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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy, údaje o Školské radě 
 

1. Škola 
 
Základní škola Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, příspěvková organizace 
Univerzitní 2701, 760 01 Zlín 
příspěvková organizace od 1. 1. 2003 
 
IČO:     71 00 7997 
IZO:     102 319 171 
Identifikátor právnické osoby: 600 113 965 
 
Vedení školy:  ředitelka:  Mgr. Jana Kříčková do 31. 7. 2022,  

PaeDr. Miroslava Horníková  od 1. 8. 2022                              
statutární zástupce,  zástupkyně ředitelky pro II. stupeň: Mgr. Irena Bublíková 
                                      zástupkyně ředitelky pro I. stupeň: PaeDr. Miroslava Horníková 
 
Kontakt:  telefon: 577 006 433 
   datová schránka: e47mk5v   
   email:   skola@zsezzlin.cz 
 
Pracovnice pro informace:  kancelář školy 
 

2.  Zřizovatel 
 
Statutární město Zlín 
Obec se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín 
IČO:  00283924 
 

3. Součásti školy 
 
Základní škola   kapacita k 1. 9. 2006    620 žáků  
 
IZO: 102 319 171 
plánovaná kapacita        620 žáků  
 
Školní družina   kapacita k 1. 11. 2018    110 žáků 
 
IZO: 118 500 236 
plánovaná kapacita        110 žáků 
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 4.  Základní údaje o součástech školy   
 

Součást školy 
Počet tříd  Počet žáků přepočtený počet počet žáků na  

oddělení celkem na třídu ped. pracovníků ped. úvazek 

1. stupeň 7 146 20,9 9,13 16 
2. stupeň 15 301 20,1 25,51 11,8 
Školní družina 3 61 20,3 3,46 17,63 

               
 
 
 

5. Materiálně technické podmínky školy  
 

 Nová výstavba velké tělocvičny je zcela v nedohlednu. Budeme doufat, že by se mohla časem 

alespoň rekonstruovat. 

 Celý školní rok jsme čekali na plánovanou rekonstrukci multimediální učebny pro výuku cizích 

jazyků a práci s digitálními technologiemi. Během tohoto září by se snad měl projekt konečně 

začít realizovat.  

 Stávající učebna, vybavena použitými, ale potřebám vyhovujícími počítači získanými darem 

z UTB, přestává zvyšujícími se nároky na využívání IT prostředků ve výuce kapacitou stačit. 

Protože situace se slíbenou novou učebnou byla nejistá, škola zakoupila nové notebooky pro 

použití jako náhradní dočasné řešení. Po realizaci projektu budou notebooky využity jako 

mobilní učebna pro potřeby výuky IT a využití i v jiných předmětech. Část notebooků bude 

využita pro zapůjčování pro ukrajinské žáky či žáky se slabším sociálním zázemím. 

 Celkový počet klasických novějších tabulí je 23 a počet interaktivních tabulí - 4x  SMART,  

5x BENQ, 1x DIGITAL BOARD. Ve škole máme také celkem 12 interaktivních a 9 standardních 

dataprojektorů. 

 Odborné pracovny M, F, Ch, Př, Ze a Hv byly i v letošním roce zároveň kmenovými třídami. 

Nekmenovými třídami zůstaly počítačové učebny, dvě menší učebny a také učebna cizích 

jazyků. 

 Opět jsme v tomto roce měli tři oddělení školní družiny. Jedno oddělení je samostatně při 

vstupu do budovy, druhé oddělení a třetí oddělení jsou umístěny v učebnách v červeném a 

žlutém patře. 

 Odpočinková zóna mezi školami, kde je hřiště pro děti ze školní družiny, byla využívána 

v odpoledních hodinách a zatím jen výjimečně dopoledne.  
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 Podle potřeby se obnovovalo vybavení žáků učebnicemi a učebními pomůckami na začátku i 

v průběhu školního roku. 

 V letošním roce se podařilo zčásti zmodernizovat vybavení kanceláře školy. Druhá část obnovy 

bude pokračovat v průběhu následujícího školního roku. 

 Neustále průběžně kontrolujeme sportovní vybavení v obou tělocvičnách. V současné době je 

vybavení v rámci možností vyhovující. 

 Podle finančních možností a potřeby se opravuje a obnovuje také žákovský nábytek.  

 
 

6. Údaje o Školské radě        
     
 Byla zřízena 1. 1. 2006 
 Má 6 členů, dva zástupce zřizovatele Statutárního města Zlín, dva zástupce rodičů a dva 

zástupce školy.  
 
 

7. Údaje o občanském sdružení při škole 
 

  Klub rodičů při ZŠ byl zřízen 26. 1. 2001 pod čj. J. VS/1-1/45894/01-R   
 IČO: 265 16 357 

Výbor Klubu rodičů 2020-21 pracuje ve složení: předseda výboru Klubu rodičů, místopředseda 
výboru Klubu rodičů, čtyři členové a zástupce vedení školy. 

Školní sportovní klub – ŠSK byl zřízen 6. 1. 1997 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program 
 
Sport mne učí vítězit. 
Sport mne učí prohrávat. 
Sport mne učí všemu – 
zkrátka životu. 
Ernest Hemingway 
 

Základní škola Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. - 9. ročníkem, jejíž součástí jsou 
třídy I. stupně, II. stupně a školní družina.  

Škola poskytuje základní vzdělání na základě vzdělávacího programu Škola a sport, který 
vychází ideově z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jehož součástí jsou i 
učební plány pro třídy I. a II. stupně se sportovním zaměřením (od 4. ročníku) a také pro třídy bez 
sportovního zaměření ve všech ročnících. 

Školní družina pracuje se vzdělávacím programem pro ŠD 
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3. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2020-2021   
 

1. Základní údaje                                                                     
zaměstnanci ZŠ fyzické osoby přepočteno   

Počet učitelů ZŠ   37 34,64   
Počet vychovatelů ŠD/AP   3 3,46   
Speciální pedagog  1 0,5   
Počet asistentů pedagoga  1 0,75   
Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 7,9   
Počet pracovníků celkem   50 47,25   

       
 
 

2. Údaje o pedagogických pracovnících     

Pedagogičtí Pracovní zařazení úvazek 
stupeň  

aprobace 
Počet 
roků 

pracovníci funkce vzdělání  praxe 
1. ředitel školy 1,0 VŠ Tv, Ze   29 
2. zástupce ředitele 1,0 VŠ 1.-5.     35 
3. zástupce ředitele 1,0 VŠ  F, Inf.   28 
   1. stupeň             

4. učitelka 0,27 VŠ 1.- 5.     39 
5. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     13 
6. učitel 1,0 VŠ 1.- 5.    4 
7. učitel 1,0 VŠ 1.- 5.    34 
8. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     24 
9. učitelka 0,86 VŠ 1.- 5.   13 

10. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.    41 
11. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   4 
12. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   29 

     2. stupeň             
13. učitelka  1,0 VŠ Ch, Bio       14 
14. učitelka 1,0 VŠ Tv   6 
15. učitelka 1,0 VŠ Aj,Nj   16 
16. učitelka 0,63 VŠ Ch, Fy   24 
17. učitelka 1,0 VŠ ČJ, Tv    18 
18. učitel 1,0 VŠ TV   4 
19. učitel 0,64 VŠ Ze, Tv            10 
20. učitelka 1,0 VŠ Ch, Ma          9 
21. učitelka 1,0 VŠ Čj, Hv  30 
22. učitelka 0,9 VŠ Tv, Ze  39 
23. učitelka 1,0 VŠ Ma, Ze      25 
24. učitelka  1,0 VŠ Čj, Ov  18 
25. učitelka 1,0 VŠ Rj, Vv  30 
26. učitel 0,73 VŠ Ma, Fy                                   6  
27. učitelka 1,0 VŠ Čj, Ov                                         30  
28. učitel 1,0 VŠ Tv, Bio                                    36  
29. učitel         1,0 VŠ Rj, Ov  10 
30. učitelka 1,0 VŠ Čj, Hv             19 
31. učitel     1,0 VŠ Ma, Vv  14 
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32. učitel 1,0 VŠ Z, Ov  6 
33. učitel 1,0 VŠ Nj, D         14 
34. učitelka 1,0 VŠ Ma, Ov  3 
35. učitel 1,0 VŠ TV                 2 
36. učitel 1,0 VŠ AJ                 2 
37. učitelka 1,0 VŠ TV, D          7 
38.  speciální pedagog   0,5 VŠ      4 

    Vychovatelky, AP         
39. asistent pedagoga 0,75 SŠ                                 12 
40. vychovatelka/AP 1,0/0,39 SŠ vychovatelka ŠD     18 
41. vychovatelka/AP 0,5/0,64 SŠ vychovatelka ŠD     30 
42. vychovatelka 0,92 SŠ vychovatelka ŠD    36 

      
 

3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků  

učitelé 
odborná kvalif.      

%      
1. stupeň 100,0      
2. stupeň 100,0      
Vychovatelky ŠD 100,0      
 
 
 
4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby     
Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2022    2022 

VZDĚLÁNÍ/VĚK 21/30 31-40 41-50 51-60 
Důchodový 
věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 
Úplné  1 / 3  5 /7  1/6  2/14 0 /4 9/34 
Pouze odborné  -  / -  - / -   - / -   - / -  -  / -  - / - 
Pouze 
pedagogické -  / -  -  / -  - / -   - / - 

-  / - 
  - / - 

Nevyhovující - / -  -  / -  -  / -  -  / -  -  / - - / - 
C E L K E M   1 /3 5 /7          1/6  2/14 0 /4 9/34       
 
         
Věková struktura pedagogických pracovníků - přepočteno na plné úvazky  2022 

VZDĚLÁNÍ/VĚK 21-30 31-40 41-50 51-60 
Důchodový 
věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 

Úplné 1/3 3,546/5,5 1/5,818 1,727/14,941 0 /3,818 
7,273 

/33,077 
Pouze odborné  - / - - / -  - / - - / - - / -   - / - 
Pouze 
pedagogické - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 
Nevyhovující - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 

C E L K E M  1/3 3,546/5,5 1/5,818 1,727/13,896 1 /3,818 
7,273/ 
33,077 
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Poznámka:        
Úplné - VŠ magisterské v oblasti pedagogických věd     
Pouze odborné - VŠ odborné + pedagogické minimum     
Pouze pedagogické - SŠ pedagogického zaměření     
Odchody pedagogických pracovníků:      

 2 pracovníkům skončil pracovní poměr na dobu určitou 
 1 pracovnice odešla studovat do zahraničí 
 2 pracovnice odešly na mateřskou dovolenou 
 3 pracovnice odešly na jinou školu 
 1 pracovnice odešla mimo školství 

 
Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:    
 - počet kvalifikovaných učitelů cizích jazyků se zlepšil     
         
 
5. Údaje o nepedagogických pracovnících      

Ostatní 
pracovníci 

pracovní 
zařazení 

úvazek 
stupeň 

vzdělání       
 pořadové číslo funkce   obor       

1. ekonom 1,0 SEŠ s maturitou     
2. administrativa 1,0 VŠ – Bc.       
3. školník 1,0 SO s v. listem     
4. uklizečka 1,0 SO s v. listem       
5. uklizeč 1,0 SO s v. listem       
6. uklizeč 1,0 Vyšší odborné     
7. uklizečka 1,0 SŠ s maturitou     
8. vrátná 0,9 SO s v.listem     
9. Správce IS 0,3 VŠ     
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4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

