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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy: Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice,

1. máje 55, příspěvková organizace

Sídlo školy: 1. máje 55, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice

Zřizovatel: Město Uherské Hradiště

Adresa zřizovatele: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

Právní forma:                               příspěvková organizace

Ředitelka školy: Mgr. Jana Uherková

Kontakt na zařízení: 739 008 901

Dálkový přístup: zsmaratice@zsmaratice.cz

www stránky: www.zsmaratice.cz

Zřízení školy: 1. 9. 1931

Zařazení do sítě: 14. 3. 1996

Poslední aktualizace:           22. 2. 2006

IČO:               70 99 33 43

Identifikátor zařízení: 600 124 185
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1.1 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity

SOUČÁSTI ŠKOLY

Název Kapacita IZO

Základní škola 240 žáků 102 731 594

Školní družina 150 žáků 119 100 258

Školní jídelna 300 strávníků 150 006 985

    1.2 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok  2020/2021

                                         ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Počet žáků
Počet
tříd

Počet žáků
na třídu

Počet
pracovníků

Přepočtený počet
pedagog.

pracovníků

Celkem 198 11 18 13 12,18

Komentář k tabulce: Údaje zahrnují jednu speciální třídu, ve které je snížený počet žáků.

                                               ŠKOLNÍ DRUŽINA

Počet žáků
Počet

oddělení
Počet žáků
na skupinu

Počet
pracovníků

Přepočtený počet
pedagog.

pracovníků

Celkem 152 5 30 5 4,03

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Průměrný počet stravovaných
Přepočtený počet

pracovníků

Doplňková činnost   65 0,50

Žáci a zaměstnanci 235 3,50

Celkem 300                4,00

Komentář k tabulce: Údaje zahrnují také děti z Mateřské školy Svatováclavská a žáky SVP HELP.
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Pro naše strávníky připravujeme kvalitní jídla z čerstvých surovin a sezonních potravin tak, aby
odpovídala zásadám zdravé výživy. Jídla nesmažíme, využíváme pečení v konvektomatu. Sůl
používáme minimálně a nahrazujeme ji jednodruhovým kořením, bylinkami a vytváříme si vlastní
kombinace. Připravujeme dětem pestrá jídla ve správném poměru živin. Používáme šetrné
technologické postupy pro maximální uchování chuti a vitamínů a pro lepší stravitelnost. Jednou týdně
připravujeme čerstvou rybu jako hlavní jídlo nebo polévku. Ke každému pokrmu podáváme čerstvé
ovoce nebo čerstvý zeleninový salát dle sezonní nabídky. Pravidelně zařazujeme do jídelníčku
moučníky a dezerty v souladu se zdravou výživou.
Dětem nabízíme dopolední a odpolední svačiny – různé pomazánky, kaše, termix, jogurty s ovocem.
Pro pestrost svačin zařazujeme i celozrnné pečivo.
Pitný režim je bez cukru, tím se snažíme u dětí snížit návyk na cukr, který vede k obezitě. Podáváme
vodu ochucenou různým druhem ovoce a čerstvými bylinkami sypané, ovocné nebo bylinné čaje
neslazené a bio 100% jablečný mošt.
Dětem naší školy, které mají bezlepkovou nebo bezlaktozovou dietu vycházíme vstříc a vaříme pro ně
obědy ve spolupráci s nutriční terapeutkou.

 1.3 Školská rada
Z důvodu pandemie proběhlo ve školním roce 2020/2021 jen jedno zasedání školské rady, na kterém
její členové projednali a schválili Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Další schůzka
proběhla online.
Členové byli informováni o průběhu distanční výuky a o procentu účasti žáků na online výuce,
o vybavení pedagogických pracovníků novými notebooky, o možnosti zapůjčení notebooků a tabletů
sociálně znevýhodněným žákům a o dopadu distanční výuky na žáky po návratu do školy.
Školská rada doporučila informovat zřizovatele o stavu povrchu školního hřiště, který není bezpečný.
Povrch slouží škole více než 20 let a na některých místech je již zvrásněn a roztrhán. Nerovnosti mohou
být příčinou úrazů žáků při pobytu na školním hřišti.
Dalším bodem jednání byly informace k volbám nových členů školské rady. Funkční období stávajících
členů bylo z důvodu koronavirové pandemie prodlouženo do 11. 7. 2021.
Volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků proběhly v měsíci květnu. Funkční období nové
rady bylo zahájeno 12. 7. 2021.

1.4 Partnersky spolupracující organizace
Ve školním roce 2020/2021 pokračovala dlouhodobá spolupráce školy se Speciálně pedagogickým
centrem při Základní škole a mateřské škole logopedické Brno, pracovištěm Uherské Hradiště
a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, Zařízením pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků Zlín, pobočkou Uherské Hradiště. Osvědčila se spolupráce s tradičními partnery, mezi které
patří Město Uherské Hradiště, Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště a Přírodovědné centrum Trnka,
Slovácké divadlo, Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, a to především pobočka v Mařaticích. Škola
pravidelně spolupracuje s Mateřskou školou Uherské Hradiště, Sportovišti města Uherské Hradiště
a Plaveckou školou Uherské Hradiště.

