projektu mohlo 25 dětí ze sociálně slabých rodin chodit na obědy, 
což napomohlo k jejich lepší integraci v třídním kolektivu a také k zajištění pravidelné 
a pestré stravy. Nadace podpořila i 27 ukrajinských dětí, aby mohly chodit na obědy 
zdarma. 
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Pro kvalitní práci školního psychologa je důležité jeho neustálé vzdělávání a zvyšování 
odborné kvalifikace. Školní psycholog tento školní rok ukončil kurz Školní psycholog v 
rámci celoživotního vzdělávání na UP  v Olomouci, kurz FIE a různé online webináře, 
aby si rozšířil svoje kompetence.  Školní psycholog měl pravidelné konzultace se 
supervizorem a zúčastňoval se setkání školních psychologů z regionu.   
Školní psycholog je na škole nedílnou součástí pedagogického týmu, je důvěrným 
pomocníkem žáků a rodičů při hledání řešení jejich obtíží a je také významnou 
podporou učitelů při práci s třídním kolektivem a s individualizací vzdělávání žáků. 

Veronika Frolíková, školní psycholog 

 

5.F. Zpráva Školního poradenského pracoviště při ZŠ Za Alejí 

 

Školní poradenské zařízení (dále jen ŠPP) má na naší škole již dlouhou tradici a tvoří 

nedílnou součást struktury školy. Vzniklo na podzim 2010 v souladu s vyhláškou  

č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb. Pracoviště poskytuje pomoc při 

zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. 

Garantem ŠPP je zástupce ředitele školy Marie Holčíková, která se účastní pravidelných 

schůzek ŠPP.  

1. Členové: 

a. výchovný poradce: Dana Šimíková 

b. kariérový poradce: Petra Grebeníčková 

c. školní psycholog: Veronika Frolíková 

d. metodik prevence: Michal Vrobel 

e. školní speciální pedagog: Martina Bruštíková 

 

2. Personální obsazení školního poradenského pracoviště 

 
 

výchovný poradce

Mgr. Dana 
Šimíková

školní psycholog

Mgr. Veronika 
Frolíková

metodik prevence

Mgr. Michal 
Vrobel

školní speciální pedagog

Mgr. Martina  
Bruštíková

kariérový poradce

Mgr. Petra 
Grebeníčková



Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace 
 

 

 

 

                                    Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

 

 

28 

3. Oblasti činnosti ŠPP: 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (práce s dětmi, které mají 

nejrůznější speciálně vzdělávací potřeby; žáci zdravotně znevýhodnění, sociálně 

znevýhodnění, žáci s poruchami chování a práce s nadanými žáky) 

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické  

a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, 

rodičům, pedagogům) 

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat  a včas odhalit 

příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat) 

4. Práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi  

v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou – 

adaptační pobyty, práce s třídními kolektivy na podporu dobrých vztahů) 

5. Osvětová činnost (metodická podpora vzdělávání pedagogů – besedy, přednášky, 

osvěta rodičů) 

6. Kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace) 

7. Řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při 

výchovných problémech) 

 

4. Aktivity Školního poradenského pracoviště  

V průběhu školního roku bylo postupováno v souladu s Harmonogramem práce 

Školního poradenského pracoviště. Během celého roku poskytovali členové ŠPP 

individuální či skupinové konzultace žákům, zákonným zástupcům i učitelům. Účastnili 

se výchovných komisí i jednání se zákonnými zástupci žáků, a to za spoluúčasti třídních 

učitelů, případně vedení školy. 

Z významných aktivit ŠPP v tomto školním roce uvádím: 

- podpora zdravých vztahů ve třídách 

- adaptační pobyty 6. tříd - metodik prevence ve spolupráci se školním psychologem 

zorganizoval adaptační pobyty žáků 6. tříd.  

- adaptační pobyt 2. stupně - výchovný poradce připravil program adaptačních pobytů 

pro 2. stupeň, účastnily se třídy 8. A, 8. B, 8. C, 8. D, 9. A, 9. B, 9. C. Adaptační pobyt se 

konal mimo školu. Žáci 7. ročníků se AP neúčastnili z důvodu plánovaného lyžařského 

kurzu. 

- adaptační pobyt pro žáky 5. třídy - školní psycholožka ve spolupráci se speciální 

pedagožkou připravily a zorganizovaly program adaptačního pobytu, který se konal 

přímo ve škole. 

- harmonogram psychologické diagnostiky - na společných schůzkách ŠPP byl 

aktualizován harmonogram psychologické diagnostiky. Cílem je včas zachytit ohrožené 

žáky, posilovat zdravé vztahy ve třídách. Třídní učitel byl vždy seznámen s výsledky 

diagnostiky a s doporučením školní psycholožky, jak se třídou pracovat na 
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dovednostech posilující dobré vztahy. Některé naplánované aktivity nebyly 

zrealizovány kvůli dopadům pandemie Covid. 

- prevence rizikového chování 

- přednáška krádeže a vandalismus - vyplynulo z aktuální situace v 7. ročnících, MP 

připravil a zrealizoval přednášku pro 7. ročníky na téma - Trestná činnost mládeže. 

- Dny prevence 

- poradenstvi@zszaaleji.cz - e-mailová adresa, která slouží pouze pro pracovníky školy. 

Adresa byla zřízena pro evidenci, zpřehlednění aktuální situace a zefektivnění práce 

pracovníků ŠPP. Pedagogičtí pracovníci zde dávají své zakázky pro pracovníky ŠPP např. 

diagnostika vztahů ve třídě, zhoršení prospěchu (chování) jednotlivých žáků, změna 

rodinných vztahů… 

- žáci s garanty - členové ŠPP byli garanti 50 vybraným žákům školy. Byli v úzkém 

kontaktu s třídními učiteli i dalšími vyučujícími v daných třídách a pravidelně 

vyhodnocovali aktuální situaci, případně reagovali na vzniklé situace.  

- prevence školní neúspěšnosti  

- školní doučování - bylo zajišťováno učiteli školy, kdy každé úterý probíhalo doučování  

z předmětů matematika, český jazyk a cizí jazyk.  

- doučování v rámci školního projektu - probíhala doučování pro žáky zapojené do 

projektu.  

- kariérové poradenství - zabezpečoval kariérový poradce ve spolupráci se školním 

psychologem a výchovným poradcem.  

- skupinové orientační testy profesní orientace - všem žákům devátých ročníků kariérový 

poradce zprostředkoval v prvním říjnovém týdnu skupinové testy profesní orientace. 

- individuální testy profesní orientace s kariérovým poradcem - dle individuálního zájmu 

zákonných zástupců a žáků. 

- individuální testy profesní orientace se školním psychologem - dle individuálního 

zájmu zákonných zástupců a žáků. 

- individuální testy profesní orientace na Informačním a poradenském středisku Úřadu 

práce v Uherském Hradišti (IPS) - dle individuálního zájmu zákonných zástupců a žáků 

- přednáška „Jak zatočit se stresem“ - školní psycholožka a metodik prevence připravili 

a zrealizovali v 9. ročnících před přijímacím řízení na střední školy. 