1. Zápis k povinné školní docházce    
     

Zapsaní do  Počet žádostí  Nastoupili Zapsaní do Počet žádostí Nastoupili do  
1. třídy 2021 o odklad do 1. tř. 2021 do 1. tř. 2022 o odklad do 1. tř. 2022 

31 7 18 31 6 20+2 Ukrajina 

 
     2. Výsledky přijímacího řízení 2021/2022  
 
 
       
a) na víceletá gymnázia přijato:       

gymnázia   z 5. ročníku ze 7. ročníku       
zřízená krajem 1 -       
soukromá  - -       
církevní  - -       
         
b) na SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 9. ročníku přijato:* 

gymnázia 
Studijní 
maturitní obor 

Učební 
maturitní obor  

Studium v 
zahraničí   celkem  

16 31 7    54  
         
c) na soukromé školy přijato:       

gymnázia 
Studijní 
maturitní obor 

Učební 
maturitní obor  

Studium v 
zahraničí   celkem  

 -  17 1   - 18  
           
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z 9. ročníků  z niž. ročníků        
12 1        

         
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (a odešli ze školy):   

v 9. ročníku v nižším ročníku        
84  1        
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, naplňování cílů ŠVP, výchovné poradenství      
 

1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků       
a) Přehled o prospěchu          

 
Počet žáků Prospělo  

Prospělo Neprospělo/nehodnoceno Ročník 
 

celkem 
s 

vyznamenáním  
1. A 19 17 0 2 žáci v zahraničí I.  
2. A 21 16 5  II.  
3. A 29 24 5  III.  
4. A 11 9 2  IV.  
4. B 21 16 4 1 žák v zahraničí IV.  
5. A 22 13 9  V.  
5. B 24 9 15  V.  

1. stupeň 147 104 40 0/3   
6. A 21 7 14  VI.  
6. B 19 7 12  VI.  
6. C 22 10 12  VI.  

6. ročník 62 24 38 0/0   
7. A 14 6 8  VII.  
7. B 19 12 7  VII.  
7. C 20 11 9  VII.  
7. D 25 6 19  VII.  

7. ročník 78 35 43 0/0   
8. A 19 13 6  VIII.  
8. B 23 15 8  VIII.  
8. C 16 4 12  VIII.  
8. D 20 7 13  VIII.  

8. ročník 78 39 39 0/0   
9. A 26 7 19  IX.  
9. B 23 10 13  IX.  
9. C 16 1 15  IX.  
9. D 19 5 14  IX.  

9. ročník 84 23 61 0/0   
2. stupeň 302 121 181 0/0     

CELKEM 449 225 221 0/3   
 
 
 
 

b) Přehled o chování        

Pochvala 
1. pololetí 2. pololetí  

Celkem 
žáků % 

Celkem 
žáků %  

třídního učitele 52 11,74 85 19,19  
ředitele školy 21 4,74 29 6,55  
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Napomenutí   
1. pololetí 2. pololetí  

Celkem 
žáků % 

Celkem 
žáků %  

napomenutí TU 52 11,74 46 10,38  
důtka TU 25 5,64 29 6,55  

důtka ředitele 
školy 6 1,35 15 3,39  

    
   
     
     
   

Snížené stupně 
 z chování 

1. pololetí 2. pololetí  
Celkem 

žáků % 
Celkem 

žáků %  

2 - uspokojivé 1 0,23 4 0,89  
3 -neuspokojivé 1 0,23 0 0  

 
 
 
      

Neomluvené 
hodiny 

Počet % 
   

1. pololetí 33 7,44    
2. pololetí 48 10,69    

celkem 81 18,04    
      

 
 
     Vyhodnocení cílů školního vzdělávacího programu 
 

Po velmi náročných dvou letech, kdy bylo díky koronavirovým opatřením těžké ve všech 
oblastech plnit všechny výstupy a vzdělávací cíle ŠVP, proběhl tento rok v téměř běžném režimu 
vzdělávání. Po distanční výuce se právě v tomto roce snažili pedagogičtí pracovníci společně se žáky 
učivo doplnit a znalosti dostatečně prohloubit i procvičit. Ve školním roce 2021 – 2022 se již bez 
problémů podařilo naplňovat cíle našeho školního vzdělávacího programu. 

V následujícím školním roce se naše škola zapojí po revizi RVP v oblasti informačních a 
komunikačních technologií do této změny vlastního ŠVP. Nově se již bude ICT vyučovat od 4. ročníku 
a také bude pokračovat v 5. a 6. ročníku v časové dotaci jednu hodinu týdně. Od 7. do 9. ročníku bude 
výuka pokračovat v původním plánu a změna bude následovat až od roku 2022 – 2023. 
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2. Výchovné poradenství  
 
Výchovné  poradenství v ZŠEZ ve školním roce 2021/2022 

Činnost práce výchovné poradkyně (dále VP) je zaměřena na poskytování speciálně 
pedagogického poradenství žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Cílem VP je vytvoření 
vhodných podmínek pro vzdělávání žáků, včasné odhalování problémů ve vzdělávání a předcházení 
jejich rozvoji. Ve spolupráci s ostatními pracovníky se snaží VP pro všechny zkvalitnit ve škole klima, 
aby se zde cítili spokojeně.   

S účinností od 1. 1. 2020 vešla v platnost vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 
a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Potřebné změny byly uvedeny do 
praxe. V souladu s vyhláškou vypracovala VP Plán práce výchovného poradce pro školní rok 
2021/2022.  

 
Náplň práce výchovného poradce tvoří oblasti: 
 poradenství při výchovně vzdělávacím procesu,  
 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále jen SVP,  
 kariérové poradenství a profesní orientace, 
 spolupráce se speciálním pedagogem, 
 spolupráce s asistenty pedagoga, 
 spolupráce s metodikem prevence při řešení výchovných problémů a 
 spolupráce s KPPP a SPC. 
 
 

Výchovné poradenství 

 Poradenské služby byly v průběhu školního roku 2021/2022 poskytovány pedagogickým 
pracovníkům, žákům i rodičům. VP vyhledává a zprostředkovává orientační šetření žáků, jejichž vývoj 
a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. 

 VP připravuje podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Koordinuje 
poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními. VP 
metodicky podporuje zajištění administrativní přípravy a realizaci podpůrných opatření těchto žáků 
ve výuce třídními učiteli i jednotlivými vyučujícími. 

 
       Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Ve školním roce 2021/2022 VP zabezpečovala administrativu související se vzděláváním žáků 
se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Žákům se SVP byla zakládána veškerá dokumentace do 
jejich osobní složky. V průběhu školního roku byla složka doplňována o aktuální dokumenty. V tomto 
školním roce byla poskytována péče a podpora 70 žákům, na základě Doporučení z KPPP Zlín nebo 
SPC (speciální pedagogické centrum). 
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

Druh postižení/nadání 
 

Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

Sluchové postižení 1 2. 

S vadou řeči, těžké 0 - 

Tělesné postižení 0 - 

Zrakové postižení 0 - 

S vývojovými poruchami 
učení 

30 2.,3. 

Autismus, PAS 0 - 

Poruchy chování 15 2.,3. 

Nadání 0 - 

Odlišné kulturní a životní 
podmínky 

6 2. 

 
Podpůrná opatření 

PO – podpůrné opatření Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

IVP individuální vzdělávací 

plán 

1 2. 

AP – asistent pedagoga 3 3. 

PI – pedagogická intervence 17 2., 3. 

PSPP – předmět speciálně – 
pedagogické péče 

11 2., 3. 

 
V přípravném týdnu VP aktualizovala seznamy žáků se SVP. Během měsíce září třídní učitelé 

vyhotovili individuální vzdělávací plány nebo informované souhlasy a konzultovali je s rodiči. Ostatní 
vyučující byli o poskytování podpůrných opatření jednotlivým žákům informováni. Vyhodnocení 
podpůrných opatření a stejně tak i individuálních vzdělávacích plánů zpracováváme jedenkrát za rok. 
Vyhodnocení jsou prostřednictvím datové schránky posílána jednotlivým poradenským zařízením. 
V průběhu školního roku VP sleduje končící platnosti Doporučení. Třídní učitelé ve spolupráci 
s ostatními vyučujícími vypracují Školní dotazník, který je, po konzultaci s rodiči, datovou schránkou 
odesílán do poraden. 

Podpůrná opatření 1. stupně škola poskytuje dle potřeb žáka, na základě vlastního 
rozhodnutí, bez doporučení školských poradenských zařízení.  

Rodiče žáků se SVP v 9. ročníku byli upozorněni na možnost si v pedagogicko-psychologické 
poradně vyzvednout doklad o úpravě podmínek přijímacího řízení. 
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Kariérové poradenství a profesní orientace 
 
Kariérové poradenství se zaměřením na volbu povolání a profesní orientaci bylo zahájeno na 

začátku školního roku pro žáky 9. i 8. ročníků. Žáci byli systematicky připravováni v předmětu Svět 
práce kariérovou poradkyní KP. V 8. ročníku byla výuka zaměřena na témata: sebepoznávání, 
rozhodování, akční plánování. Žáci 9. ročníku jsou seznamováni s různými druhy povolání a 
kvalifikačními předpoklady potřebnými k výkonu daných povolání. Žákům 9. ročníku a jejich rodičům 
poskytovala kariérová poradkyně informace ohledně nabídek cvičebnic a on-line testů k přípravě na 
přijímací zkoušky. KP také zprostředkovávala pro zájemce komunikaci s Informačním poradenským 
střediskem Úřadu práce Zlín – IPS ÚP. Dále byly KP poskytovány informace ohledně vyplnění přihlášek 
na SŠ a také aktuálních termínů týkajících se přijímacího řízení. Informace byly umístěny na webových 
stránkách školy a také prostřednictvím školního komunikačního dm systému zasílány každému žákovi 
a jeho zákonnému zástupci. Ve škole byly informace umístěny na nástěnce kariérního poradenství 
v 5. patře, které byly v průběhu školního roku aktualizovány. 

Zákonným zástupcům žáků 5., 8. a 9. tříd kariérová poradkyně podala na třídních schůzkách 
informace k přijímacímu řízení na střední školy. KP zajistila administrativu přihlašování a přestupu 
žáků k dalšímu vzdělávání – žákům byly vytištěny přihlášky a zápisové lístky na střední školy.  

Každý žák 9. ročníku obdržel Atlas školství – Kam na školu ve Zlínském kraji. 
Kariérová poradkyně v oblasti kariérového poradenství zajišťovala v rámci konzultačních 

hodin individuální pohovory k volbě povolání. Průběžně sledovala nabídku středních škol a 
informovala zákonné zástupce a žáky o možnostech vzdělávání ve středních školách v regionu. 
Jednalo se o žáky 9. ročníků a žáky z 5. tříd se zájmem o studium na víceletém gymnáziu.  
Přehled činnosti KP ve šk. roce 2021/2022 je uveden v následující tabulce. 
 

Speciální pedagog 
 

Na naší škole pracuje od září 2017 speciální pedagožka – Mgr. Petra Bradáčová, v rámci 
projektu EU Šablony pro ZŠ.  

 
Činnost speciálního pedagoga ve školním roce 2021/2022: 

 spolupráce s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence, 
 spolupráce při přípravě programů na adaptační pobyty tříd, 
 PSPP – předmět speciálně pedagogické péče, 
 konzultace s rodiči a jejich žáky. 
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Akce kariérového poradenství ve školním roce 2021/2022 
 

  

  

 

Datum Akce 
Organizátor, místo 
konání Účastníci 

Odpovědný  
pedagog 

1. 
 