Přehled při škole existujících a se školou spolupracujících organizací:

- Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole T. G. Masaryka v Uherském Hradišti
- Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace
- Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov
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- Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, příspěvková organizace
- Město Uherské Hradiště
- Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace
- Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace
- Plavecká škola Uherské Hradiště
- Credo Prevence Zlín
- Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště
- Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  Zlín, pobočka Uherské Hradiště
- Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické Brno, pracoviště
  Uherské Hradiště
- Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová
- Středisko výchovné péče HELP, Uherské Hradiště
- MADIO Zlín, z. s.
- SAZKA, a. s.
- Český olympijský výbor
- Český atletický svaz
- dm drogerie markt s. r. o.
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace
- Policie České republiky, Územní odbor Uherské Hradiště
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
- Římskokatolická farnost Uherské Hradiště
- Park Rochus, o. p. s.
- Nadační fond Sportovní agentura Slovácko
- Lesy České republiky, s. p.
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.1 Vzdělávací program školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

V ročnících Počet žáků

„Být zdravým ve zdravém
světě“ 1. – 5. 198

Komentář: Školní vzdělávací program je v plném znění uveden na webových stránkách školy
https://www.zsmaratice.cz/kategorie/dokumenty.aspx .
Školní rok 2020/2021 probíhal za zcela mimořádných podmínek, kdy byla prezenční výuka nahrazena
výukou distanční a rotační (střídání prezenčního a distančního týdne) z důvodu prevence před
onemocněním covid-19.
Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňovala podle příslušného rámcového vzdělávacího
programu a podle školního vzdělávacího programu, a to v míře odpovídající okolnostem.
Očekávané výstupy za první období podle ŠVP ZV „Být zdravým ve zdravém světě“ byly splněny
s výjimkou výuky plavání, která se ve třetím ročníku nerealizovala a přesouvá se do čtvrtého ročníku.
Očekávané výstupy ve vyučovacích předmětech naukového charakteru na konci druhého období podle
RVP ZV byly splněny.
Při používání klasifikace byly výsledky vzdělávání žáka hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání
žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům, ke svým vzdělávacím a osobnostním
předpokladům a věku. Klasifikace zahrnovala ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech,
které ovlivňují jeho výkon.

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

Název Počet skupin Počet žáků

Náboženství 2 19

    2.2 Vzdělávací program školní družiny

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

V ročnících Počet žáků

„Klidné, spokojené děti ve
zdravé školní družině“

1. – 5. 152

V uplynulém školním roce poznamenala dění ve školní družině covidová pandemie. Přestože byl provoz
školní družiny omezen a řídil se nařízením vlády a pokyny MŠMT, byly všechny aktivity zájmového
vzdělávání připravovány v souladu se Vzdělávacím programem: „Klidné a spokojené děti ve zdravé
školní družině“.
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V běžném režimu fungovala školní družina do 13. 10. 2020. Poté se provoz řídil dle nařízení vlády.
V době distanční výuky školní družina v provozu nebyla. V období pandemických opatření byly děti
rozděleny do skupin po třídách, aby se omezil jejich počet a zamezilo se setkávání dětí při režimových
momentech.

Ve všech pěti odděleních pracovaly kvalifikované vychovatelky, které se vždy snažily o pestrý výběr
připravovaných činností. Cílenou výchovnou prací poskytovaly dětem smysluplnou náplň jejich
volného času. V našich aktivitách vždy upřednostňujeme pobyt venku, protože vnímáme, že pobyt na
čerstvém vzduchu je pro děti velmi prospěšný. Pro tyto účely máme velmi dobré vybavení v podobě
kvalitních sportovních potřeb, ale i piknikových dek, slunečníků a dalších pomůcek. Dále se věnujeme
kreativním a edukativním činnostem i relaxaci.

S ohledem na to, že hodně dětí tráví velkou část svého volného času ve školní družině, je důležité, aby
je pobyt těšil, přinášel jim kladné pocity a příjemné zážitky.

Věříme,  že  v  příštím  roce  budeme  moci  trávit  čas  s  dětmi  bez  omezení  po  celý  školní  rok.  Chceme
i nadále pracovat na tom, abychom se v prostředí školní družiny, které společně s dětmi vytváříme,
všichni cítili spokojeně. Nechceme zapomínat ani na jasná pravidla, která dětem dávají pocit jistoty
a bezpečí.
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY
3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021
POŘADOVÉ