- podpora dětí a rodičů přicházejících z Ukrajiny 

- Odpoledne pro děti z Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky - v neděli 3. dubna 2022 

zorganizovalo ŠPP ve spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky program spojený 

s aktivitami pro děti z Ukrajiny a jejich rodinné příslušníky. Cílem akce bylo propojit 

vztahy jak mezi ukrajinskými dětmi, tak mezi našimi dětmi, které s nimi sdílí společné 

chvíle ve třídě a vyučovacím procesu. Pro rodiče zabezpečovali program zástupkyně 

ředitele školy a ředitel školy - seznámení se vzděláváním pro jejich děti, potřebná 

dokumentace od rodičů ke školnímu vzdělávání, zodpovězení dotazů rodičů, 

mailto:poradenstvi@zszaaleji.cz
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zabezpečení pomoci pro jednotlivé rodiny. Součástí akce byl rovněž „školní bazar“, do 

kterého přinášeli žáci školy oblečení, hygienické potřeby, léky, drobné vybavení do 

domácnosti… Rodiče ukrajinských dětí si mohli vybrat a odnést, co potřebovali. 

- metodická podpora 

- spolupráce asistentů pedagoga a vyučujících - ZŘŠ, ŠP, ŠSP a VP ve spolupráci 

vypracovaly manuál pro práci asistentů pedagoga, který by měl začínajícím AP  

i učitelům pomoci lépe se zorientovat v jejich práci. 

- Co dělat v případě ohrožení - metodik prevence během školního roku zpracovával 

manuál pro sborovnu „Co dělat, když…“. Představen bude v průběhu příštího školního 

roku. 

- Školní program proti šikanování - vyhodnocen v rámci dotazníku Klima třídy od 

společnosti SCIO, proběhlo ve všech třídách. 

- obědy do školy - zajišťovala školní psycholožka - Obědy do škol Nadace Women for 

women. 

6. Nezrealizované aktivity Školního poradenského zařízení 

- Rubicon - přesunuto na příští školní rok. 

- Žáci s mimořádným nadáním - vypracování manuálu pro učitele - vyhledávání žáků 

s mimořádným nadáním - bude dokončeno v příštím školním roce. 

7. Spolupráce s odbornými zařízeními: 

Centrum sv. Sáry - zaměřeno na podporu rodin sociálně či ekonomicky 

znevýhodněných.  

SVP Help, SVP Domek Zlín  – zaměřeno na práci se žáky s poruchami chování. 

Pedagogicko-psychologická poradna - zaměřená na práci se žáky se specifickými 

poruchami učení.  

Speciálně pedagogická centra – zaměřená na práci se žáky s poruchou autistického 

spektra a s jinými převážně fyzickými handicapy.  

Kliničtí psychologové, psychiatři a pediatři, OSPOD. 

8. Česká školní inspekce 

Stížnost za nedostatečný postup školy při řešení šikany - stížnost vyhodnocena ČŠI jako 

nedůvodná. 

Stížnost na nedostatečnou informovanost zákonných zástupců o postupu školy při 

řešení šikany - stížnost vyhodnocena jako důvodná. Opatření ŠPP - v rámci 

informovanosti rodičů využívat místo telefonické komunikace (chybí potom relevantní 

podklady) komunikaci prostřednictvím emailu (daný email evidovat), případně osobní 

schůzky s rodiči včetně pořízení zápisu, který bude podepsán rodiči a všemi 

zúčastněnými. 

 

21. června 2022 Dana Šimíková 
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5.G. Zpráva metodika prevence 

 

Koncepce rizikového chování u dětí a mládeže vychází z Národní strategie protidrogové 
politiky, z Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky a z 
Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních Č. j.: 20 006/2007-51 
Vytvořený MPP rozvíjí klíčové kompetence sociální a personální, občanské, 
komunikativní a slouží k řešení problémů ve třídních kolektivech a jednotlivců. Pomáhá 
pedagogickým pracovníkům orientovat se v problematice sociálně patologických jevů. 
Základem našeho MPP je primární prevence sociálně patologických jevů a rizikového 
chování mládeže. Obsah programu, metody a realizace odpovídají charakteristikám 
cílové skupiny a to jsou žáci naší Základní školy Za Alejí 1072 v Uherském Hradišti. 
Do realizace programu jsou zapojeni všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, provozní 
zaměstnanci, rodiče žáků, lékaři, psychologové i představitelé veřejnosti, kteří svou 
činností regulují a ovlivňují chování a postoje žáků v oblasti prevence sociálně 
patologických jevů. Obsah programu, formy a metody jeho realizace odpovídají 
charakteristikám cílové skupiny, pro kterou je určen. Dílčí aktivity, které jsou součástí 
programu, doplňují jednotlivé preventivní aktivity realizované v rámci MPP. Klade si za 
cíl vést žáky ke zdravému životnímu stylu, předejít u nich rizikovému chování. Dále 
vedeme žáky ke spolupráci při různých činnostech a projektech. V třídnických hodinách 
je zaváděna práce v komunitním kruhu, což umožňuje všem žákům projevit své názory, 
akceptovat názory jiných, diskutovat o problémech a podobně. Důležitým faktorem 
komunitního kruhu je naučit žáky naslouchat a komunikovat, protože dnešní 
přetechnizovaný svět omezuje komunikaci jen na PC, sociální sítě a mobily. 
Do realizace MPP byli zapojeni i pedagogičtí pracovníci, provozní zaměstnanci, rodiče 
žáků, lékaři, psychologové i představitelé veřejnosti, kteří svou činností regulují a 
ovlivňují chování a postoje žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 
Cíle MPP byly plněny s určitými změnami a to z důvodu korigování některých termínů. 
MPP byl realizován prostřednictvím ŠPP, třídních učitelů. V období loňského roku byla 
velmi důležitá spolupráce MP s třídními učiteli a hlavně práce třídních učitelů s třídními 
kolektivy. Bylo potřeba aktivovat a obnovit školní a třídní život v době, kdy se žáci 
plnohodnotně vrátili do školních lavic. Velmi důležitá byla výměna zkušenosti mezi 
učiteli jak motivačně a aktivačně působit na psychiku žáka, na jeho komunikativní 
schopnosti a eliminovat následky dlouhodobé práce na PC při výuce i při přípravě. 
Důležité bylo oprášit a dodržovat vnitřní pravidla školy a třídy, která jsou v souladu se 
školním řádem a při výuce vytvářela pozitivní sociální klima ve třídě. 
Ve školním roce 2021 – 2022 jsme v rámci ŠPP pracovali na pravidelných schůzkách, na 
kterých jsme probírali a diskutovali o problémech v jednotlivých třídách i o 
jednotlivcích. Každý člen ŠPP měl, jako garant na starosti několik žáků. Se školním 
psychologem jsem spolupracoval při organizování Adaptačních pobytů pro šesté třídy. 
Letos jsme se ŠPP uspořádali adaptační pobyty pro celý druhý stupeň, jako start do 
nového školního roku. Ve spolupráci a podle požadavků třídních učitelů jsem vstoupil 
do 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 6. C, 7. A a 7. B. Se žáky jsme probírali problémové otázky, 
diskutovali o pravidlech tříd a jejich dodržování, zkoušeli jsme různé hry na spolupráci 
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ve třídě a komunikaci. Aktuálním tématem byl vandalismus některých žáků, kteří ničili 
školní majetek. Kouření bylo probíráno v několika vlnách a taktéž užívání nikotinových 
sáčků, které se stalo fenoménem v 6. a 7. třídách. Tyto vstupy do tříd hodnotím 
pozitivně, hlavně z hlediska komunikace, kdy žáci postupně ztráceli trému a získávali 
sebevědomí při prezentování svých názorů, snažili se také akceptovat názory jiných. 
Kladně také hodnotím spolupráci třídních učitelů při sestavování náplně her a činností 
pro můj vstup do třídnických hodin, využíval jsem jejich zkušenosti i dobrou znalost 
svých tříd a jednotlivých žáků. 
Den prevence se uskutečnil až na třetí pokus. Překrývaly se naše termíny s termíny 
lektorů. Nakonec s malou obměnou lektorů se Den prevence uskutečnil ke 
spokojenosti všech zúčastněných. Ohlasy žáků a třídních učitelů byly pozitivní a zpětná 
vazba od lektorů nám ještě ukázala rezervy, na kterých zapracuji příští školní rok, kdy 
opět tato akce proběhne. 
Bohužel se neuskutečnila znalostní soutěž Rubikon, kterou jsme nemohli uskutečnit tři 
roky. Ani letos jsme nenašli vhodný termín, a tak jsme tuto aktivitu pro žáky 8. tříd  
a 9. tříd byli nuceni přesunout na příští školní rok.  
Moje činnost MP v tomto školním roce byla zaměřena především na vytvoření 
bezpečného prostředí ve škole, spolupráci žáků a na zlepšení jejich komunikace, na 
zlepšení jejich psychiky a adaptaci na školní prostředí. Časté nevázané a spontánní 
diskuse se žáky s různých tříd na různé témata především o tom, co se děje ve škole, 
mě v mé činnosti hodně pomáhal\. Moji činnost však značně ovlivňovala skutečnost, 
že jsem byl třídní 9. B třídy a hodně času jsem věnoval práci s touto třídou. Byl jsem 
jejich čtvrtý třídní učitel a to od osmé třídy, kdy výuka proběhla distančně. Jejich návrat 
zpět do školy nebyl jednoduchý, ale nakonec vše dobře dopadlo.  
 