23.09.2021 
Beseda s pracovnicí ÚP                         volba 
povolání 

ÚP IPS Zlín/                      
škola učebna 504 

9. D                              TU 
výchovná 
poradkyně 

2.  
 

27.09.2021 
Beseda s pracovnicí ÚP                         volba 
povolání 

ÚP IPS Zlín/                       
škola učebna 409 

9. A                              TU  
výchovná 
poradkyně 

3. 
 

29.09.2021 
Beseda s pracovnicí ÚP                         volba 
povolání 

ÚP IPS Zlín/                    
škola učebna 510 

9. C                              TU  
výchovná 
poradkyně 

4. 
 

září 
nástěnka KP – informace KP pro žáky 9. 
ročníku k přijímacímu řízení na SŠ 

modré patro A. Ernestová 
výchovná 
poradkyně 

5. 
 

04.10.2021 Beseda s pracovnicí ÚP                         volba 
povolání. Mgr. Piňosová 

ÚP IPS Zlín/                      
škola učebna 304 

9. B                              TU  
výchovná 
poradkyně 

6. 
 

04.10.2021 Propagace SŠ gastronomie a obchodu 
SŠGO Zlín/       škola 
učebna 409 

9. A      1 VH                
TU                

výchovná 
poradkyně 

7. 

 

05.10.2021 Propagace SŠ gastronomie a obchodu SŠGO Zlín/        škola 
učebna 509 

9. B - 4 VH    9. C - 7 VH             
9. D - 8 VH             

výchovná 
poradkyně 

8. 
 

říjen 
nástěnka KP – informace KP pro žáky  9. 
ročníku k talentovým zkouškám modré patro  

výchovná 
poradkyně 

9. 

 

19.10.2021 Propagace SŠ Creative Hill Colege Zlín ZŠEZ Zlín 
9. B  
9. C  
9. D  

výchovná 
poradkyně 

10. 
 

19.10.2021 Setkání KP a SŠ Creative Hill Colege Zlín 
SŠ Creative Hill Colege 
Zlín  

výchovná 
poradkyně 

11. 
 

listopad 
nástěnka KP – informace KP pro žáky 9. 
ročníku – propagace SŠ 

modré patro  
výchovná 
poradkyně 

12. 
 

3. 11. 2021 Veletrh práce a vzdělávání 
KHK ZK/ Kongresové 
centrum Zlín 

9 ABCD, 8 ABCD 
výchovná 
poradkyně 

13. 
 

16.11.2021 Propagace SPŠ Otrokovice 
SPŠ Otrokovice/ ZŠEZ 
Zlín 

9. D      5 VH                
 9. C      7 VH                  
9. B      8 VH   

výchovná 
poradkyně 

14. 
 

prosinec 
nástěnka KP – informace KP pro žáky 9. 
ročníku – informace o 1. kole PŘ 

modré patro  
výchovná 
poradkyně 

15. 
 

duben 
nástěnka KP – informace KP pro žáky 9. 
ročníku – informace o 2. kole PŘ 

modré patro  
výchovná 
poradkyně 

16. 

 

26.05.2022 
Technický jarmark                                                      
- exkurze ve zlínských firmách, Krajská 
hospodářská komora 

KHK ZK   

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

výchovná 
poradkyně 

17. 
 

20.06.2022 
Komunikace s pracovnicí ÚP                         
volba povolání – pro 9. ročník 

plán besed na školní rok 
2022/2023 

Pracovnice ÚP 
výchovná 
poradkyně 
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Asistenti pedagoga 
Asistentky pedagoga AP pracují ve třídách:  

Třída AP Stupeň/ PO žáka úvazek Platnost do: 
2. A asistentka pedagoga 3/ PSPPIVP      30,000 31. 8. 2022 
6. B  asistentka pedagoga 3/ PI 25, 556 31. 8. 2022 
7. D asistentka pedagoga 3/ PI 15,556 31. 8. 2022 

 
Činnost asistentek pedagoga: 
 asistent pedagoga pracuje dle potřeby se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo 

i ostatními žáky ve třídě, 
 poskytuje podporu při vzdělávání žáků se SVP i jinému pedagogickému pracovníkovi, 
 pomáhá žákům se SVP při komunikaci se žáky ve třídě, s pedagogickými pracovníky, 
 společně s třídním učitelem komunikuje se zákonnými zástupci žáka, 
 zajišťuje pomoc žákům v průběhu výuky a přípravě na výuku,  
 upevňuje žákovy návyky k samostatnosti, 
 vede o své činnosti deník AP. 
Výchovná poradkyně se v průběhu školního roku sešla s asistentkami pedagoga a zástupkyní 
ředitele pro I. stupeň čtyřikrát na společných schůzkách. Tématem schůzek byly výukové potřeby 
žáků, komunikace AP s rodiči a vzájemná spolupráce učitele a asistentky pedagoga. 
Řešení výchovných problémů 

Výchovná poradkyně pomáhala třídním učitelům s řešením závažnějších výchovných situací 
a účastnila se jednání s žáky i rodiči při řešení výchovných problémů. Společně s metodikem prevence 
zasedala ve výchovných komisích. Cílem spolupráce pedagogických pracovníků je zajištění 
bezpečného klimatu ve škole. 
Spolupráce s ostatním zařízeními: 
 Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín, 
 KPPP pracoviště v Uherském Hradišti, 
 KPPP pracoviště v Kroměříži, 
 Speciální pedagogické centrum ve Valašském Meziříčí, pracoviště Divadelní Zlín, 
 Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová, 
 Středisko výchovné péče Domek ve Zlíně. 
 

V letošním školním roce využívala VP metodickou pomoc pracovníků z KPPP Zlín a SPC Val. 
Klobouky. Vzájemná komunikace probíhala telefonicky a e-mailem. Proběhly také čtyři osobní 
schůzky ve škole s pracovníky pedagogických zařízení. Pracovníci KPPP Zlín a SPC provedli ve škole 
náslechy ve třídách – 2. A, 6. B, 6. C, 7. D a depistáž ve 2. A třídě.  

Se záměrem zlepšení vzájemné komunikace mezi spolužáky ve třídách 4. B, 5. B a 6. A.  jsme využili 
nabídku okresního metodika prevence KPPP Zlín s programem „Naše třída“.  
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Výchovná  a kariérní poradkyně vykonává ve škole svoji funkci od září školního roku 
2019/2020. VP splnila předpoklady pro výkon funkce VP absolvováním studia pro VP ukončeného 
obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou v květnu 2021 dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Přehled akcí v rámci dalšího vzdělávání v oblasti 
výchovného a kariérního poradenství je uveden v tabulce.     
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Výsledky přijímacího řízení 2021/2022  

 
Žáci přijati na střední školy z 9. ročníku: 

Škola Celkem státní soukromé 
Studijní maturitní obor 48 31 17 
Učební obor  12 12 - 
Učební maturitní obor s výučním listem 8 7 1 
gymnázium 16 16 - 
Žáci přijati celkem 84 66 18 
Přijati v 1. kole 79 61 18 
Přijati ve 2. kole 5 5  

Žáci přijati na školy z nižších ročníků: 
Škola Celkem 5.A 5.B 8.D 
Gymnázium  1 1 -  
SŠ gastronomie a obchodu Zlín 1 - - 1 

Název školy Celkem 9. A 9. B 9. C 9. D 
Gymnázium Lesní čtvrť  4 3 1 - - 
Gymnázium TGM 10 4 4 1 1 
Gymnázium L. Jaroše Holešov 2 1 1 - - 
SO škola a Gymnázium Staré Město 1 - 1 - - 
SPŠ Zlín 8 5 3 - - 
SPŠ Otrokovice M 2 1 - 1 - 
SPŠ Otrokovice H 5 1 - 1 3 
Obchodní akademie Zlín 7 2 1 2 2 
SPŠ polytechnická – COP Zlín M 4 1 - 2 1 
SPŠ polytechnická – COP Zlín H 1 - - - 1 
SŠ zdravotnická Zlín 6 4 2 - - 
SŠ zdravotnická Ostrava 1 - - - 1 
Stř. pedagogická škola Kroměříž 1 - 1 - - 
Tauferova stř. odborná škola Kroměříž 1 - 1 - - 
SŠ filmová, multimediální a PC tech. Zlín 1 - 1 - - 
SŠ nábytkářská a obch.  Bystřice p. Host. 2 - 1 1 - 
SOŠ Luhačovice 1 1 - - - 
SPŠ a OA Uherský Brod 2 - - - 2 
SŠ průmyslová, hotel. a zdrav. Uh. Hradiště 2 - - - 2 
SŠ – COP technické Kroměříž 1 - - - 1 
SŠ Baltaci s.r.o. Zlín 3 - 2 - 1 
ORBIS Střední škola s.r.o. Zlín 2 - 1 1 - 
SŠ pedagogická a sociální, s.r.o. Zlín 2 1 1 - - 
Střední škola podnikatelská Zlín, s.r.o. 8 1 - 6 1 
Integrovaná SŠ automobilní Brno 1 - 1 - - 
SŠ dostihového sportu a jezdectví Praha 1 - 1 - - 
SŠ Kostka s.r.o. Vsetín 1 - - - 1 
SPŠ E. Beneše a OA Břeclav 1 - - - 1 
SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec 1 - - - 1 
Moravská střední škola s.r.o. Olomouc 1 1 - - - 
Swüss Academy Zürich, Švýcarsko 1 - - 1 - 
Celkem 84 26 23 16 19 
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6. Prevence sociálně patologických jevů 2021-2022 
 

Základním dokumentem činnosti byl Minimální preventivní program, jehož cílem je naučit 
žáky rozpoznávat rizikové způsoby chování, vštípit odmítavý postoj k sociálně - patologickým jevům  
a utvrzovat nerizikové formy jejich chování. Díky sportovnímu zaměření naší školy vychováváme naše 
žáky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času 
Preventivě výchovné působení tvoří neoddělitelnou součást výuky a prolíná se všemi vyučovacími 
předměty. 

 
 

Plnění MPP 

Prevence rizikového chování 

 
        Letošní školní rok byl velmi poznamenán dlouhodobou distanční výukou v minulých letech          
i podzimní situací, kdy opakovaně žáci i celé třídní kolektivy byli posíláni do karantény, byla velmi 
zvýšená absence žáků z důvodu nemocí. Děti po dlouhodobé distanční výuce mnohdy ztratily 
sociální návyky, v kolektivech se ve zvýšené míře vyskytovaly vztahové problémy.  

        Naše škola si dlouhodobě bezpečné klima ve třídách klade za prvotní cíl, ale v letošním roce 
jsme řešili v mnoha kolektivech nevhodné, vulgární chování ke spolužákům.  Pro zlepšení situace 
žáci celé školy absolvovali zážitkový program z Etické výchovy s externí lektorkou. Další zážitkový 
program pro žáky 5. - 9. tříd s názvem Jsme tým!  byl uspořádán ve spolupráci s holešovskou 
organizací Tokaheya.  

Pro všechny čtvrté a šesté třídy byly uspořádány tradiční adaptační kurzy na chatě Pod Tesákem 
v průběhu září a října 2021. 