ČÍSLO
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ÚVAZEK KVALIFIKACE

POČET LET
PEDAGOG. PRAXE

1. ředitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               31

2. učitelka 1,00 VŠ,učitelství ČJ+OV                 6

3. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               34

4. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň+sp               16

5. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               33

6. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               33

7. učitelka 1,00 VŠ, Dě + PVČ,
1. stupeň

              33

8. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               25

9. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               22

10. učitelka 1,00 VŠ. 1. stupeň               27

11. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň               19

12. učitel 1,00 VŠ, 1. stupeň+sp               37

13. učitel 0,18 VŠ, 1. stupeň                 1

14. asistent pedagoga 0,50 VŠ,kurz ped.as.                 9

15. asistent pedagoga 1,00 SŠ, kurz ped. as.                 5

16. asistent pedagoga 1,00 SŠ,kurz as.ped.                 8

17. asistent pedagoga 1,00 VŠ,spec.pedagogika                 8

18. asistent pedagoga 0,75 VŠ,ped.asistenství                 1

19. školní psycholog 0,50 VŠ, psycholog               18

20. vychovatelka 0,90 VŠ, ped. asistenství                 5

21. vychovatelka 0,517 SŠ, vychovatelství                 2

22. vychovatelka 1,00 SŠ, vychovatelství               15

23. vychovatelka 0,88 SOŠ,kosmetička                0

24. asistent školní družiny 0,50 VŠ                1

Průměrná délka pedagogické praxe    16,208
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PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Počet fyzických osob Přepočtené úvazky

Interní pracovníci 24 20,827

Externí pracovníci  2 0,10

Celkem                            26 20,927

Komentář k tabulce: V externích zaměstnancích jsou zahrnuty katechetka a farář.

  3.2 Věková struktura – pedagogičtí pracovníci

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků

do 24 let 0 46 – 49 let 5

25 – 29 let 2 50 – 55 let 3

30 – 35 let 2 56 – 60 let 4

36 – 39 let 4 nad 60 let 0

40 – 45 let 4

Komentář k tabulce: Tabulka zahrnuje věkovou strukturu interních pedagogických pracovníků.

 3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Počet pracovníků Přepočtené úvazky

Interní pracovníci 9 8,50

Externí pracovníci  1 0,20

Celkem 10 8,70

Komentář k tabulce: Údaje zahrnují informace o účetní školy - externí pracovnici.

3.4 Další údaj o nepedagogických pracovnících

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání

1. účetní 0,20 SŠ

2. asistentka ředitelky 1,00 SŠ

4. školník 1,00 SO
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5. uklízečka 1,00 VŠ

6. uklízečka 0,50 SO

7. vedoucí ŠJ 1,00 SŠ

8. vedoucí kuchařka 1,00 SO s maturitou

9. pomocná kuchařka 1,00 SO s maturitou

10. pomocná kuchařka 1,00 základní
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ
DO ŠKOLY

  4.1 Zapsaní a přijatí žáci do 1. ročníku

ZAPSANÍ DO 1.
TŘÍDY 2020

POČET
ŽÁDOSTÍ O

ODKLAD

NASTOUPILI DO
PRVNÍ TŘÍDY 2020

ZAPSANÍ
DO 1.

TŘÍDY 2021

POČET
ŽÁDOSTÍ O

ODKLAD

NASTOUPÍ DO
1. TŘÍDY 2021

44 4 40 39 4 35

4.2 Přestupy žáků do jiných škol ve školním roce 2020/2021

ZŠ UNESCO
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

ZŠ SPORTOVNÍ
UHERSKÉ

 HRADIŠTĚ

ZŠ VĚTRNÁ
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

GYMNÁZIUM
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ

ZŠ
STARÉ
MĚSTO

18 6 14 5 3

ZŠ
ZA ALEJÍ

ACADEMIC
SCHOOL

ZŠ
JAROŠOV

ZŠ
VLČNOV

ZŠ
BORŠICE

2 2 2 1 1

ZŠ
OSTROŽSKÁ

LHOTA

ZŠ
BÍLOVICE

ZŠ
POLEŠOVICE

ZŠ
PRAHA -

WEBEROVA

1 1 2 1

Komentář k tabulce: V tabulce jsou uvedeny počty všech přestupujících žáků, nejen žáků 5. třídy.
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH
VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ
VZDĚLÁNÍ

5.1 Pochvaly, ocenění a kázeňská opatření ve školním roce 2020/2021

POLOLETÍ
POCHVALA
ŘEDITELKY

ŠKOLY

POCHVALA
TŘÍDNÍHO
UČITELE

NAPOMENUTÍ
TŘÍDNÍHO
UČITELE

DŮTKA
TŘÍDNÍHO
UČITELE

DŮTKA
ŘEDITELKY

ŠKOLY

I. 0 13 5 0 0

II. 3 24 4 1 0

Celkem 3 37 9 1 0

Komentář: Žákům 5. ročníku Základní školy T. G. Masaryka v Uherském Hradišti – Mařaticích byla
udělena pochvala ředitelky školy za vzornou reprezentaci školy.