Michal Vrobel, metodik prevence 
 

6. Podpůrná opatření 

6.A Přehled žáků s doporučením ŠPZ dle podpůrných opatření (k 21. červnu 2021) 

 

 

Ročník: 

  

  1. 

  

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

stupeň 1  1   1 2 2   6 

stupeň 2  3 3 6 5 11 6 13 12 59 

stupeň 3  2 2 1 3 4     1 5 2 20 

stupeň 4           

stupeň 5  1        1 

Celkem:  7 5  7 9 17 9 18 14 86 
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6.B Přehled AP po ročnících (k 21. červnu 2022) 

 

7. Hodnocení činnosti speciálního pedagoga:  

Závěrečná zpráva vychází z Plánu práce školního speciálního pedagoga vytvořeného na 
začátku školního roku. 

Téměř všechny činnosti byly realizovány ve vzájemné kooperaci s pedagogickými 
pracovníky školy – vedením školy, učiteli, členy školního poradenského pracoviště, 
rodiči žáků, ale i s dalšími pracovníky, kteří mají v kompetenci starostlivost o výchovu 
a vzdělávání (pracovníci SPC, PPP). 

Speciální pedagog se zaměřil na sledování a vyhledávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami (dále SVP) ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli, výchovným 

poradcem. Vstupoval do tříd a poskytoval pomoc při realizaci doporučení a 

nastavených podpůrných opatření vyplývajících ze zpráv odborného vyšetření.  

Náplní práce školního speciálního pedagoga je také metodická podpora pedagogů 
vzdělávající žáky s SVP. Ta byla poskytována na základě individuálních setkání. Další 
náplní práce v rámci intervenční činnosti je vedení předmětu speciálně pedagogické 
péče. Tyto hodiny navštěvovalo v tomto školním roce celkem 32 žáků.  

Další činnosti:  

 Dopomoc s vyhotovením školních dotazníků při odesílání na nová či kontrolní 

vyšetření. 

 Pozorování ve třídách převážně prvního stupně a Montessori tříd – výukové 

obtíže, depistážní činnost, kontrola školní úspěšností žáků s podpůrnými 

opatřeními – míra jejich poskytování.  

 Kontrolní činnost – náslechy a konzultace v problémových předmětech 

jednotlivých žáků s podpůrnými opatřeními. 

 Vedení kartotéky žáků s SVP. 

 Organizace a účast na adaptačních pobytech žáků 5. a 9. ročníku, účast na akci 

Otevřená Zaalejka, kde speciální pedagog vedl aktivity zaměřené na percepci, 

grafomotoriku aj.   

 Účast při zápise žáků do prvních tříd jako metodická podpora pedagogům a 

individuální pohovory s rodiči.   

Ročník: 

  

  1. 

  

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.   

počet žáků s AP - 3 - 1 2 4 1 5 2 18 

asistent pedagoga - 3 - 1 2 3 1 4 2 16 
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Učitelé vyhledávali konzultaci se školním speciálním pedagogem při řešení výukových 

problémů, hledání důvodů neprospěchu, nastavování vhodných podmínek vzdělávání 

žáků s SVP.  

Pro kvalitní práci školního speciálního pedagoga je důležité jeho neustálé vzdělávání a 

zvyšování odborné kvalifikace. Školní speciální pedagog se zúčastnil několika webinářů 

zaměřených na vzdělávání žáků s SVP. Také se účastnil pracovního setkání pro 

pedagogické pracovníky zaměřené na vzdělávání žáků s PAS a ADHD.  