        Další projevy rizikového chování, které se v naší škole v letošním školním roce projednávaly, 
byly krádeže, ničení školního majetku, kouření, užívání nikotinových sáčků a ve větší míře jako dříve 
problémy rizikového chování na internetu a sociálních sítích. 

         V letošním školním roce jsme  se v menší míře než předchozích letech zabývali záškoláctvím, 
všechny případy byly projednány na výchovných komisích a s OSPODem. 

         Nezaznamenali jsme ani projevy rasismu či xenofobie – všichni cizinci, kteří byli na naši školu 
přijati, se velmi rychle na prostředí adaptovali a kolektivy je vlídně přijaly a těmto dětem velmi 
s adaptací pomáhaly. 

         V příštím školním roce budeme  pokračovat v budování bezpečného klimatu ve třídách, 
budeme klást větší důraz na prevenci kyberšikany a bezpečné používání internetu a sociálních sítí. 
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Organizace a struktura prevence  
 
Výchovný poradce  
 Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti 
prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se  
i s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  
Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty.  
 
Metodik prevence sociálně patologických jevů   
Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné 
nápravě (projekt, spolupráce s vedením školy)  
Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence- PPP, Policie  ČR. Koordinuje 
předávání informací o problematice sociálně patologických  jevů ve škole, dokumentuje průběh 
preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 
 
Třídní učitel, učitelé 
Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 
principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce 
a metodiky prevence. Provádějí průběžnou kontrolu, konzultují případné problémy, navrhují 
opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních 
setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil). 
 
Ředitelka školy, vedení školy  
Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a 
provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se 
v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.  
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 



Akce ve školním roce 2021-22 Prevence sociálně patologických jevů

Datum Akce Místo konání Účastníci Lektor Organizátor

2.9. Patronát 9.A nad 1.A - první společná akce ZŠ E. Zátopka Zlín 1.A,9.A vyučující ZŠEZ

6.-7.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 6.C lektor vyučující ZŠEZ

6.9. a 10.9. Dopravní výchova PESIP ZŠ E. Zátopka Zlín 1.A,2.A,3.A lektor vyučující ZŠEZ

13.9. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 5.B lektor vyučující ZŠEZ

21.9. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 4.A lektor vyučující ZŠEZ

29.9. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 5.A lektor vyučující ZŠEZ

29.9.-30.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.B lektor vyučující ZŠEZ

30.9.-31.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.A lektor vyučující ZŠEZ

4.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 8.A lektor vyučující ZŠEZ

5.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 8.B lektor vyučující ZŠEZ

6.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 8.C lektor vyučující ZŠEZ

7.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 7.B lektor vyučující ZŠEZ

8.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 7.D lektor vyučující ZŠEZ

5.10. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 4.B lektor vyučující ZŠEZ

11.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 7.A lektor vyučující ZŠEZ

12.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 5.A lektor vyučující ZŠEZ

11.10.-12.10 Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 6.B lektor vyučující ZŠEZ

13,-14.10. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 6.A lektor vyučující ZŠEZ

21.10. Teambuliding Jsme tým! Tokeheya Holešov 7.D lektor vyučující ZŠEZ

listopad-prosinec Teambuliding Jsme tým! ZŠ E. Zátopka Zlín 9. ročník lektor vyučující ZŠEZ

17.1. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.A lektor vyučující ZŠEZ
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Datum Akce Místo konání Účastníci Lektor Organizátor

17.1. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 5.A lektor vyučující ZŠEZ

21.1. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.B lektor vyučující ZŠEZ

26.1. Já a moji kamarádi /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 1.A lektor vyučující ZŠEZ

26.1. Jak se bránit nátlaku /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 4.B lektor vyučující ZŠEZ

27.1. Myšlenky a vztahy /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 3.A lektor vyučující ZŠEZ

27.1. Jak spolu mluvíme /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 2.A lektor vyučující ZŠEZ

27.1. Dimenze mojí osobnosti/Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 6.B lektor vyučující ZŠEZ

28.1. Rozdíly a pochopení mezi lidmi/Etická výchova/ZŠ E. Zátopka Zlín 5.A,B lektor vyučující ZŠEZ

28.1. Osobnost a přizpůsobování druhým/Etická výchovaZŠ E. Zátopka Zlín 8.C lektor vyučující ZŠEZ

1.2. Dimenze mojí osobnosti/Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 6.A lektor vyučující ZŠEZ

1.2. Osobnost a přizpůsobování druhým/Etická výchova/MPZ, Santražiny 8.B lektor vyučující ZŠEZ

1.2. Emoce a jak si s nimi poradit /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 7.D lektor vyučující ZŠEZ

25.II Osobnost a přizpůsobování druhým/Etická výchova/ZŠ E. Zátopka Zlín 8D lektor vyučující ZŠEZ

25.2. Vztahy a intimita v dospívání ZŠ E. Zátopka Zlín 8.A lektor vyučující ZŠEZ

3.3. Bezpečné klima v třídním kolektivu ZŠ E. Zátopka Zlín 6.A lektor vyučující ZŠEZ

14.-18.3. Diagnostika kolektivu a další práce s ním ZŠ E. Zátopka Zlín 6.A lektor vyučující ZŠEZ

14.3. Emoce a jak si s nimi poradit /Etická výchova/ ZŠ E. Zátopka Zlín 7.ABC lektor vyučující ZŠEZ

14.3. První pomoc ZŠ E. Zátopka Zlín 9.AB- dívky lektor vyučující ZŠEZ

22.3. Bezpečný internet ZŠ E. Zátopka Zlín 4.-5. ročník+ TU lektor vyučující ZŠEZ

26.4. Trestní odpovědnost mládeže ZŠ E. Zátopka Zlín 8. ročník lektor vyučující ZŠEZ

3.5. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 4. ročník lektor vyučující ZŠEZ

4.5. Dopravní hřiště dopravní hřiště Mal. 5. ročník lektor vyučující ZŠEZ

23.5. Patronát 9.A nad 1.A - společné hry ZŠ E. Zátopka Zlín 1.A,9.A vyučující ZŠEZ

25.-27.5. Práce se třídou 4.B ZŠ E. Zátopka Zlín 4.B lektor vyučující ZŠEZ

21.6. Patronát 9.A nad 1.A - ukončení ZŠ E. Zátopka Zlín 1.A,9.A vyučující ZŠEZ
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy

Školení zaměstnanců ve školním roce 2021-2022
THP

Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Pracovník

1. 31.08.2021

Spectra spol. s 

r.o. Sanitace ve školách 9:00-12:00 -  Kč                         3 569,50 Kč                      

pracovníci 

ZŠEZ

2. 23.09.2021 Estelar s.r.o. Docházkový systém 9:00-13:30                             -   Kč                       2 590,00 Kč 

pracovníci 

ZŠEZ

3. 30.5.-1.6.2022 Olomouc, Anag Personální akademie                       4 290,00 Kč 

pracovníci 

ZŠEZ

3. 10.06.2022 ProfiEduca

Pracovní doba ve školách a školských 

zařízeních + novela nařízení vlády č.75/2005 

Sb. 9:00-13:30                             -   Kč                       1 900,00 Kč 

pracovníci 

ZŠEZ

Celkem: -  Kč                         12 349,50 Kč                    

Celkem:

1. stupeň

Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 18.11.2021 KPS/online

Webinář-Spolupráce učitele a asistenta 

pedagoga II 11:30-16:30 1 000,00 Kč               -  Kč                                učitelé ZŠEZ

2. 19.05.2022 IKAP II/Zlín

Setkání učitelů 1. stupně ZŠ a studentů 

učitelství zaměřeného na matematickou 

gramotnost 8:00-12:00 -  Kč                         -  Kč                                učitelé ZŠEZ

3. 24.05.2022

Tvořivá 

škola/online

Jak být autoritou -  webinář z cyklu 

Systematická pedagogika 15:00-18:15 980,00 Kč                  -  Kč                                učitelé ZŠEZ

Celkem: 1 980,00 Kč               -  Kč                                

Celkem:
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12 349,50 Kč                                                           

1 980,00 Kč                                                             



2. stupeň

Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 2021-2023 Mend. un. Brno Rozšiřující studium informatiky 14 500,00 Kč             -  Kč                                učitelé ZŠEZ

1. 02.11.2021 Blechova/Zlín Speaking skills and communication 9:00-15:30 1 350 Kč                     -  Kč                                učitelé ZŠEZ

2. 10., 11. 2021

Památník 

Terezín/online Webinář Výuka o holokaustu 16:00-20:30 -  Kč                         -  Kč                                učitelé ZŠEZ

3. 04.11.2021 Infra/online

Ukončení studia pro koordinátory ŠVP 250 

E-learning učitelé ZŠEZ

4. 07.11.2021 NPI/online

Webinář Hry v cizích jazycích s Vánoční 

tématikou 14:00-17:30 800 Kč                        učitelé ZŠEZ

5. 17.01.2022 Infra/online Úpravy ŠVP v rámci InspiS 9:00-15:30 -  Kč                         1 590 Kč                           učitelé ZŠEZ

6. 28.03.2022 ZŠ Hostašovice

Zábavné hry s míčem: motto"Není jen 

vybíjená" 9:00-16:00 1 500 Kč                     -  Kč                                učitelé ZŠEZ

7. 29.,31.3.2022 KPS/online

Webinář-Jak se připravit na konkurs na 

funkci ředitele školy 15:00-18:00 -  Kč                         1 300 Kč                           učitelé ZŠEZ

8. 28.04.2022 IKAP II/Zlín Setkání učitelů MG 8:30-15:15 -  Kč                         -  Kč                                učitelé ZŠEZ

9. 25.05.2022

MAP III/ ZŠ 

Komenského Zkušenosti s využitím 3D tiskáren ve výuce 14:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                učitelé ZŠEZ

10. 14.06.2022 NPI/Potoky

Učitel a žák - řešení konfliktních 

pedagogických situací 8:30-15:00 1 680 Kč                     -  Kč                                učitelé ZŠEZ

11. 14.06.2022 NPI/Potoky

Učitel a žák - řešení konfliktních 

pedagogických situací 8:30-15:00 1 680 Kč                     -  Kč                                učitelé ZŠEZ

12. 7.6., 14.6.2022 learniga/online

Rozvíjíme kritické myšlení a týmovou 

spolupráci v prostředí Minecraft: 

Education Edition 15:00-19:00 1 580 Kč                     -  Kč                                učitelé ZŠEZ

13. 08.06.2022 KVIC/online Inspirace pro adaptační kurzy 15:00-17:00 560 Kč                        -  Kč                                učitelé ZŠEZ

Celkem: 9 150 Kč                     2 890 Kč                           

Celkem:
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Vedení školy speciální pedagog

Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 16.09.2021

MAPII/Baťův 

institut

Křižovatka ADHD - Dítě s ADHD ve školním 

prostředí 8:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

2. 22.09.2021

Šrámek/ZŠ 

Kvítková

Setkání k elektronickému skartovacímu 

řízení 13:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

3. 22.09.2021 IKAP/Zlín Sborovna - Kariérové poradentství 13:00-17:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

4. 07.10.2021 NPI/NPI Potoky

KOSS k organizaci MZ a PŘ na SŠ žáků se 

SVP 9:00-13:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

5. 23.09.2021 EDHOUSE/Zlín

Výuka algoritmizace na ZŠ roboty Edison v 

prostředí EdScratch 8:00-16:00                             -   Kč                                    -   Kč vedení školy