  5.2 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021
V první pololetí školního roku 2020/2021

POČET % ZE VŠECH ŽÁKŮ

2 - uspokojivé 1 0,50

3 - neuspokojivé 0 0

Komentář: Snížený stupeň z chování byl udělen žákovi 3. třídy na základě 20 neomluvených hodin
v prvním pololetí školního roku. Návrh třídní učitelky projednala pedagogická rada dne 20. 1. 2021
na základě pravidel hodnocení chování uvedených ve školním řádu.

Ve druhém pololetí školního roku 2020/2021
POČET % ZE VŠECH ŽÁKŮ

2 - uspokojivé 1 0,50

3 - neuspokojivé 0 0

Komentář: Ve druhém pololetí byl snížený stupeň z chování udělen žákovi 3. třídy na základě 20
neomluvených hodin absence. Návrh třídní učitelky projednala pedagogická rada dne 15. 4. 2021 na
základě pravidel hodnocení chování uvedených ve školním řádu. Jeden žák 4. třídy měl 4 neomluvené
hodiny z důvodu absence na distanční výuce.

  5.3 Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021

POČET % ZE VŠECH ŽÁKŮ

1. pololetí 20 0,34

2. pololetí 24 0,36
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 5.4 Celkový prospěch žáků ve školním roce 2020/2021

TŘÍDA
POČET
ŽÁKŮ

V I. POL.

PROSPĚLO
S VYZNA-

MENÁNÍM

PROSPĚLO
V I. POL.

NEPROSP.
V I. POL.

POČET
ŽÁKŮ

V II. POL.

PROSPĚLO
S VYZNA-

MENÁNÍM

PROSPĚLO
V II. POL.

NEPROSP.
 V  II. POL.

I.A 19 19 0 0 19        19 0 0

I.B 14 14 0 0 14 14 0 0

I.C 9 9 0 0 9 9 0 0

II.A 21 19 2 0 21 18 3 0

II.B 20 20 0 0 19 18 1 0

III.A 20 19 1 0 20 19 1 0

III.B 20 18 2 0 21 16 5 0

IV.A 18 17 1 0 18 16 2 0

IV.B 18 12 6 0 17 10 7 0

V.A 20 19 1 0 21 19 2 0

V.B 19 14 5 0 19 14 5 0

Celkem 198 180 18 0 199 172 26 0

5.5 Kontrolní práce žáků
Ve školním roce 2020/2021 proběhly kontrolní práce žáků 3. tříd v předmětech Český jazyk a literatura,
Anglický jazyk, Matematika a Prvouka. Cílem bylo zjištění úrovně znalostí žáků na konci 1. období
vzdělávání a naplnění vzdělávacích kompetencí. Vzhledem k rozsáhlé distanční a rotační výuce
v uplynulém období byly pro školu tyto informace a výstupy velmi žádoucí.
Vyhodnocením prací bylo zjištěno, že žáci na konci 1. období úspěšně získali potřebné kompetence
a byly naplněny závazné výstupy vzdělávání i přes omezení prezenční výuky. Žáci s nižší úspěšností
znalostí měli shodné výsledky ve všech kontrolních testech. Jedním z důvodů je vysoká absence
na distanční výuce, nedostatečná domácí činnost a dále obecně nízká školní úspěšnost. Získané
informace jsou důležitým podkladem pro další činnosti vyučujících jednotlivých předmětů a podrobně
se jimi zabývala školní metodická sdružení.

Český jazyk a literatura

Výstupního testu z českého jazyka se zúčastnilo 35 žáků, z literatury 38 žáků:

úspěšnost v % počet žáků (český jazyk) počet žáků (literatura)
100 % - 90 % 17 20
89 % - 75 % 9 10
74 % - 45 % 7 8
44 % - 25 % 2 0
24 % - 0 % 0 0
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Anglický jazyk

Výstupního testu z anglického jazyka se zúčastnilo 38 žáků:

úspěšnost v % počet žáků
100 % - 90 % 22
89 % - 75 % 11
74 % - 45 % 3
44 % - 25 % 2
24 % - 0 % 0

Matematika

Výstupního testu z matematiky se zúčastnilo 39 žáků:

úspěšnost v % počet žáků
100 % - 90 % 11
89 % - 75 % 15
74 % - 45 % 9
44 % - 25 % 4
24 % - 0 % 0

Prvouka

Výstupního testu z prvouky se zúčastnilo 35 žáků:

úspěšnost v % počet žáků
100 % - 90 % 7
89 % - 75 % 15
74 % - 45 % 10
44 % - 25 % 3
24 % - 0 % 0
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6. ČINNOST ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Školní poradenské pracoviště
Tým školního poradenského pracoviště školy tvoří školní psycholog, výchovný poradce a školní metodik
prevence, který je svou specializací zároveň speciálním pedagogem.
Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických
a psychologických služeb našim žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.
Cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém
a sociálním vývoji žáků, a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit
sociální a pohodové klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu a vytvořit tak ze školy
místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.
V průběhu školního roku 2020/2021 jsme se zaměřovali především na tyto cíle:
1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
2. poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické
     a preventivní
3. všichni členové ŠPP poskytovali poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
4. prevence školní neúspěšnosti
5. prevence rizikového chování žáků
6. řešení výchovných problémů
7. podpora spolupráce s rodinou
8. podpora budování vztahů mezi žáky v rámci celé školy a napříč ročníky
9. poskytování logopedické péče
10. problémy se školní docházkou – vysoká omluvená absence
11. depistáž nadaných žáků
Porady školního poradenského pracoviště probíhaly pravidelně v průběhu celého školního roku.
Potřeba řešit aktuální problematiku vedla k častým a operativním setkáním celého týmu. Nastala
personální výměna na pozici školního psychologa. Průběh činnosti byl výrazně ovlivněn koronavirovou
epidemií a opatřeními ve školství.
Členové školního poradenského pracoviště uvádějí v dalších kapitolách popis své činnosti v tomto
školním roce.

6.1 Zpráva o činnosti školního psychologa ve školním roce 2020/2021
Práce školního psychologa v tomto školním roce byla kvůli covidové epidemii velmi specifická,
standardní průběh psychologické práce se třídami i jednotlivci v rámci roku byl narušen opakovaným
střídáním prezenční a distanční výuky. V konečném důsledku to vedlo k nárůstu individuálních sezení
s úzkostnými dětmi a dětmi hůře zvládajícími adaptaci v opakovaně se měnících podmínkách, stejně
jako vyvstala potřeba pro znovunastolení pravidel fungování v rámci třídních kolektivů po návratu zpět
do školy.
V průběhu distanční výuky byl psycholog k dispozici pro rodiče i děti formou mailové či telefonické
komunikace, v případě potřeby probíhaly (pokud to bylo z pohledu epidemiologických omezení
možné) i osobní konzultace. Důvodem byly obtíže při zvládání online výuky (zvládnutí nové a zcela
odlišné formy vzdělávání, vytvoření nového pracovního režimu, adaptace na opakované změny
a období nejistoty, obtížná soustředitelnost, postupná demotivace a únava). Po celou dobu probíhala
i práce s dětmi se specifickými potřebami, a to formou online hodin speciálně pedagogické podpory.
Rodiče i pedagogy se psycholog snažil podpořit a povzbudit formou dopisů zveřejněných na webových
stránkách školy, v případě pedagogického sboru pozitivně laděnou mailovou komunikací. Opakované
návraty do běžné podoby výuky s sebou nesly zaměření na krizové situace
a jejich přednosti a co nejrychlejší, nejefektivnější řešení. Tyto případy byly řešeny individuálně,
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v součinnosti s ostatními poradenskými, lékařskými a sociálními zařízeními. V případě promítání
individuálních potíží do chodu třídy byl vždy ošetřen i třídní kolektiv a nadále probíhala metodická
spolupráce s třídním učitelem. Bohužel nebylo možné pracovat na některých problémech v rámci tříd
systematicky a pravidelně. Vzhledem k potřebě řešení krizových situací a omezenému množství času
(psycholog je na škole přítomen dva a půl dne v týdnu) nezbýval často prostor pro práci preventivní.
Rotační výuka a obnovení běžného chodu školy tři měsíce před koncem školního roku vedlo z pohledu
psychologa k obtížím v této době roku netypickým. Znovu bylo potřeba řešit adaptační potíže, sžívání
s kolektivem a připomenutí pravidel vzájemného soužití. V tomto ohledu probíhala práce skupinová
i individuální. Děti se brzy naučily sdělovat své pocity a problémy, místnost psychologa se stala
azylovým a zklidňujícím místem, kde mohly kdykoliv vyhledat pomoc. Během dvou měsíců probíhala
práce zahrnující opakovaná sezení s třinácti žáky. V některých případech na žádost rodičů, ve většině
po upozornění učitelem nebo vlastní žádost žáka a následný kontakt s rodiči, jejich informování o dění
a poskytnutí souhlasu k práci s žákem. Tématem povídání bylo zvládání školních nároků, vyrovnávání
se s nezdarem, konfliktní vztahy s vrstevníky, zpracování obav a nejistoty, nestabilní rodinné zázemí
a obtíže v socioemoční stránce osobnosti.
Díky stabilní pozici psychologa jako nedílné součásti pedagogického týmu probíhala velmi dobře
vzájemná komunikace s pedagogy. Průběžná informovanost třídních učitelů o aktuálním dění
u jednotlivých žáků, stejně jako informace učitelů o dětech i stavu třídy výrazně navyšovaly efektivitu
psychologického působení i pedagogické práce. Psycholog pomáhal řešit i komplikované
a komunikačně náročné situace s rodiči, stejně jako byl pro učitele i asistenty pedagoga vždy k dispozici
s osobní podporou při řešení atypických situací i metodickým vedením. Toto potvrzuje roli školního
psychologa jako podstatné součásti kvalitně probíhajícího školně výchovně-vzdělávacího procesu.