Zapsala:  Martina Bruštíková  

školní speciální pedagog 

 

8. Přehled školní úrazovosti 

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

Zpracovala: Eva Kročil 

Úrazy evidované vyhotovený záznam 

dívky 37 7 

chlapci 57 11 

zaměstnanci 3 3 

celkem 97 21 

těžké úrazy 0 

smrtelné úrazy 0 

 

Úrazy s vyhotoveným záznamem dle místa: 

 

Tělocvična 30 Prostranství před školou 0 

Chodba 13 Toaleta 3 

Zimní stadion 0 Bazén školy 0 

Učebna 14 Šatna 4 

Hřiště školy 25 Šatna tělocvičny 0 

Atrium 1 Lyžařský svah 0 

Veřejné komunikace 1 Školní výlet 3 

Rekreační místnost 0 celkem 94 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Školní a mimoškolní akce  

Prázdniny roku 2021 nebyly už s žádnými přísnými hygienickými opatřeními, a tak jsme 
bez obav uskutečnili oba adaptační pobyty – pro běžné třídy a Montessori třídy. 
Bohužel adaptačního pobytu pro 1. A a 1. B se nakonec zúčastnilo 18 dětí, 5 dětí na 
poslední chvilku pro nemoc svou účast odřeklo. Adaptačního pobytu Montessori tříd 
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se zúčastnilo 24 dětí, jeden žák před odjezdem onemocněl. Oba adaptační pobyty jely 
podle osvědčeného scénáře, kdy se potkáme s rodinami v sobotu dopoledne na 
Kopánkách a v neděli v poledne se rozejdeme. V přípravném týdnu jsme byli na 
Kopánkách také se všemi pracovníky ze Zaalejky. Dvoudenní program pro nás připravili 
čtyři externí lektoři, kteří s námi již v minulosti spolupracovali.  
S vědomím toho, že se děti dlouhou dobu nepotkaly a že je potřeba v mnohých 
kolektivech podpořit nebo možná i znovu nastartovat dobré vztahy, jsme se od září 
vrhli do realizace adaptačních pobytů. Již tradičně jely na adaptační pobyt děti ze 6. tříd 
a po dvou letech vyrazil na startovací adaptační pobyt také žákovský parlament. Od 
října se adaptačních pobytů postupně zúčastnili osmáci a deváťáci. Sedmáci měli 
přislíbený program ve škole, který se nakonec díky různým podzimním absencím 
neuskutečnil. V. A svůj adaptační dvoudenní pobyt měla s přespáním ve škole. 
Adaptační pobyt pro V. B se z důvodu nemoci třídní učitelky uskutečnil až na jaře se 
zastupující třídní učitelkou. Všechny adaptační pobyty jako lektoři vedli pracovníci ŠPP 
nebo koordinátoři žákovského parlamentu. V říjnu se také uskutečnila pro třídy IV. A a 
IV. B škola v přírodě. Šlo spíše o adaptační pobyt, jelikož třídní učitelky chtěly pracovat 
na zlepšení vztahů v obou třídách.  
V tomto školním roce opět začaly děti od prvních do pátých tříd navštěvovat různé 
programy v knihovně BBB, například posezení se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.  
Celý podzim, vlastně celý rok byl protknut akcemi, které se předešlé roky 
neuskutečnily, odsunuly, …. 
A tak v říjnu proběhlo dodatečné pasování prváků (teď už vlastně druháků) v knihovně 
BBB, třídy M4 a M5 navštívily odloženou exkurzi Památníku Velké Moravy. 
Prváci v říjnu navázali na spolupráci z adaptačního pobytu a společně se zúčastnili Dne 
stromů.  
Deváťáci se od prvních dnů začali připravovat na přijímačky a přechod na 3. stupeň 
vzdělávání. V říjnu šli na ÚP, kde jim představili, jaké jsou možnosti dalšího zaměření, 
pomocí různých testů si žáci objevovali, co by je mohlo v budoucnu bavit. V prosinci se 
zúčastnili zážitkových dnů na SŠPHZ a někteří z nich ještě navštívili technický jarmark.  
Od konce listopadu se školou začala vinout vůně perníků a pečeného cukroví. Vánoční 
jarmark jsme sice nemohli z důvodu sílící epidemie a znovuzavedení částečných 
hygienických doporučení uskutečnit, ale vánoční atmosféru jsme si nenechali vzít. 
Některé třídy vyrazily do Slováckého muzea na program Advent, jiné zase na prohlídku 
betlému do Kovozoo, ve třídách probíhaly vánoční besídky a kalendářní rok jsme 
ukončili tradičním slavnostním obědem. 
Od půlky prosince se situace ve škole začala komplikovat – zůstávali doma děti, učitelé. 
A tak jsme byli rádi, že se na konci ledna podařilo na LVK vyrazit alespoň některým 
dětem z VIII. A, VIII. C a VIII. D. V Karlově si všichni užili týden plný lyžování. VIII. B jela 
na LVK po jarních prázdninách v půlce února. 
Během celého školního roku třídní kolektivy navštěvovaly programy ve Slováckém 
muzeu – v listopadu program Na svatého Martina, zima u nás začíná, v prosinci Advent, 
na jaře Rok na Slovácku v tradicích a slavnostech nebo Svět středověkých her.  
Navázali jsme také na účast v různých soutěžích a olympiádách a poprvé jsme otevřeli 
kurz Cambridge English. Zapojili jsme se do matematické soutěže Pythagoriáda, 
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olympiády z jazyka českého, jazyka anglického, dějepisu, biologie, do matematického i 
přírodovědného klokana a Mladého chemika.  
Školu na jaře navštívilo Mobilní planetárium – tuto netradiční atrakci si plně několik dní 
užily děti ze školní družiny a z 1., 2. tříd.  
Po celý školní rok jsme se snažili děti vzdělávat nejen v učivu z učebnic, ale otevřít jim 
také další obzory spojené se současnou dobou. Žáci 6. až 9. tříd se zúčastnili vzdělávací 
akce Fakescape, která měla za úkol rozvinout jejich kritické myšlení a schopnost 
odhalovat fake news. 9. ročník absolvoval workshop o dezinformacích, osmáci 
přednášku o drogové kriminalitě, šesťáci animační hodiny o německém jazyce. 5. třídy 
se zapojili do Světového dne autismu a prváci se na jedno dopoledne stali umělci 
na základní umělecké škole. Všechny děti od 3. ročníku po 9. ročník se zúčastnily 
přednášek a projekcí Jeden svět na školách na téma Ukrajina, odloučení od rodiny. 
V květnu proběhly tradiční Dny prevence, které jsme přesunuli z lednového termínu 
pro velkou absencí dětí, učitelů a lektorů. 
Žákovský parlament během roku postupně rozjížděl svou činnost. V lednu uspořádal 
celoškolní projektový den – Černý den - na téma Holocaust.  
Pro budoucí prváky jsme uspořádali Otevřenou Zaalejku, které se zúčastnilo asi 50 dětí 
se svými rodiči. Po dvou letech jsme mohli uspořádat prezenční zápis, na který nově 
navázaly dvě rodičovské kavárny. Také jsme navázali na spolupráci s okolními školkami.  
Z tradičních akcí se uskutečnila exkurze do Osvětimi, návštěva habsburské Vídně, 
Sluňákov pro osmáky, Noc s Andersenem, Dny Země, Den dětí, Běh kunovským lesem, 
McDonalds´Cup. Ke škole byl přistaven technický kamión, kde si třídní kolektivy mohly 
vyzkoušet různé technické vymoženosti. První stupeň vyrazil do kina na Lichožrouty. 
V dubnu se do naší školy postupně přihlásilo asi 40 dětí z Ukrajiny. Zorganizovali jsme 
pro ně sbírku potřebných věcí, do které se zapojila řada rodin. Učitelé uspořádali pro 
celé rodiny nedělní dopoledne, kde rodiče mohli poznat nejen prostředí školy, ale také 
pedagogy, kteří se o děti starají.  
Po dvou letech se podařilo opět rozjet Erasmus, se kterým v květnu vycestovalo 8 dětí 
a 6 pedagogů do španělské Valencie.  
Školy v přírodě se na jaře zúčastnily děti z M1, M2, M3, II. A, II. B, III. A, III. B. 
Třídní pátých tříd spolu se žáky uspořádali dopoledne pro budoucí nové spolužáky 
z Jarošova. A také jsme se vrátili k tradici výměnných pobytů páťáků. 
Konec roku byl plný různých akcí, které nám dva roky chyběly – Slavnost slabikáře, 
pasování na čtenáře, obhajoby absolventských prací, závěrečná polonéza deváťáků, 
rituály spojené s odchodem absolventů, výlety a hlavně dlouho očekávaný cirkus 
Happy Kids, na který přijeli i učitelé ze škol, které byly s námi v Erasmu. 
Na prázdniny jsme odcházeli s pocitem, že školní život se vrací do nám dobře známých 
kolejí. Zvládli jsme přetrvávající epidemii, uspořádali řadu akcí, naučili děti novým 
dovednostem a snažili se začlenit děti z Ukrajiny. 
 