6. 09.11.2021 CKP/Zlín KAP II Vzdělávání v oblasti KP 9:00-15:30                             -   Kč                                    -   Kč vedení školy

7. 19.10.2021

AVDO/Zlín, 

Broučkova Novela zákoníku práce 9:30-14:30 1 540 Kč                     -  Kč                                vedení školy

8. 08.10.2021 NIDV/Zlín Dvojková soustava a šifrování 8:30-15:00 1 520 Kč                     -  Kč                                vedení školy

9. 12.10.2021

EDUPRAXE/onlin

e

Školní poradenské pracoviště v praxi-

webinář 8:30-16:30 990 Kč                        -  Kč                                vedení školy

10. 19.10.2021 SŠ Creative Hill/Zlín Schůzka výchovných poradců 13:45-15:20 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

11. 20.10.2021 KPPP/Zlín Setkání výchovných poradců 13:00-15:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

12. 19.10.2021 Valenta/Zlín Aktuální změny v právních předpisech 9:30-14:30 1 540 Kč                     -  Kč                                vedení školy

13. 16.12.2021 PCstorm/webinář

Digitální bezpečnost - ochrana dětí ve 

virtuálním světě 17:00-19:00 149 Kč                        -  Kč                                vedení školy

14. 25.11.2021 online Přiímací řízení na SŠ 17:00-18:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

15. 09.11.2021
IKAPII/Interhotel 

Moskva

Kariérové poradenství-Najděte klíč ke 

svému potenciálu 9:00-15:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

16. 16.12.2021 KVIC/online ADHD-Metody práce s dětmi a žáky 8:00-16:00 1 470 Kč                     -  Kč                                vedení školy

17. 1., 8. 12. 2021 NPI/online

Základy digitálních technologií pro 1., 2. 

stupeň 13:30-18:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy
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Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

18. 13.01.2022 EDUPRAXE/online

Posouzení vývoje čtení a psaní na 1. stupni 

ZŠ 8:30-16:30 990 Kč                        -  Kč                                vedení školy

19. 18.01.2022 UTB/online

Individualizovaná a diferencovaná výuka 

žáků 14:00-16:45 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

20. 25.01.2022 IKAP II/Zlín

Vzdělávání v oblasti kariérového 

poradenství 9:00-15:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

21. 31.01.2022 NPI/Online Qup vadis, kabinety? 9:00-16:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

22. 21.02.2022 EDUPRAXE/online

Spolupráce s rodiči žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 14:00-17:30 590 Kč                        -  Kč                                vedení školy

23. 07.04.2022 Zlín

Vzdělávání v oblasti kariérového 

poradenství 9:00-15:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

24. 16.06.2022 Zlín/Blechová

Workshop pro školní psychology a 

speciální pedagogy 9:00-15:15 1 590 Kč                     -  Kč                                vedení školy

25. 19.4., 26.4. 2022 Zlín/Blechová

Workshop-Role speciálního pedagoga v 

systému poradenských služeb ve škole 14:00-17:30 990 Kč                        -  Kč                                vedení školy

26. 19.04.2022 NPI/online

Webinář-Sdílení příkladů dobré praxe: 

Přijímání a začleňování žáků cizinců 15:00-16:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

27. 21.-22.4.2022 AŘZŠ/Zlín Hotel Asociace ředitelů základních škol ČR celý den -  Kč                         2 212 Kč                           vedení školy

28. 27.04.2022 NPI/online Webinář-Pokusy z fyziky na doma 17:00-18:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

29. 05.05.2022 IKAP II/Zlín

Vzdělávání na podporu poradentství  na 

šklách 9:00-15:30 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

30. 10.05.2022
Z+M group/Uherský 

Brod

Konference Výuka nové informatiky v 

podmínkách českého školství 13:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy
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Datum

Kde/Kdo 

organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

31. 18.05.2022

NPI/ZŠ 

Komenského

Oblastní workshop ICT Základy 3D 

modelování pro úedagogy ZŠ 15:00-18:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

32. 19.05.2022 NPI/webinář

Kulatý stůl- Hodnocení žáků - cizinců, kteří 

nastoupili v průběhu školního roku 14:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

33. 20.05.2022 KVIC/online

Metodická poradna k očekávané novele 

nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 9:00-13:00 1 820 Kč                     -  Kč                                vedení školy

34. 30.05.2022 NPI/online Spolupráce školy s rodinou žáka s OMJ 14:00-16:00 -  Kč                         -  Kč                                vedení školy

35. 09.06.2022 KVIC/online

Finanční řízení aktuálně - aneb co všechno 

budete potřebovat k zahájení školního 

roku 14:00-17:00 1 050 Kč                     -  Kč                                vedení školy

Celkem: 14 239 Kč                  2 212 Kč                           

Celkem:

42 821 Kč                         

Zpracovala: ZŘ, ekonomka placeno ze šablon
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

1. Aktivity žáků I. stupně 2021-22

Datum Akce, soutěž Organizátor, místo konání Účastníci Odpovědný  pedagog

10.09.2021 Besip přednáška o bezpečnosti ZŠEZ Zlín 4. + 5. třídy vyučující 1. stupně 

13.09.2021 Dopravní výchova , výuka na DP DP Malenovice 5.B vyučující 1. stupně

21.09.2021 Dopravní výchova , výuka na DP DP Malenovice 4.A vyučující 1. stupně

29.09.2021 Dopravní výchova , výuka na DP DP Malenovice 5.A vyučující 1. stupně

05.10.2021 Dopravní výchova , výuka na DP DP Malenovice 4.B vyučující 1. stupně

4.-8.10.2021
Týden zdraví Akce pořádané v rámci "Týdne zdraví" 

prostupovaly celou výukou a všemi předměty
ZŠEZ Zlín žáci 1. stupně vyučující 1. stupně 

září-červen Besedy v knihovně F. Bartoše ZŠEZ Zlín 4.A, 5. A vyučující 1. stupně

listopad-únor 

2021-22 Plavání 3. A 25m bazén 3.A vyučující 1. stupně

leden 2022 Bruslení 1. tříd Zimní stadion vyučující 1. stupně

únor 2022 Bruslení 2. tříd Zimní stadion vyučující 1. stupně

14.-.18.2.2022 Sportovní lyžařské soustředění PK Zlín Kohútka žáci 4. a 5. STT trenéři

18.02.2022 Dopravní výchova, výuka v ZŠ ZŠ Emila Zátopka 4. + 5. třídy vyučující 1. stupně

únor 2022 Divadelní představení Čtyřlístek a talisman Městské divadlo Zlín 4. AB vyučující 1. stupně

18.3.2022 Matematický Klokan ZŠ Emila Zátopka žáci 3.- 5. ročníku vyučující 1. stupně

březen 2022 Bruslení 3. tříd Zimní stadion 3. A vyučující 1. stupně

březen 2022 Divadelní představení Paleček Městské divadlo Zlín 5. AB vyučující 1. stupně

13.4.2022 Vycházka k pomníku chlapců ZŠEZ Zlín 1. A vyučující 1. stupně

13.4.2022 Vybíjená ZŠEZ Zlín 2. A, 3. A vyučující 1. stupně

13.4.2022 Turnaj vybíjená ZŠEZ Zlín 4. a 5. třídy vyučující 1. stupně
19.4 - 

22.4.2022 Škola v přírodě 2. A, 5. B vyučující 1. stupně
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Datum Akce, soutěž Organizátor, místo konání Účastníci Odpovědný  pedagog

29.4.2022 Štafetový pohár , okresní kolo Stadion Mládeže 2. - 5. ročník vyučující 1. stupně 

03.05.2022 Dopravní výchova , testy a praktické zkoušky, Mladý cyklista DP Malenovice 4.A + B vyučující 1. stupně 

04.05.2022 Dopravní výchova , testy a praktické zkoušky, Mladý cyklista DP Malenovice 5.A + B vyučující 1. stupně 

05.05.2022 Pohár rozhlasu Stadion Mládeže žákyně 4. 5. třídy vyučující 1. stupně 

13.05.2022 Den země, Peace Run PEACE RUN Zlín 4. AB, 5. B vyučující 1. stupně 

15.05.2022 Štafetový pohár , krajské kolo kolo Stadion Mládeže 2. - 5. ročník vyučující 1. stupně 

23.05.2022 Společné hry žáků 9. A a 1. A ZŠEZ Zlín vyučující 1. stupně 

26.05.2022 Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu 4. a 5. ročník vyučující 1. stupně 

květen, červen 

2022 Plavání 1. A,  2.A,  3. A
25m bazén

1. A,  2.A,  3. A
vyučující 1. stupně 

03.06.2022 Hrad Malenovice, projekt ZŠEZ Zlín 4. A vyučující 1. stupně 
10.06.2022 30 let Městské policie Zlín MP Zlín, náměstí Míru 4. a vyučující 1. stupně 

červen 2022 Zlín film festival Gac 4.,5. ročník vyučující 1. stupně 
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 2. Aktivity žáků II. stupně 2021-22

Akce Účastníci Organizátor, místo konání: zodpovědný pedagog

22.10. Knihovna - zdroj informací žáci 6. A projekt vyučující 2. stupně

31.01.2022 OČJ školní kolo online 19 žáků 8. a 9. ročníku ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

28.03.2022 OČJ okresní  kolo online žákyně 9. ročníku, 4. místo Gymnázium TGM Zlín vyučující 2. stupně

26.04.2022 OČJ krajské kolo online pořadatel ZŠEZ Zlín ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

26.5. - 1.6.2022 Zlínfest 6. C, 7. ABD, 8. D, 9. A filmová představení GAC Zlín TU

22.06.2022 Akademie 9. ABD slavnostní loučení s žáky 9. ročníku vyučující 2. stupně

10.1.2022 Matematická olympiáda žáci 6.a 9. ročník ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

17.3.2022 Matematický klokan , školní kolo žáci 6. - 9. ročník ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

17.3.2022 Matematický klokan , okresní kolo kolo ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

20.3.2022 Matematická olympiáda žáci 7. a 8. ročník ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

16.02.2021 Konverzační soutěž AJ, školní kolo 6. a 7. ročník ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

25.02.2022 Olympiáda v JA,písemná část žáci 8. a 9. ročníku ZŠ Kvítková Zlín, MS TEAMS, online vyučující 2. stupně

01.03.2022 Olympiáda v JA, část konverzační žáci 8. a 9. ročníku, 1.-6. z 1. kola ZŠEZ Zlín, MS TEAMS, online vyučující 2. stupně

03.03.2022 Konverzační soutěž AJ, okresní  kolo žák 7, C 7. místo ZŠ Kvítková Zlín, MS TEAMS, online vyučující 2. stupně

07.03.2022 Konverzační soutěž AJ, okresní  kolo žákyně 9. A  14. místo Gymnázium Slavičín, MS TEAMS, online vyučující 2. stupně

20.05.2022 Mini First Certificate, meziškolní soutěž v JA 2 žácu 7. ročníku, 8. místo ZŠ Komenského Zlín vyučující 2. stupně

duben - květen 2022 Rodilý mluvčí ve výuce JA vybrané třídy II. stupně ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

březen - květen 2022 Beseda s rodilým mluvčín JR 7. a 8. ročníky ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

07.06.2022 Cizojazyčná exkurze Vídeň 9.  A, a vybraní žáci 8.AD, 9. BD CK Rapant vyučující 2. stupně
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Akce Účastníci Organizátor, místo konání: zodpovědný pedagog