6.2 Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2020/2021
Cíle výchovného poradce zůstávají stejné jako v minulých letech, ovšem byly zaměřeny na distanční
výuku s důrazem na online platformu. Byly poskytovány poradenské služby učitelům, žákům a jejich
rodičům v následujících oblastech:
- zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- komunikace se školskými poradenskými zařízeními (KPPP, SPC, SVP HELP atd.) při zajišťování
   podpůrných opatření
- vysvětlení výsledků šetření školských poradenských pracovišť rodičům
- řešení školní neúspěšnosti u dětí
- řešení výukových problémů ve škole
- získání více informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich
  zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žáky a jejich zákonnými zástupci
- zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům
  školy
Prioritou byla nápomoc žákům s SVP při online výuce, přičemž jsme si byli vědomi nestejného
rodinného prostředí a rozdílů v technickém vybavení  IT. Prvotní pomocí bylo zapůjčení školních tabletů
a kopírování výukových materiálů. Dále byla některým žákům poskytnuta i individuální pomoc
asistentů pedagoga formou osobních konzultací při procvičování, navíc mimo běžnou výuku
s pedagogy.
Výchovný poradce nadále řešil konzultace a poradenskou činnost pro zákonné zástupce.  Vždy byly
s rodiči probrány výsledky vyšetření v poradně, nabídnuta a dojednána také další péče ze strany školy.
Byla to zároveň i příležitost podělit se s rodiči o kompetenci při zajištění co nejlepší péče o dítě
s diagnostikovanými poruchami učení či chování.



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

19

Výchovný poradce zajišťoval a pravidelně aktualizoval evidenci žáků se specifickými vývojovými
poruchami, podával návrhy na jejich vyšetření a s výsledky seznamoval všechny vyučující. Nabízel
poradenskou činnost při sestavování IVP a pro práci se zohledňovanými žáky. V průběhu roku byl
organizovaný soubor aktualizován a vždy k dispozici vyučujícím.
Žáci pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu nebo byli zohledňováni dle metodického
pokynu a doporučených podpůrných opatření.
Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se v průběhu školního roku měnily v závislosti
na termínech kontrolního a diagnostického vyšetření. Podle závěru z vyšetření z KPPP a SPC a podle
podpůrných opatření 2. a 3. stupně byla žákům poskytována 1 až 2 hodiny týdně pedagogické
intervence či speciálně pedagogická péče. Tyto hodiny v době distanční výuky probíhaly online.
Pěti dětem v rámci podpůrného opatření prvního stupně byl zpracován plán pedagogické podpory,
který byl po třech měsících pravidelně vyhodnocen.
Ve školním roce 2020/2021 na naší škole pracovalo pět asistentů pedagoga, jež působili ve třídách
s žáky se SVP s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně.
V průběhu školního roku jsme se opět věnovali prevenci školního neprospěchu, abychom zajistili péči
o neprospívající žáky. Tato skutečnost byla komplikována distanční výukou, chyběl osobní kontakt,
možnost pravidelného sledování speciálními pedagogy. V této oblasti jsme postupovali podle platné
školní legislativy. Další oblastí řešení problémů spojených se školní docházkou byla zvýšená absence
při online výuce u čtyř žáků. Ta byla řešena při výchovné komisi v součinnosti s OSPOD. Sledování
a řešení problémů spojených se školní docházkou spadá do oblasti práce výchovného poradce
Mgr. Hany Somrové a školního metodika prevence Mgr. Magdy Kaláčové.
Činnost výchovného poradce se prolíná s činnostmi ostatních členů ŠPP. Řešené případy jsou uvedeny
v závěrečné zprávě školního metodika prevence.
K datu 24. června 2021 bylo v naší škole vyučováno 9 žáků s narušenou komunikační schopností v jedné
logopedické třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejichž nadání odpovídá zařazení
do základní školy. Dále 32 žáků se SVP a 5 žáků má vypracován Plán pedagogické podpory, který bude
vyhodnocen po třech měsících prezenční výuky.
Všechna plánovaná kontrolní vyšetření ve školských poradenských zařízeních byla z důvodu nouzového
stavu posunuta.