 
 
 
 



Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace 
 

 

 

 

                                    Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

 

 

37 

 

 

 

 

V tomto školním roce probíhala tzv. malá revize RVP, což znamenalo úpravu výstupů 

v předmětu Informatika, která se na naší škole učí od 4. ročníku již dlouhodobě. 

Dále se doplňovala Digitální klíčová kompetence do předmětů a diskutovaly  

a ujasňovaly se způsoby jejího naplňování.  

Montessori třídy mají vypracovaný vlastní školní vzdělávací program. 

Jana Černá, koordinátor ŠVP 

 

 

  

 

 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

 
 

 

 

TVORBA HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU  

 

1. Hospodářský výsledek 

V hodnoceném období škola dosáhla v celkovém hospodaření zlepšený hospodářský 

výsledek ve výši  1 284 347,59 Kč. 

 

Z toho: 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                                           1 160 200,34 Kč  

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:                                      124 147,25 Kč 

 

 

 

 

 

 

VI. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

VII. 
Údaje o výsledcích hospodaření za rok 2021 

V. 
Školní vzdělávací program 
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2. Výnosy 

 
Druh výnosu Rozpočet 

/Kč/ 

Skutečnost 

/Kč/ 

Plnění /%/ 

Příspěvek na přímé neinvestiční 

výdaje – Zlínský kraj 

45 935 244,90 45 935 244,90 100,00 

Příspěvek od zřizovatele 5 874 900,00 5 874 900,00 100,00 

Transferový podíl 100 000,00 98 988,00 98,98 

Výnosy z doplňkové činnosti 420 000,00 225 183,75 53,61 

Příspěvek - Erasmus 19 500,00 19 500,00 100,00 

Příspěvek – dotované místo ÚP 112 842,00 112 842,00 100,00 

Vlastní výnosy 3 801 010,72 2 686 077,80 70,66 

Celkem 56 263 497,62 54 964 906,33 97,69 

 

Vlastní výnosy tvoří: 

Výnosy z prodeje služeb – stravování 1 412 937,02 

Výnosy z prodeje služeb – ostatní DČ 114 875,25 

Výnosy z pronájmu - DČ 110 308,50 

Výnosy z vlastních výkonů 

 /úplata za školní družinu, kroužky/ 

238 873,00 

Výnosy z prodeje materiálu 16 900,00 

Čerpání fondů 598 889,72 

Ostatní výnosy z činnosti /náhrady za škody, 

věcné dary/ 

418 478,06 

Celkem 2 911 261,55 

 

3. Náklady 
3.1 Náklady na přímé neinvestiční výdaje ve školství 

                                                     

Ukazatel Rozpočet /Kč/ Skutečnost /Kč/ Plnění % 

Platy 32 335 730,00 32 335 730,00 100,00 

OON 429 006,00 429 006,00 100,00 

Odvody 10 928 233,00 10 928 233,00 100,00 

Příděly FKSP 653 792,90 653 792,90 100,00 

DVPP 151 774,00 151 774,00 100,00 

Ostatní 1 436 709,00 1 436 709,00 100,00 

Celkem 45 935 244,90 45 935 244,90 100,00 

DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

OON – Ostatní osobní náklady 
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STRUČNÝ PŘEHLED VYBRANÝCH NÁKLADŮ 

 

Spotřeba materiálu:                             

- Školní potřeby pro 1. třídy 32 000,00 

- Učebnice 70 376,00 

- Učební pomůcky 58 833,83 

- Učební pomůcky – podpůrná opatření 20 099,00 

- Odborná literatura, pomůcky pro učitele 12 727,18 

Cestovné:  

- Cestovné 40 168,00 

- Cestovné DVPP 42 570,00 

Ostatní služby:  

- Služby LVK, ŠVP, výlety – doprava, pobyt 

doprovod 

71 215,76 

- Služby DVPP - doprava, ubytování 13 880,00 

- Ostatní služby 

-   

32 734,00 

Zákonné sociální pojištění:  

- Zákonné pojištění pracovních úrazů 132 170,00 

 Zákonné sociální náklady:  

- Osobní ochranné prostředky 42 926,64 

- Vložné na DVPP 151 774,00 

- Vložné na semináře a školení - ostatní 27 180,00 

- Preventivní zdravotní prohlídky 8 521,00 

Mzdové náklady:  

- Náhrada mzdy za dočasnou pracovní 

neschopnost 

318 416,00 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku:  

- Učební pomůcky  489 578,67 

- Učební pomůcky – podpůrná opatření 23 313,00 

Zkratky: DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků      LVK – lyžařský výcvikový kurz 

               ŠVP – škola v přírodě 

 

3.2 Provozní náklady 

 

Druh nákladu Rozpočet 

/Kč/ 

Skutečnost 

/Kč/ 

Čerpání (%) 

Spotřeba materiálu 3 487 724,00 2 471 325,96 70,86 

Spotřeba energie 2 334 300,00 2 022 144,49 86,62 

Opravy a udržování 1 619 800,00 792 022,31 48,89 

Cestovné 35 000,00 3 137,00 8,96 

Náklady na reprezentaci 15 000,00 6 620,00 44,13 

Ostatní služby 542 954,00 438 039,29 80,68 

Mzdové náklady 964 320,00 748 743,00 77,64 
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Zákonné sociální pojištění 238 596,00 237 180,00 99,41 

Zákonné sociální náklady 94 197,72 76 596,29 81,31 

Jiné daně a poplatky 700,00 700,00 100,00 

Jiné sociální pojištění 3 400,00 2 512,00 73,88 

Prodaný materiál 16 900,00 16 900,00 100,00 

Manka a škody 0,00 44 100,00 0,00 

Ostatní náklady z činnosti 29 000,00 12 734,54 43,91 

Odpisy dlouhodobého maj. 231 000,00 209 022,00 90,48 

Náklady z drobného 

dlouhodobého majetku 

715 361,00 663 520,81 92,75 

Kurzové ztráty 0,00 16,15 0,00 

NÁKLADY CELKEM  10 328 252,72 7 745 313,84 74,99 

 