27.01.2022 Dějepisná olympiáda, školní kolo žáci 8. ročníku ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

26.01.2022 Dějepisná olympiáda, okresní kolo kolo žák 8. B ZŠ EZ Zlín vyučující 2. stupně

24.09.2022 Exkurze ve Hvězdárně Vsetín žáci 6. ročníku Hvězdárna Vsetín vyučující 2. stupně

20.01.2022 Zeměpisná  olympiáda, školní kolo 15 žáků 6. - 7. ročníku ZŠ EZ Zlín vyučující 2. stupně

24.02.2022 Zeměpisná  olympiáda, okresní kolo kolo 1 žák  6. A ZŠ EZ Zlín, online vyučující 2. stupně

13.10.2021 Přírodovědný Klokan 23 žáků  8. a 15 žáků  9. ročníku ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

26.01.2022 BiO kategorie "C" - školní kolo 25 žáků         8. a 9. roč. ZŠ EZ Zlín vyučující 2. stupně

02.02.2022 BiO kategorie "D" - školní kolo 20 žáků         6. a 7. roč. ZŠ EZ Zlín vyučující 2. stupně

25.03.2022 Poznej a chraň, okresní kolo KK F. Bartoše, Ekocentrum Čtyřlístek 2 skupiny žáků 7. B vyučující 2. stupně

11.04.2022 BiO kategorie "C" - okresní kolo 2 žáci 8. A, 9. B Gymnázium a jazyková škola Zlín vyučující 2. stupně

21.04.2022 Poznej a chraň, krajské kolo KK F. Bartoše, Ekocentrum Čtyřlístek 3 žáci 7. B vyučující 2. stupně

22.04.2022 BiO kategorie "D" - okresní kolo 2 žákyně  7.B Gymnázium Lesní čtvrť Zlín vyučující 2. stupně

19.05.2022 BiO kategorie "D" - krajské kolo 1 žákyně 7. B ZOO Lešná vyučující 2. stupně

03.06.2022 Exkurze Veletrh vědy 15 žáků 9. D Praha Letňany AVČR vyučující 2. stupně

Fyzika

9. - 16.5.2022 Fyzika - Termovize do škol 7. A, 7. C, 8. B, 8. C ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

Hudební výchova

22.06.2022 Slavnostní předávání vysvědčení 9. ABC ZŠEZ Zlín, Malá scéna vyučující 2. stupně
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Akce Účastníci Organizátor, místo konání: zodpovědný pedagog

24. - 28.1.2022 Lyžařský kurz žáci 7. ročníku Kohútka vyučující 2. stupně

13.04.2022 Den míče, Memoriál žáci II. stupně ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

28.4., 26.5. Zlínská olympiáda škol v přespolním běhu vybraní žáci 4. - 7. ročníku Zlín vyučující 2. stupně

05.05.2022 Okresní finále PČR vybraní žáci 6. - 9. ročníku Otrokovice vyučující 2. stupně

20.05.2022 Krajské finálefinále PČR vybraní žáci 6. - 9. ročníku Uherské Hradiště vyučující 2. stupně

10.06.2022 Ukázka Discgolfu s reprezentanty ČR 6. B Zlín vyučující 2. stupně

Člověk a jeho svět

23.09.2021 Beseda s pracovnicí ÚP,  volba povolání 9. D                              ÚP IPS Zlín/ škola učebna 504 vyučující 2. stupně

27.09.2021 Beseda s pracovnicí ÚP,  volba povolání 9. A                             ÚP IPS Zlín/ škola učebna 409 vyučující 2. stupně

29.09.2021 Beseda s pracovnicí ÚP,  volba povolání 9.C                              ÚP IPS Zlín, škola učebna 510 vyučující 2. stupně

04.10.2021 Beseda s pracovnicí ÚP,  volba povolání 9. B                              ÚP IPS Zlín/ škola učebna 304 vyučující 2. stupně

04.10.2021 Propagace SŠ gastronomie a obchodu 9. A    SŠGO Zlín/ škola učebna 409 vyučující 2. stupně

05.10.2021 Propagace SŠ gastronomie a obchodu 9.BCD SŠGO Zlín/ škola učebna 509 vyučující 2. stupně

říjen 7 lekcí, pro mistra internetové bezpečnosti 7. - 9. ročníky online učebna 403 vyučující 2. stupně

19.10.2021 Propagace SŠ Creative Hill Colege Zlín 9. ABC ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

16.11.2021 Propagace SPŠ Otrokovice 9. ABC SPŠ Otrokovice/ ZŠEZ Zlín vyučující 2. stupně

duben Internet Highway - bezpečný internet pro kluky a holky 7. -  9. ročníky učebna 403 vyučující 2. stupně

duben Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS8. A, 8.C učebna 403 vyučující 2. stupně

26.05.2022 Technický jarmark                                                      - exkurze ve zlínských firmách8. A, 8.C KHK ZK Krajská hospodářská komora vyučující 2. stupně
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3. Školní družina v roce 2021- 22  

Provoz školní družiny: ráno 6 – 7.40 hodin, odpoledne: 11.40 – 17 hodin 

Zapsáno bylo celkem 69 žáků z 1. – 5. tříd. 
 

1. oddělení: 20 žáků 
 

2. oddělení: 20 žáků 
 

3. oddělení: 29 žáků 
 

Dvě paní vychovatelky pracovaly zároveň jako asistentky pedagoga ve třídách 6. B a 7. D. 
 

1. oddělení mělo k dispozici učebnu č. 205, která zároveň sloužila pro ranní i koncovou družinu. 
2. oddělení využívalo učebnu č. 203, 3. oddělení bylo umístěno v učebně č. 303.   
 

Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro zájmové vzdělávání, z něhož vycházely při sestavování 
týdenních plánů. Pravidelně zařazovaly činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační i vzdělávací – řízené 
i spontánní, také přípravu na vyučování, uskutečňovanou většinou formou didaktických her. 
  

V tomto školním roce byl kladen zvýšený důraz na dodržování hygienických pravidel a zásad – 
umývání rukou, roušky, rozestupy, testování. Proto jsme nepřistoupili k činnosti zájmových kroužků 
při školní družině. 
 

Od  1. 9. 2021 jsme připravili pro rodiče novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny 
– čipový systém BELLhop. Jedná se o elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny firmou 
NeurlT. Rodiče i žáci si systém chválili hlavně kvůli bezpečnosti dětí a snadné obsluze při ovládání 
čipem. Pokud se vyskytly problémy, pak to bylo z důvodu výpadku elektronického systému na 
tabletech, se kterými vychovatelky pracují při spojování oddělení a odchodů žáků. Pomáhalo využití 
mobilních telefonů rodičů pro přímé spojení s vychovatelkou. Věříme, že do budoucnosti bude 
problémů co nejméně. 
 
Webové stránky: vkládání článků - vychovatelky 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Akce ve školním roce 2021 - 22 Školní družina

Datum Akce, soutěž Organizátor, místo konání Účastníci Odpovědný  pedagog

07.09.2021 Loučení s létem škola - ŠD 2. oddělení vychovatelky

09.09.2021 Ahoj, prázdniny škola - ŠD 3. oddělení vychovatelky

13.09.2021 Projekt "Kamarád" škola - ŠD 1. oddělení vychovatelky

02.10.2021
Projektový den - Olomouc Pevnost 

poznání , ZOO
Olomouc 1.,2.,3. oddělení vychovatelky

4.10.-8.10.2021 Týden zdraví škola - ŠD 1.,2.,3. oddělení vychovatelky

23.11.2021 To bylo prima čtení KKFB 2. oddělení vychovatelky

24.11.2021 Hrátky se zvířátky KKFB 1. oddělení vychovatelky

16.11.2021 Projekt Zimní příroda škola - ŠD 1. oddělení vychovatelky

7.-9.122021 Vánoce s vůní perníku
Muzeum 1.,2.,3. oddělení vychovatelky

13.01.2022 Zima, zima, zimička škola - ŠD 2. oddělení vychovatelky

16.03.2022 Projekt Jarní příroda škola - ŠD 1. oddělení vychovatelky

4.-8.4.2022 Velikonoční projekt škola - ŠD 1.,2.,3. oddělení vychovatelky

25.-29.4.2022
Výtvarný projekt "Co mám rád/a" v 

rámci mezinárodní akce Mírový běh
škola - ŠD 1.,2.,3. oddělení vychovatelky

02.05.2022
Soutěžní odpoledne v netradičních 

disciplínách
škola - ŠD 2. oddělení vychovatelky

06.05.2022 Projekt Svátek matek škola - ŠD 3. oddělení vychovatelky

17.05.2022 Pohádka ze zlínské kovárny Muzeum 3. oddělení vychovatelky
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4. Přehled plnění pánu EVVO ve školním roce 2020-21 
 
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta, EVVO   
V rámci Environmentální výchovy EV jsou žáci vedeni k pochopení složitosti a ucelenosti vztahů 
člověka a životního prostředí. Jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně životního prostředí a jeho 
citlivém utváření. V zájmu trvalého udržitelného rozvoje lidské společnosti ovlivňuje EV životní styl a 
hodnotovou orientaci žáků. 
 
Do nového školního roku žáci nastupovali po dlouhém období distančního vzdělávání. Cílem bylo 
soustředit se na nový školní rok a usilovat o minimalizaci různých negativních dopadů, které vyplynuly 
z distanční výuky. Úkolem, kromě zvládnutí vzdělávacího obsahu, bylo zaměřit se i na podporu 
sociálních vztahů ve třídách, získávání sociálních návyků a rozvíjení učení se komunikaci se spolužáky. 
Aktivity byly voleny tak, aby děti vnímaly školu jako jistotu, zázemí a možnost společné přípravy na 
život. 
 
Cíle EV ve školním roce 2021/2022 byly naplněny prostřednictvím následujících aktivit: 
 
Adaptační pobyty 
Hlavním záměrem adaptačního/seznamovacího kurzu bylo vzájemné poznávání žáků v různých 
situacích a z různých úhlů pohledu. Cílem bylo vytvořit fungující vztahy v nově vznikajících 
kolektivech. V průběhu září a října 2021 se uskutečnily adaptační kurzy pro žáky tříd 4. A, 4. B, 6. A, 
6. B, 6. C v Rajnochovicích, chata Pod Tesákem.  
Recyklohraní  
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit 
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje také osobní zkušenost žáků se zpětným 
odběrem baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Žáci školy zapojili do sběru použitých 
baterií. Dále ve škole v průběhu roku probíhá sběr použitých tonerů do tiskáren. 
Sběr starého papíru 
Sběr starého papíru se uskutečnil 4. a 5. října 2021 a 17. 5. 2022.  
Den Země 
22. 4. 2022 – žáci školy se účastnili aktivit v rámci pořádání Dne Země. 
Školní vzdělávací program „Tonda obal na cestách“ 
Využili jsme nabídku společnosti EKO-KOM, a.s. ohledně třídění a recyklace obalů. Ekologickou 
besedu vedli dva lektoři společnosti. Celkem v 10 hodinách byli žáci 11 tříd seznámeni s touto 
problematikou. Jednalo se o třídy: 4. AB, 5. B, 6. B, 6. C, 7. B, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. D. 
Sběr víček od PET lahví 
Během celého roku žáci sbírali víčka od PET láhví na pomoc handicapovaným.  