6.3 Zpráva o činnosti školního metodika prevence ve školním roce 2020/2021

Školní metodik prevence svou prací při prezenční i distanční výuce důsledně uskutečňoval Minimální
preventivní program, jenž přispěl k prevenci rizikového chování a minimalizaci rizikových projevů
chování. Úzce spolupracoval s dalšími členy školního poradenského pracoviště, pedagogy, ostatními
zaměstnanci školy a externími organizacemi, především s okresním metodikem prevence KPPP Zlín
v Uherském Hradišti. Činnost školního metodika prevence byla v tomto školním roce výrazně ovlivněna
koronavirovou epidemií a opatřeními ve školství. Aktivity přispívající k primární prevenci rizikového
chování u žáků nemohly být realizovány v plánovaném rozsahu.
V 1. čtvrtletí se uskutečnily pouze některé plánované školní akce, které formou nespecifické prevence
přispěly k prevenci rizikového chování. V září se konalo adaptační setkání žáků 1. ročníku. Ve všech
ročnících školy a v odděleních školní družiny proběhly aktivity na podporu adaptace žáků na školu po
jejím dlouhodobém uzavření v minulém školním roce. Důraz byl kladen na prevenci rizikového chování
v online prostředí, na podporu pozitivních sociálních vztahů po výrazném nedostatku zejména těch
vrstevnických po nástupu do školy a znovuobnovení bezpečného klimatu tříd. Byl vypracován
Minimální preventivní program na školní rok 2020/2021, jehož součástí je Školní program proti
šikanování. Vyhodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2019/2020 bylo
provedeno online systémem SEPA (systém evidence preventivních aktivit). V systému SEPA byl také
vyplněn online dotazník o distanční prevenci při distanční výuce. Distanční výuka měla totiž vedle
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pozitivních dopadů i negativní, vedla ke zvýšenému vystavení online rizikům – online zraňujícím
obsahům a nenávisti, kyberšikaně, problémům s osobními daty či k nadměrnému užívání technologií,
vzniku online závislosti a závislosti na počítačových hrách. Školní metodik prevence se zúčastnil
webináře „Jak na třídnické hodiny v době distanční výuky“ zaměřeného na podporu pozitivních vztahů
mezi žáky a zdravého klimatu ve třídě. Obsahem bylo také zvládání psychicky náročného období
koronavirové epidemie a možná pomoc ze strany školy.
Ve 2. čtvrtletí musely být během distanční výuky přesunuty termíny plánovaných preventivních aktivit,
rovněž nemohly proběhnout prezenční školní akce a projekty. Důraz v činnosti školního metodika
prevence byl stále kladen na prevenci rizikového chování v online prostředí, na podporu pozitivních
vztahů a prevenci možného záškoláctví. V krátkém období obnovení prezenční výuky pedagogové
s metodickou podporou školního poradenského pracoviště aktivně pracovali na rozvoji pozitivních
vztahů mezi žáky a zvládání tohoto náročného období.
Ve 3. čtvrtletí byl Minimální preventivní program opět realizován v omezeném rozsahu. Termíny
preventivních aktivit musely být kvůli koronavirové epidemii přesunuty na další školní rok. Při
dlouhodobé distanční výuce došlo k přerušení sociálních vztahů mezi žáky, což negativně ovlivnilo
jejich psychický vývoj. Školní metodik prevence metodicky vedl a podporoval pedagogy, sdílel s nimi
online preventivní aktivity a programy. Doporučoval možnosti, jak předcházet vzniku projevů
rizikového chování při distančním vzdělávání. Konzultoval s pedagogy vznikající problémy. Informoval
zákonné zástupce o bezpečnosti dětí v online prostředí článkem na webových stránkách školy.
Ve 4. čtvrtletí byla po kratším období rotační výuky obnovena pro všechny ročníky prezenční výuka.
Několik žáků však do školy z různých důvodů nenastoupilo a vzdělávali se pouze doma
za podpory pedagogů. Z pohledu prevence se jednalo o rizikový faktor. Došlo u nich k dlouhodobému
přerušení sociálních vztahů, což negativně ovlivnilo psychický vývoj těchto dětí a bude potřeba s nimi
po nástupu do školy intenzivně pracovat. Pedagogové při prezenční výuce uplatňovali doporučení pro
úspěšný návrat žáků do školy, začlenění do kolektivu a zvládnutí psychicky náročného období. Důraz
byl stále kladen na prevenci rizikového chování v online prostředí, adaptaci na změny, podporu vztahů
ve třídě a budování příznivého klimatu ve škole. V kolektivech tříd aktivně pracoval nový školní
psycholog. S ohledem na převažující distanční průběh vzdělávání pro většinu žáků naší školy s výjimkou
1. - 2. ročníku, který se prezenčně vzdělával dlouhodoběji, budou preventivní aktivity zaměřené na
prevenci rizikového chování v online prostředí a na podporu pozitivních sociálních vztahů pokračovat i
dále v zesílené míře.
Školní metodik prevence řešil ve školním roce 2020/2021 mírně zvýšený počet projevů rizikového
chování. Některé jeho formy měly souvislost s průběhem vzdělávání a převažující distanční výukou.
Školní metodik prevence řešil zejména špatné vztahy mezi žáky, nevhodné chování a vulgarismy
v online prostoru, porušování školního řádu, neomluvené absence a vysoké omluvené absence.
Všechny případy byly řešeny v souladu s platnou legislativou a metodickými pokyny.