Přehled čerpání energií v roce 2021 
                                                                                                                    

Náklady Rozpočet 

/Kč/ 

Skutečnost 

/Kč/ 

Čerpání  

(%) 

Elektřina 643 900,00 547 738,47 85,06 

Voda 309 100,00 256 216,76 82,89 

Plyn 11 300,00 8 409,26 74,41 

Teplo 1 370 000,00 1 209 780,00 88,31 

Celkem 2 334 300,00 2 022 144,49 86,62 

 

Významné položky čerpání nákladů z rozpočtu zřizovatele:  
 
V hodnoceném období byl z rozpočtu zřizovatele pořízen drobný dlouhodobý hmotný 
a nehmotný majetek v celkové hodnotě 549 218,56 Kč /motorový zametač, nábytek do 
ŠJ, pračka, věšáková stěna s lavičkami a obklady s věšáky do ŠD, kopírka, skartovací 
stroj, kopírka, mobilní telefon, kancelářská židle, jednolavice Pula, grafický vysekávač 
na odznaky, magnetická tabule/. 
 
Škola obdržela účelový příspěvek od zřizovatele na nákup učebních pomůcek do výuky 
ve výši 152 100,00 Kč. Poskytnuté prostředky byly plně vyčerpány, v účetnictví 
organizace jsou vedeny pod samostatnou analytickou evidencí.  
Přehled nakoupených pomůcek: termo kamera, datový projektor, Ozobot, kuchyňský 
robot, váhy dvouramenné … 
 
Dále byl pořízen drobný majetek (v hodnotě 500,00 až 999,00 Kč) v celkové výši  
35 768,89 Kč –židle Junior, hračky do ŠD a obraz do ŠJ. 
Z prostředků finančních darů byla zakoupena sušička prádla a obrazy do ŠJ ve výši  
15 761,00 kč. 
V hodnoceném období byly provedeny opravy a údržba majetku v celkové výši 
791 935,71 Kč. 
 



Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace 
 

 

 

 

                                    Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

 

 

 

41 

Přehled oprav:    

- Opravy strojů a zařízení: 
- oprava kopírky, tiskárny, projektoru, čtečky, profylaxe datových projektorů ve výši 

29 620,09 Kč  

- Oprava chladicího zařízení, varného kotle, mycího stroje, drtiče, robota ve ŠJ ve výši 

50 665,12 Kč                                 

- Opravy učebních pomůcek: 
- oprava lampy u projektoru, oprava lupy ve výši 12 509,75 Kč 

- Ostatní opravy a udržovací práce: 
- podlahářské práce a lepení lina v učebnách ve výši 289 821,00 Kč 

- výměna vestavných skříní a oprava školních židliček ve výši 124 328,00 Kč 

- výměna uzavíratelných armatur na topném rozdělovači ve výši 13 145,44 Kč 

- oprava podlahy v chladicím boxu a v místnosti školní jídelny ve výši 49 918,23 Kč 

- oprava schodů u vstupu do Tv a zapravení boků schodiště ve výši 32 242,00 Kč 

- oprava potrubní pod bazénem ve výši 63 558,88 Kč 

- oprava IT techniky, nábytku, pročištění odpadního potrubí ve výši 20 073,00 Kč. 

- malířské práce ve výši 106 054,20 Kč  

Škola obdržela účelový příspěvek od zřizovatele na údržbu zahrady ve výši 10 300,00 
Kč. Poskytnuté prostředky byly vyčerpány z části, v účetnictví organizace jsou vedeny 
pod samostatnou analytickou evidencí a na účtu materiál – údržba zahrad.  
Finanční prostředky byly použity na výstavbu laviček v átriu, na výsadbu sazenic 
rostlin a benzín do zametače. 
 
Investiční akce: 
Byly instalovány venkovní žaluzie v hodnotě 249 478,00 Kč. 
Na tuto akci byly se souhlasem zřizovatele převedeny finanční prostředky z provozu 
(ukazatele nákladů – opravy) v částce 250 000,00 Kč.  

 
Finanční dary: 
V hodnoceném období škola obdržela finanční dary v celkové hodnotě 631 048,00 Kč. 
 
Uvedené prostředky byly čerpány v souladu s podmínkami stanovenými v darovacích 
smlouvách na financování mzdy a zákonných odvodů asistentky pedagoga,  
na financování obědových služeb pro žáky, nákup vybavení do školní jídelny, dar  
na projekty žáků 9.A. 
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3.3 Náklady na doplňkovou činnost 

Druh nákladu Rozpočet 

/Kč/ 

Skutečnost 

/Kč/ 

Čerpání (%) 

Spotřeba materiálu 30 000,00 10 901,76 36,33 

Spotřeba energie 186 000,00 81 438,37 43,78 

Opravy a udržování 10 000,00 86,60                0,86 

Ostatní služby 9 000,00 759,77 8,44 

Mzdové náklady 200 000,00 7 850,00 3,92 

Zákonné sociální pojištění 0,00 0,00 0,00 

NÁKLADY CELKEM  435 000,00 101 036,50 23,22 

 

4. Hospodaření s fondy 

Fond investic v Kč 

zůstatek fondu k 01. 01. 2021 66 361,00 

Tvorba investičního fondu:  110 556,00 

  - účetní odpisy dlouhodobého majetku 110 034,00 

  - převody z rezervního fondu 0,00 

  - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 522,00 

  - dary a příspěvky od jiných subjektů 0,00 

  - výnosy z prodeje majetku 0,00  

Čerpání investičního fondu:  0,00 

   - pořízení a technické zhodnocení majetku 0,00 

   - použití na opravy a udržování 0,00 

zůstatek fondu k 31. 12. 2021 176 917,00 

Fond odměn v Kč 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2021 71 546,00 

Tvorba fondu odměn 0,00 

  - tvorba ze zlepšeného HV 0,00 

Čerpání fondu odměn 36 886,00 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 34 660,00 

  

Rezervní fond v Kč 

Zůstatek fondu k 01. 01. 2021 1 379 143,85 

Tvorba fondu 2 768 127,39 

- zlepšený výsledek hospodaření 

 

544 352,94 

  - nespotřebované dotace z rozpočtu EU, mez. smluv 2 022 897,45 

  - peněžní dary – účelové 200 877,00 

  - peněžní dary – neúčelové 0,00 

  - ostatní tvorba 0,00 

Čerpání fondu 1 557 216,07 

  - úhrada zhoršeného hospodářského výsledku 0,00 
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  - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0,00 

  - časové překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady 0,00 

  - ostatní čerpání 1 557 216,07 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 2 590 055,17 

  