1. místo 12,5 kg  žákyně   8. B 
2. místo   6,1 kg  žák   2. A 
3. místo  5,5 kg  žákyně   3. A 

Vycházky do přírody 
Nejvíce vycházek do přírody absolvovaly děti v rámci školní družiny. Procházky byly tematicky 
zaměřené. Realizace vycházek proběhla na začátku – v září a konci školního roku (konec května, 
červen).  
Také většina školních výletů byla zaměřena na pobyt v přírodě (vycházky – stezka zdraví, návštěva 
ZOO Lešná atd.).  
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Akce EVVO ve školním roce 2021 - 22   

     

     

     

Datum Akce, soutěž 
Organizátor, 
místo konání Účastníci Odpovědný  pedagog 

září, říjen adaptační pobyty 
tříd 

chata Pod 
Tesákem 
Rajnochovice 

6. C  4. B  4. A  6. B  6. A vyučující ZŠEZ, TU 

4. + 5. 10. 
2021 

sběr starého 
papíru 

ZŠEZ Zlín celá škola 
vyučující ZŠEZ, TU 

22. 04. 2022 Den Země MM Zlína celá škola 
vyučující ZŠEZ, TU 

17. 05. 2022 
sběr starého 
papíru ZŠEZ Zlín celá škola 

vyučující ZŠEZ, TU 

25. 5. + 27. 5. 
2022                    KPPP - Naše třída KPPP Zlín/ZŠEZ  

4. B  
5. B  

vyučující ZŠEZ, TU 

15. 06. 2022 

Ekologická 
beseda 
Tonda obal na 
cestách 

EKO-KOM/  
ZŠEZ Zlín 

4. A, 4. B, 5. B, 6. B, 6. C,  
7. B 
8. B, 8. C, 9. A, 9. B, 9. D 

vyučující ZŠEZ, TU 

19. - 22. 4. 
2022 

škola v přírodě   2. A 
5. A 

vyučující ZŠEZ, TU 

celoročně 
sběr víček  
PET lahví 

ZŠEZ Zlín celá škola 
vyučující ZŠEZ, TU 

celoročně péče o květiny 
chodba - modré 
patro chodba - modré patro 

vyučující ZŠEZ, TU 

celoročně 
Recyklohraní - 
Sběr baterií ZŠEZ Zlín   1. a 2. stupeň, ŠD 

vyučující ZŠEZ, TU 

celoročně 
Recyklohraní - 
Sběr použitých 
tonerů z tiskáren 

ZŠEZ Zlín   pracovnice v kanceláři, 
učitelé 

vyučující ZŠEZ, TU 
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5. Organizace sportovních soutěží pro jiné školy   
  

 Bohužel ani v tomto školním roce jsme vzhledem k opatřením žádné okresní a krajské 
sportovní soutěže neorganizovali. V závěru školního roku však proběhla přátelská utkání ve 
fotbalu a florbalu mezi žáky 9. ročníku ze ZŠ Komenského II. a našimi žáky. 

 
 

6. Rozloučení se žáky 9. ročníku a vyhodnocení nejlepších sportovců školy 
 

Vzhledem k dřívějšímu ukončení školního roku se uskutečnilo tradiční rozloučení se žáky  
9. ročníku tradiční již ve středu 22. 6. 2022. Byli jsme velmi rádi, že jsme tuto slavnostní akademii 
mohli opět zorganizovat na Malé scéně. Každá třída si připravila svůj program s proslovem, 
poděkováním a vystoupením. Na závěr žáci společně zazpívali společnou píseň. 
      V tomto školním roce jsme také vyhodnotili nejlepší sportovce z řad atletů, plavců a ledních 
hokejistů. Z řad plavců se tentokrát volili díky velmi dobrým výsledků zástupci z obou oddílů. Nejlepší 
plavkyní byla vybrána za Zlínský plavecký klub Natálie Hlatká, z Plaveckého klubu Zlín byl zvolen 
Václav Vaculík. Nejlepším atletem se stal Jakub Mikeska a hokejistou Martin Vaculík. 
 
 

  Deváťáci se loučí 
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9.  Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti  
 

V tomto školním roce proběhla v měsíci září na naší škole pravidelná kontrolní inspekční 
činnost. Předmětem kontroly bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného naší školou. Kladně bylo hodnoceno personální i technické zabezpečení školy a také 
posílení školního poradenského pracoviště o speciálního pedagoga. Mezi silné stránky patří 
dlouhodobé zapojení naší školy do organizace sportovních soutěží, které má příznivý dopad na rozvoj 
sportovního nadání žáků a motivaci k aktivnímu trávení volného času. Toto zapojení bylo velmi 
pozitivně hodnoceno ČŠI. Škole bylo navrhnuto jako příležitost ke zlepšení pracovat efektivněji 
s výsledky vzdělávání žáků a přijímat opatření k možnosti zkvalitňování výuky. Dalším doporučením 
bylo zahrnout do výuky větší pestrost metod a forem práce a také zkvalitnění materiálních podmínek 
pro využívání prostředků informačních a komunikačních technologií při výuce. Doporučeno bylo také 
zefektivnění kooperace učitele a asistenta pedagoga  a zlepšení nastavení účinnějšího systému 
předcházení sociálně patologických jevů.  

Naše škola se zúčastnila pilotního šetření mezinárodního projektu ICILS 2023 zaměřeného 
na počítačovou a informační gramotnost. Šetření probíhalo v období  od 21. března do 1. dubna a 
zúčastnily se ho třídy 8. A a 8. C. Kromě testování se jednalo také o dotazníkové šetření pro žáky, 
ředitele školy, učitele a školního metodika ICT 

Dále jsme se zúčastnili inspekčního elektronického zjišťování (INEZ), které bylo určeno pro 
metodiky prevence a výchovné poradce (od konce ledna do 4. února) – Prevence rizikového 
chování a podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků. 

V květnu 2022 proběhlo výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2022 na úrovni  
5. ročníku (5. A, 5. B) – jazyk český, matematika, dovednosti k učení. Součástí testování bylo opět 
dotazníkové šetření pro učitele jazyka českého a matematiky za každou testovanou třídu. 

Na podzim 2021, v období od 20. 10. 2021 do 15. 11. 2021 proběhlo Zjišťování výsledků 
vzdělávání podzim 2021, do kterého jsme zapojili žáky 6. a 9. ročníku (6. A, B, C, 9. A, B, C, D)a 
testovali se z jazyka českého, matematiky a anglického jazyka. 
 
 
 
 
10. Zapojení do projektů  
 

V pololetí školního roku 2021 – 2022 bylo ukončeno naše zapojení do projektu  Šablony II., 
které bylo z důvodu koronavirové krize nutné prodloužit o půl roku.  

Na začátku září jsme se zapojili i do následujícího projektu Šablony III. Prodloužení zapojení 
v předešlých Šablonách II. nemělo na toto pokračování vliv. V práci pokračovala ve své práci na naší 
škole speciální pedagožka, která s koncem prázdnin odešla na mateřskou dovolenou. Vzhledem 
k tomu, že byl problém sehnat na její pozici dlouhodobý zástup, podali jsme na MŠMT žádost o změnu 
a od měsíce září pracuje na naší škole školní psycholožka. Také v těchto šablonách se budou žáci 
účastnit projektových dnů, pokračují čtenářské kluby, doučování nebo deskové hry.  

Pokračujeme v zapojení do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II, 
nazvaného MAP II. 

Žáci ve školní družině pod vedením školního metodika ICT pokračovali v šablonách „Využití 
ICT ve vzdělávání ve školní družině“. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2021     
         

 

číslo 
řádku 

ukazatel 
        

Kč 
 

 1. Aktiva celkem       37 070 335,25 

 2. Z toho: dlouhodobý nehmotný majetek   338 534,00 

 3.            dlouhodobý hmotný majetek   64 534 730,57 

 4.            oprávky     -36 571 832,47 

 5.            dlouhodobý finanční majetek   0,00 

 6.            zásoby      0,00 

 7.            pohledávky       1 714 594,77 

 8.            finanční majetek     7 054 308,38 

 9.            přechodné účty aktivní     0,00 

 10. Pasiva celkem     37 070 335,25 

 11. Z toho: majetkové fondy     28 082 364,69 

 12.            finanční a peněžní fondy   2 703 799,48 

 13.            HV běžného účetního období   184 430,20 

 14.            nerozdělený HV minulých období   219 067,41 

 15.            rezervy       0,00 

 16.            závazky     5 880 673,47 

 17.            bankovní úvěry a výpomoci     0,00 

 18.            přechodné účty pasivní      0,00 

 19. Výnosy z činnosti       1 007 909,96 

 20. Z toho: tržby z prodeje služeb    90 700,00 

 21.             tržby z pronájmu     254 126,00 

 22.             Čerpání fondů   0,00 

 22.             Ostatní výnosy z činnosti         663 083,96 

 23. Finanční výnosy          662,24 

 24. Výnosy z transferů (provozní dotace)       38 311 789,00 

 25. Výnosy celkem       39 320 361,20 

 26. Spotřeba materiálu     1 092 309,69 

 27. Spotřeba energií       757 989,03 

 28. Opravy a udržování     316 040,00 

 29. Služby    1 783 036,63 

 30. Mzdové náklady       24 838 045,00 

 31. Zákonné sociální pojištění a náklady    8 943 429,60 

 32. Odpisy dlouhodobého, nehmotného a hmotného majetku 582 060,00 

 33. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 800 077,05 

 34. Ostatní náklady     22 944,00 

 35. Náklady celkem       39 135 931,00 

 36. Hospodářský výsledek za účetní období   184 430,20 
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12. Vlastní hodnocení školy 
 

Vedení školy pokračovalo ve školním roce 2021/2022 ve stejném složení do konce měsíce 
července. Z osobních důvodů jsem se k 1. 8. 2022 vzdala funkce ředitelky školy. V květnu proběhlo 
první kolo konkursního řízení, kterého se nakonec zúčastnil  z původních tří zájemců jen jeden 
kandidát, který však nebyl vybrán. Bylo tedy nutné pověřit řízením jiného pracovníka školy. Současná 
zástupkyně statutárního orgánu (zástupkyně pro II. stupeň) neměla o funkci zájem a tak byla po 
dohodě se zřizovatelem jmenována na tuto pozici zástupkyně pro I. stupeň PaeDr. Miroslava 
Horníková. Druhé kolo konkursního řízení by mělo proběhnout na začátku měsíce října. 

Od nového školního roku jsme byli rádi, že se výuka ve škole rozjela v prezenční formě. Nebylo 
naštěstí nutné používat žádné ochranné prostředky. Probíhalo však screeningové testování žáků na 
začátku každého týdne. První pololetí bylo pandemií poznamenáno velkou mírou absencí žáků a také 
nepřítomností pedagogů z důvodu nařízených izolací a karantén. 

Jako každý rok tak i letos podává výroční zpráva informace o tom, co se  za tento školní rok 
v naší škole událo. Proti minulým dvěma rokům jsme byli všichni rádi, že až na krátkodobé karantény 
některých tříd nebo jen žáků, proběhla výuka většinou prezenčně. Po celý rok se pedagogové 
společně se žáky snažili srovnat se zameškanou prezenční výukou. Distanční  způsob výuky může jen 
těžko dosáhnout stejné úrovně jako výuka prezenční. Jejich snaha bude pokračovat i v následujícím 
školním roce 2022/2023. 
 
 
Co se nám podařilo…. 
 