Fond kulturních a sociálních potřeb v Kč 

zůstatek fondu k 01. 01. 2021 562 174,13 

Tvorba fondu: 667 066,36 

   - základní příděl 667 066,36 

  - ostatní tvorba 0,00 

Čerpání fondu 496 592,64 

  - příspěvek na stravování 0,00 

  - příspěvek na rekreaci 82 910,00 

  - příspěvek na tělovýchovu, sport, kulturu 286 183,14 

  - úhrada příspěvku na penzijní připojištění 48 800,00 

  - ostatní užití fondu 78 699,50 

Zůstatek fondu k 31. 12. 2021 732 647,85 

Vypracovala: Andrea Neubauerová – ekonom školy 

 

 

 

 

Projekt Erasmus+: 

Název Projektu: Student Parliament – Empowering the school through the use 

Students´own ideas, interests, and their active involment  

Do projektu jsou zapojeny tyto školy: 

Základní škola Za Alejí  - koordinátorská škola celého projektu 

Colegio Nuestra Seňora del Rosario – Španělsko (Valencie) 

Pumpuru vidusskola – Lotyšsko (Jürmala) 

Bodnant Community School – Velká Británie (Prestatyn) 

V tomto školním roce jsme v rámci projektu Erasmus navštívili základní školu ve 

Španělsku, proběhla virtuální mobilita v Lotyšsku a celý projekt jsme zakončili na naší 

škole. 

2. výjezd do Španělska se konal ve dnech 1.5. – 6.5. Jeli členové žákovského parlamentu 

a žáci, kteří byli hostiteli pro španělské děti v roce 2020. Tohoto výjezdu se zúčastnilo 

celkem 8 dětí naší školy, vedení školy, koordinátoři žákovského parlamentu a správce 

webových stránek projektu Erasmus. Ve Španělsku jsme se setkali s žáky a učiteli 

z Lotyšska a Wellsu zapojených do projektu Erasmus. Žáci všech zemí měli společné 

VIII. 
Mezinárodní spolupráce 
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schůzky žákovského parlamentu a měli možnost poznat systém španělského školství. 

Mimo to jsme navštívili mnoho zajímavých míst, společně jsme pracovali na projektu 

týkajícího se žákovského parlamentu. Členové školního parlamentu zapojených států 

představili svou činnost na zasedání parlamentu. Španělský parlament představil 

zapojeným školám, jaký měl vliv nově vzniklý parlament na utváření života školy. 

Koordinátoři jednotlivých zemí informovali o přínosu projektu pro činnost parlamentu 

a pro školu a naplánovali si, jakým způsobem bude probíhat udržitelnost projektu. 

Na programu jsme také měli komentovanou prohlídku centra  a parlament Valencie, 

navštívili jsme oceánografické muzeum a největší akvárium v Evropě s výcvikem 

delfínů. Děti, které se účastnily této mobility měly také přichystaný program od svých 

hostitelských rodin – navštívily krásné pláže Valencie, město Valencie, které okouzlí 

nejen historií, ale i současností. 

Ve dnech 23.5. – 27.5. proběhla virtuální mobilita v Lotyšsku, které se zúčastnily 

všechny zapojené školy do projektu Erasmus. Projektu se zúčastnili zástupci 

žákovského parlamentu 1. a 2. stupně, koordinátoři žákovského parlamentu a správce 

webových stránek projektu Erasmus. Dále se tohoto online spojení zúčastnily děti, 

které byly na výjezdech Erasmus ve Wellsu, Španělsku a děti, které měly vyjet do 

Lotyšska. Všem vyučujícím byl poslán odkaz a některé třídy se připojily a byly také 

součástí virtuální mobility. Měli jsme možnost nahlédnout do budovy parlamentu 

města Jϋrmala, kterou nás provázeli zastupitelé parlamentu. Dále zástupci žákovského 

parlamentu lotyšské školy pro nás nachystali virtuální prohlídku lázeňského města 

Jϋrmala, pláže, která je nedaleko školy a outdoorového centra Dzintari. Další den jsme 

se společně podívali na videa týkající se historie a současnosti SAEIMY, což je lotyšský 

jednokomorový parlament. Vyrobili jsme plakáty o práci v našem žákovském 

parlamentu, složení, schůzkách a plánech, které jsme společně odprezentovali. Po 

prezentacích všech států jsme společně diskutovali o návrzích, jak zlepšit práci 

v žákovských parlamentech. Poslední den každá země připravila Kahoot pro ostatní o 

přidělené zemi. Zástupci parlamentu naší školy vytvořili otázky v programu Kahoot o 

Španělsku, lotyšský parlament o Wellsu, Wells o České Republice a Španělé o Lotyšsku. 

Poté, co jsme si zahráli všechny tyto připravené kvízy, jsme zhodnotili průběh celého 

týdne a co jsme se během této mobility naučili. Žákovský parlament na závěr  

odprezentoval své výstupy na ranním setkávání pro celou školu. 

Ve dnech 1.6. – 6.6. proběhla v České republice závěrečná mobilita projektu Erasmus, 

na který přijeli koordinátoři žákovských parlamentů. Setkání začalo v Praze tréninkem 

pořádaným Centrem pro demokratické učení, které vzdělává koordinátory žákovských 

parlamentů. Hlavním tématem bylo motivování žáků pro práci v ŽP, co je a co není 

demokratické rozhodování, vedení aktivit a udělování zpětné vazby. Tento týden na 

naší škole probíhal projekt Cirkus Happy Kids. Naši zahraniční partneři zhlédli 
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vystoupení dětí naší školy, což podle jejich slov bylo velkolepé. Dále si prohlédli naši 

školu, diskutovali s dětmi na naší škole a pracovali jsme na závěrečné zprávě projektu. 

Projekt Erasmus trval tři roky, jelikož byl doprovázen mnoha úskalími – jakou byla 

pandemie Covid a válka na Ukrajině. I přesto jsme projekt úspěšně zakončili s výstupy, 

které jsme si společně vytyčili  – založení fungujícího žákovského parlamentu na 

španělské škole, webové stránky projektu určené pro žákovské parlamenty v Evropě, 

Ústava žákovských parlamentů zapojených zemí, sepsání metodiky a aktivit pro 

parlamenty v anglickém jazyce. 

V tomto projektu si našli přátele nejen děti, ale i učitelé, se kterými udržujeme 

pravidelný kontakt. Další Erasmus projekt jsme napsali společně se Španělskem, 

Lotyšskem, Portugalskem a Chorvatskem, tak doufejme, že bude schválen. 

 

 
 

 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 

 

Přípravný týden jsme zahájili osmihodinovým školením na téma formativní hodnocení. 

Následující den proběhlo tradiční školení BOZP a požární ochrany. Poslední dva dny 

přípravného týdne jsme strávili společně celá škola na výjezdu, jehož program byl 

zaměřen na hodnoty.  

Členové širšího vedení měli během roku pět setkání s lektorem, kde se učili různým 

stylům vedení, komunikačním dovednostem, podpoře kolegům, … 

Asistenti pedagoga i v tomto roce pokračovali v různých vzdělávacích kurzech, které se 

jim nabízely v rámci projektu APIV B. Všichni prošli dvoudílným on linem kurzem na 

téma autismus a podpora vzdělávání dětí s SPU. 

Dvě paní učitelky prošly 6denním kurzem učitel koučem a konečně se podařilo 

uspořádat diplomovaný Montessori kurz, kterým prošla jedna pedagožka. 

IX. 
Zapojení do dalšího vzdělávání 
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Mnoho pedagogů z řad učitelů, vychovatelek a asistentek se v rámci šablon zúčastnilo 

náslechů a rozborů na řadě škol po celé České republice – v Litvínově, Novém Jičíně, 

Kroměříži, Zlechově, Zádveřicích, Dolních Břežanech, Ivančicích – Řevnovicích, Zlíně, 

Slavičíně, Svitavách a Havířově. 

V tomto roce začala jedna z učitelek studovat dvouletý výcvik školního metodika 

prevence, jedna paní učitelka absolvovala on line kurz koordinátor ŠVP a školní 

psycholožka se zúčastnila několika kurzů – Attachement u dětí, FIE.  

Jedna z paní asistentek, která učí vlastivědu, zaměřila své vzdělávání na holokaust  

a židovskou tematiku.  

Učitelé matematiky tento rok prošli celou řadou školení, o kterých se pak vzájemně 

informovali na PK – šlo o školení na téma Od úhlu k trojúhelníku, konference 

matematiků, Kurz geometrie. 

Díky účasti v projektu Erasmus plus se členové realizačního týmu měli možnost 

zúčastnit několika školení s touto tematikou 

 

Název DVPP počet účastníků, poznámky 

TOŠ – Letní škola 2 učitelé (ŘŠ, ZŘ) 3 dny 

Formativní hodnocení Celá sborovna, 1 den 

BOZP Celá sborovna, 2 hodiny 

Požární ochrana Celá sborovna, 2 hodiny 

Učitel koučem 2 učitelé, 6 dní 

Kurz geometrie  3 učitelé, 2 dny 

Setkání konzultačních center 4 učitelé, 2 dny 

Diplomovaný montessori kurz 1 učitel, 250 hodin 

Výcvik ŠMP 1 učitel, 250 hodin 

Attachement u dětí 1 učitel, 2 dny 

FIE 1 učitel, 10 dní 

Koordinátor ŠVP on line 1 učitel, 250 hodin 

Židé, dějiny a kultura 1 učitel, 4 dny 

Podpora při vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra I., 

II. 15 asistentů pedagoga, 2x4 hodiny 

Podpora při vzdělávání dětí, žáků s SPU a NKS - ZŠ, ZUŠ, SVČ 15 asistentů pedagoga, 4 hodiny 

Seminář monitorovací zpráva Erasmus+  1 učitel, 8 hodin 

Konference matematiků 1 učitel, 8 hodin 

Jak vyučovat o holokaustu 1 učitel, 2 dny 
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Od úhlu k trojúhelníku 1 učitel, 4 hodiny 

Vzdělávání žáků s poruchou autismu 1 učitel, 4 hodiny 

Kariérové poradenství 1 učitel, 8 hodin 

 

 

 

 

 

1. září 2019 byl zahájen projekt OPVV s názvem „Škola pro všechny 2“. Projekt byl 

podpořen částkou 2 526 193 Kč. Vzhledem k distanční výuce je projekt prodloužen do 

28. února 2022. Nakonec byl projekt ještě jednou prodloužen a ukončen 30. června 

2022. 

1. září  2019  jsme zahájili projekt Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 – 

Partnerství škol. Projekt s registračním číslem  2019-1-CZ01-KA229-061198_1 byl 

podpořen částkou 35 337 Eur. Bohužel z důvodů karanténních opatření v různých 

zemích EU jsou návštěvy pozastaveny. Projekt byl prodloužen a řádně ukončen 30. 

června 2022. 

Od 1. dubna 2021 jsme zahájili projekt v rámci výzvy č. 80 – OP VVV - Šablony III. Projekt 

„Škola pro všechny III“, reg. č: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021964 ve výši 1 032 508 Kč 

je zaměřen na podporu školních klubů, školního psychologa a výjezdy pedagogických 

pracovníků na stínování do zahraničních škol. 

 

 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo vyučováno ve všech ročnících podle školního 

programu pro základní vzdělávání Aktivita, tvořivost, spolupráce. Do školního roku 

jsme vstoupili s přesvědčením, že ve škole strávíme celý školní rok a užijeme si školních 

a mimoškolních akcí jako před dvěma lety. Nadále jsme chtěli zkvalitňovat výuku  

a učení. Jelikož máme přesvědčení, že se dětem lépe učí v prostředí, kde je jim dobře, 

cítí se tam bezpečně a se spolužáky mají dobré vztahy, hned od září jsme začali 

organizovat řadu adaptačních pobytů. Adaptační pobyty probíhaly mimo školu, ale i 

v prostředí školy. Děti se opět začaly poznávat, sdílet spolu zážitky a těšit se na sebe do 

školy. V rámci hygienických opatření jsme od podzimu nastavili pravidelné testování 

žáků a zaměstnanců. V říjnu se postupně začaly zavírat části tříd a začali jsme 

intenzivně využívat prostředí google classroom. Tato situace, kdy jsme učili ve škole, 

online, ve škole byla část dětí a ještě menší část vyučujících, trvala do února. Před 
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jarními prázdninami vyjely tři osmé třídy na lyžařský kurz a my se těšili, že jarní 

prázdniny tuto situaci vyřeší a po nich se sejdeme všichni – žáci, učitelé, asistenti…. 

Opravdu jsme se po jarních prázdninách téměř všichni sešli a třídy už nechodily do 

karantény. My jsme tak mohli učit na živo, děti chodily do školy a život se vrátil do 

„starých kolejí“. Ne však na dlouho. V dubnu do školy přišlo postupně 40 dětí z Ukrajiny 

od první do deváté třídy. A učitelé se znovu začali učit: jak učit cizince, jak se postarat 

o ty, kteří jsou v těžké situaci a nerozumíme jim, jak začlenit do kolektivu nové děti. 

Rodiče i žáci pomáhali z plných sil. Vytvořili jsme podporující materiály, pomůcky, stali 

jsme se školou určenou pro výuku cizinců. Ke konci roku se školní život zase ustálil, 

věděli jsme, že jsme náročnou situaci zvládli. Školní rok jsme zakončili týdnem 

s cirkusem Happy Kids, na který jsme se několik let těšili. Vystoupení dětí byla opět 

emotivní, viděli jsme, co všechno se naši malí zaalejkoví cirkusáci dokáží naučit za pár 

hodin. Deváťáci se s námi rozloučili velkolepou polonézou, která se tentokrát konala 

na sokolovně ve Starém Městě. Byl to další z roků, kdy si většina říkala, jsme rádi Za 

Alejí, protože se nám tam líbí. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 14. říjen 2022      

 

Datum projednání na pedagogické radě: 3. listopad 2022 

 

Datum schválení školskou radou:  9. listopad 2022 

 

Podpis ředitele a razítko školy : 
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