 V tomto roce jsme již mohli ve sportovní a tělesné výchově učit žáky 1. - 3. ročníku bruslit. Stejně 

tak se podařilo dokončit výuku plavání z loňského roku a navázat již na pravidelný plavecký 
výcvik i v tomto školním roku. 

 Na začátku školního roku nás čekalo screeningové testování žáků, které se velmi dobře podařilo 
díky dobré organizaci zvládat.  

 Pokračovala výborná spolupráce mezi ředitelkou školy a oběma zástupkyněmi.  
 V tomto roce se podařilo uskutečnit s příspěvkem z MMZ adaptační kurzy pro 4. i 6. ročník a 

také Školu v přírodě pro 2. a 5. ročník. 
 V době neustále se opakujících karantén a izolací byla velmi náročná organizace lyžařského 

výcvikový kurz pro 7. ročník. Byli jsme velmi rádi, že se tato školní akce mohla i přes veškeré 
problémy uskutečnit. 

 Snažili jsme se plnit stanovené cíle ve výchovně vzdělávacím procesu a kombinovat hlavně 
v průběhu prvního pololetí prezenční a distanční výuku. 

 Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali kvalifikační předpoklady, během začátku školního roku 
se podařilo vzdělání dokončit i těm kolegům, kterým se studium vlivem pandemie prodloužilo. 
Stále platí, že aprobovanost pro výuku je dobrá.  

 Složení pedagogického sboru prošlo ve druhém pololetí opět značnou změnou vzhledem 
k odchodům mladších kolegyň na mateřskou dovolenou a za studiem v zahraničí. Za tyto 
pracovnice se naštěstí podařilo sehnat odpovídající zástupy. 

 Také další vzdělávání pedagogických pracovníků jsme uskutečnili podle  plánu. Opět mnoho 
seminářů probíhalo jako webináře.  

 Již tradičně jsme organizovali krajské kolo olympiády v jazyce českém. 
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 Naši žáci se na jaře zapojili do soutěže v orientačním běhu. Proběhla sice jen dvě kola a díky 
tomu neprobíhalo tradiční vyhlašování nejúspěšnější školy, přesto jsme se opět mezi jednotlivci 
neztratili a obsazovali jsme přední místa. 

 Na podzim se žáci 1. stupně a také v rámci ŠD zapojili do akcí v rámci „Týdne zdraví“. 
 Školní kola se podařilo zorganizovat v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce, 

přírodopisu, zeměpisu i dějepisu. 
 Na 1. stupni žáci v rámci školního kola recitovali a zpívali. 
 Do okresních kol se podařilo postoupit v zeměpisu, BIO olympiádě, v olympiádě v jazyce 

anglickém včetně konverzace, v Přírodovědném klokanovi. V Matematickém klokanovi získal žák 
9. ročníku 2. místo, v soutěži „Poznej a chraň“ získala tříčlenná družstva 7. ročníku 2. a 6. místo. 
V atletickém Poháru rozhlasu získali v okrese starší žáci také 2. místo, družstva mladších i 
starších žákyň zvítězila. 

 Úspěšní jsme byli také v krajských kolech – v Poháru rozhlasu starší děvčata zvítězila, mladší 
žákyně obsadily 2. místo. V soutěži „Poznej a chraň“ byl náš tým na 8. místě. 

 V cizích jazycích se podařilo pro žáky zorganizovat přednášky s rodilým mluvčím a také exkurzi 
do Vídně.  

 Naši žáci se také zapojili do akcí Mírový běh a Den Země. 
 Byli jsme rádi, že jsme konečně mohli zorganizovat pro žáky tradiční Memoriál Jana Kubelky a 

Daniela Veselky v míčových hrách pro žáky 2. stupně a  Den míče pro žáky 1. stupně.. 
 V květnu proběhl na naší škole Den otevřených dveří, v červnu setkání s našimi novými žáky 

„prvňáčky“ a fotografování žáků i zaměstnanců školy. 
 Žáci se v průběhu školního roku účastnili mnoha exkurzí, besed a přednášek, v červnu také 

tradičního ZLÍN FILM FESTIVALU. 
 Stále bylo naší snahou zajistit dobrou spolupráci s trenéry sportovních tříd atletiky, ledního 

hokeje i plavání. 
 Konečně jsme se dočkali klasického zápisu dětí do 1. ročníku, který již tradičně probíhá 

elektronicky. Jeho prezenční formu jsme zvládli opět velmi dobře. Za osobní přítomnost dětí po 
dlouhé době jsme byli velmi rádi. 

 Také v tomto školním roce se podařilo zorganizovat troje třídní schůzky a konzultace pro rodiče. 
V průběhu roku byl pozitivem návrat z online prostředí do prostředí školního. 

 Tradičně jsme se zapojili do charitativních akcí – sběr víček a vánoční růže pro postižené a 
nemocné děti. 

 Byli jsme rádi, že se podařilo osobní setkání a také dobrá spolupráce se členy Školské rady. 
 S výborem Klubu rodičů jsme komunikovali online a také osobně. Opět  jsme s jejich pomocí 

vylepšili materiální vybavení naší školy. 
 V průběhu roku pokračovala spolupráce s různými institucemi (Město Zlín, OŠMTV KÚ Zlínského 

kraje, Úřadem práce, KPPP Zlín, SPC, OSPODEM, Knihovnou Fr. Bartoše, Muzeem jihovýchodní 
Moravy, Městským divadlem, Sportovními kluby Zlín a jednotlivými sportovními oddíly). 

 Také v tomto školním roce byly výběry do sportovních tříd ovlivněny pozůstatkem proti 
covidových opatření, která měla vliv na otevření sportovišť v minulých letech. Nepodařilo se 
opět dostatečně naplnit tyto třídy a tak byly ve 4. ročníku opět spojeny oba plavecké kluby 
společně s atlety do jedné sportovní třídy, ve druhé třídě pak byli nesportovci s hokejisty.  

 Podařilo se zvládnout zapojení ukrajinských žáků do vzdělávání, kteří k nám přišli z důvodu 
válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem.  

 Také v tomto roce probíhalo patronství žáků 9. ročníku – třídy 9. A, nad žáky 1. ročníku. 
Patronství provázelo žáky obou ročníků celým školním rokem. 



41 
 

 Žáci z 1. stupně se snažili vytvořit pro němé tváře z Útulku pro zvířata v nouzi Vršava 
nezapomenutelné Vánoce a zapojili se do Velké vánoční sbírky.  

 V nákupním centru Čepkov bylo možné vidět naše žáky na výstavě fotografií mládežnických 
mužstev PSG Berani Zlín v první polovině října, která byla organizována jako společná akce naší 
školy a hokejového klubu. 

 Žáci a pracovníci školy se zapojili do sbírky na pomoc Ukrajině, organizované charitativní 
organizací Člověk v tísni. 
 
 
 
Ze života školy 
 
 

 
Mikulášská nadílka 
 
 
 
 
 

    
   Recitační soutěž 
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Deváťáci v Praze 

    
 

 

 
Memoriál Jana Kubelky a Daniela Veselky 
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Soutěže v míčových  hrách 
 
 
 
 

 
Olympiáda v orientačním běhu 

 
 
 
 

    
 Závěrečné vystoupení deváťáků 
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Co nás trápí…. 
 
 V minulém školním roce se sice rozjel projekt „Infrastruktura do základních škol“, ale bohužel 

návaznost spojená s rekonstrukcí multimediální učebny v tomto školním roce podle plánu 
nezačala. Budeme doufat, že se tak stane v následujícím školním roce. 

 Ani v letošním roce se nepodařilo vzhledem k v té době platným opatřením uspořádat školní 
ples na hotelu Moskva.  

 Neorganizovali jsme ani žádné sportovní soutěže a velmi tím trpěla prestiž naší školy. 
 Také v tomto školním roce byly výběry do sportovních tříd ovlivněny pozůstatkem proti 

covidových opatření, která měla vliv na otevření sportovišť v minulých letech. Nepodařilo se 
opět dostatečně naplnit tyto třídy a tak byly ve 4. ročníku opět spojeny oba plavecké kluby 
společně s atlety do jedné sportovní třídy, ve druhé třídě pak byli nesportovci s hokejisty.  

 Vzdělávání žáků ovlivňuje vysoký počet žáků se SVP. V letošním roce se v důsledku příchodu 
ukrajinských žáků výuka ještě více ztížila.  

 Bohužel i v tomto roce pokračovala nevyrovnaná naplněnost tříd v některých ročnících a naopak 
přeplněnost tříd v ročnících jiných.  

 Opět jsme organizovali školní sběr, abychom se snažili podpořit třídění odpadu. Zájem o 
zapojení byl však opět malý. 

 Vzhledem k současné situaci je velmi nepravděpodobné, že by se naše velká tělocvična dočkala 
očekávané rekonstrukce. Opět budeme muset situaci řešit průběžnými nezbytnými opravami. 

 Neustále nás trápí nedostatečné vybavení ICT technikou. Čekáme na dokončení projektu, 
v rámci kterého má být modernizována multimediální a jazyková učebna. 

 Nákupem nových notebooků pro žáky se podařilo alespoň částečně zkvalitnit výuku. 
  
 
Kam se chceme ubírat… 
 
 Díky novému projektu Národního plánu obnovy a následným nákupem nových notebooků a 

tabletů pro žáky bychom rádi ještě více zkvalitnili výuku žáků se SVP a také ostatních. 
 Stále budeme pokračovat ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby a společně propagovat 

naši školu, abychom navýšili počty žáků ve sportovních třídách.  
 V rámci možností se budeme snažit co nejlépe reprezentovat naši školu, město Zlín, Zlínský kraj 

i Českou republiku nejen ve sportovních, ale i naukových soutěžích. 
 V budoucnu bychom chtěli mít stále dostatečnou kvalifikovanost a zajisti si stabilitu našeho 

pedagogického sboru.   
 I v příštím školním roce bude naším velkým cílem snaha o respektování osobnosti a individualit 

našich žáků a také o větší respekt a autoritu pedagogického sboru v očích žáků a rodičů. 
 Rádi bychom navázali na dobrou spolupráci s rodiči a v rámci možností se pokusíme je více 

zapojit do mimoškolních aktivit a prací pro školu. 
 Velkou snahou bude pokračování o aktivní prevenci sociálně patologických jevů a šikany mezi 

žáky. Budeme pokračovat v maximální možné míře ve spolupráci s organizacemi.  
 Stále chceme co možná nejlépe pracovat s integrovanými žáky a komunikovat s KPPP  

a SPC.  
 Prospěchové a kázeňské problémy budeme aktivně řešit ve spolupráci s rodiči a trenéry 

sportovních klubů. 
 Pokračovat bude také další vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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 Velká snaha bude spojená se zapojením nových ukrajinských žáků do vzdělávacího procesu. 
 Stále budeme motivovat naše žáky i pracovníky školy k pocitu hrdosti ke své škole, která již od 

roku 2001 nese čestný název Základní škola Emila Zátopka Zlín. 
 V současné náročné době bychom si ještě více přáli, aby se v naší škole cítili všichni žáci 

spokojeně a hlavně bezpečně. Uděláme pro to maximum. 
 
 
 
 
              Mgr. Jana Kříčková 
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13.  Závěr výroční zprávy 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne:    17. 10. 2022   

Po schválení byla předána zřizovateli školy.  

 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:         30. 9. 2022      
Datum projednání na poradě pracovníků školy:        5. 10. 2022  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis zástupce statutárního orgánu a razítko školy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Odbor školství - zřizovatel 
 
 
 