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

21

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

POČET ÚČASTNÍKŮ NÁZEV AKCE

2
English Pronunciation aneb výslovnost je třeba
pěstovat

Celý pedagogický sbor Google meet

1 Jak na třídnické hodiny i v této době -webinář

1 Jak učit online angličtinu na ZŠ

1 Školská legislativa - webinář

2 Celoroční kurz anglického jazyka

1
Tvorba školního webu o přístupnosti internet.
stránek – webinář

1
Hodnocení žáků ve vzdělávacím procesu –
webinář

1 Typologie MBTI 2 - seminář

1
Revize RVP ZV v kontextu naplňování Strategie
2030+

2 ERASMUS+ - vzdělávací mobilita

1 Formativní hodnocení v praxi školy

1
Čtením a psaním ke kritickému myšlení – letní
škola
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

8.1 Soutěže, olympiády, přehlídky s postupovými místy

SOUTĚŽ

Počty účastníků

Školní kolo
Okresní

(okrskové)kolo
Krajské kolo Celostátní kolo

Matematická soutěž
Klokan

156 - - -

Matematická olympiáda 9 5 - -

Komentář k tabulce:
Matematická olympiáda – 1. místo v okresním kole

Matematická olympiáda
Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých
matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky.
Školního kola Matematické olympiády kategorie Z5 se zúčastnilo devět žáků z pátých tříd. Soutěž
obsahovala šest zadání, které děti vypracovávaly doma. Při řešení musely podrobně popsat
myšlenkový postup – důkladné vysvětlení, jak řešitelé uvažovali. Do okresního kola pak postoupilo pět
žáků. Jeden chlapec získal 1. místo, jeden 4. místo a ostatní tři děti se staly úspěšnými řešiteli
do 13. místa.

8.2 Soutěže a přehlídky bez postupových míst

SOUTĚŽ POČET ŽÁKŮ

Pexesiáda – ŠD 75

Švihadlování – ŠD 80

Atletický trojboj – ŠD 68

Pexesiáda
V týdnu od 18. 5. do 21. 5. 2021 se ve všech odděleních družiny uskutečnila PEXESIÁDA. Soutěžilo
se v každé družině a soutěžní zápolení bylo pro všechny velmi napínavé. Děti v jednotlivých odděleních
se rozlosovaly do dvojic a vítězové z každé dvojice se opět rozlosovali spolu do dvojic atd. až vznikla
poslední dvojice. Protože byli všichni motivování odměnou, každý se chtěl zúčastnit. Bylo na výběr
několik druhů pexes a děti si mohly vybrat – zvířátka, auta, abecedu, krtečka atd.. Celkem bylo
5 vítězných dvojic, kde se odměňovalo 1. a 2. místo. Vítězové si odnesli diplom a jako malou odměnu
PEXESO pro domácí trénování paměti. Výsledky byly uveřejněny na webových stránkách školy. Příští
školní rok budeme tuto akci pro velký úspěch opakovat.
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Švihadlování
V týdnu od 24. 5. do 28. 5. se ve všech odděleních školní družiny uskutečnilo Švihadlování, soutěž
o nejvíce přeskoků snožmo přes švihadlo. Nejprve jsme skok snožmo přes švihadlo pilně trénovali
a poté jsme v něm soutěžili v kategoriích mladší a starší dívky a mladší a starší chlapci. Všichni soutěžící
si zasloužili velkou pochvalu za snahu a za výdrž.  I když jim přeskoky zprvu nešly, bylo vidět obrovské
zlepšení, kterého během týdne dokázali dosáhnout. Nejlepší skokani byli oceněni medailí, diplomem
a švihadlem.

Atletický trojboj
V měsíci červnu proběhl ve školní družině „Atletický trojboj“. Po dlouhé pandemické prodlevě, která
nepřála pohybovým aktivitám, jsme chtěli děti opět vést ke zdravému pohybu a k radosti z něj.
Motivovat děti ke zlepšování svých sportovních výsledků v jednotlivých disciplínách. Do tohoto
sportovního klání se zapojila všechna oddělení školní družiny.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší žáci - 1. a 2. třídy
                                                            starší žáci   - 3. a 5. třídy
Pro děti byly připraveny tři disciplíny: skok daleký, běh a hod kriketovým míčkem.
Všichni se snažili podat co nejlepší výkony a ti nejúspěšnější z nich byli odměněni medailí a diplomem.

Z pohádky do pohádky
První červnový týden prožily děti ze školní družiny v pohádkové atmosféře. Nejprve navštívily
pohádkový les, ve kterém našly plno pohádkových bytostí. Jejich úkolem bylo si zapamatovat co nejvíce
postaviček ze známých pohádek, seriálů nebo večerníčků. Tím si děti dobře procvičily svou paměť.
Dalším úkolem bylo splnit pohádkový kvíz, na který jsme se dobře připravovali. Paní vychovatelky měly
připravenou pohádkovou knihovnu, kde si mohly děti půjčit právě pohádkové knížky. V družině jsme
si také společně četli z těchto pohádkových knih. Děti si mohly přinést i svou nejoblíbenější knihu. Další
přípravou byly pohádkové pracovní listy i omalovánky, které děti bavily. Na závěr pohádkového týdne
nás v pohádkovém lese čekal nelehký úkol. Děti musely najít „Kouzelný pergamen“, do kterého se pak
všichni statečně podepsali. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí a staly se tak králi a princeznami
pohádek. Cílem projektu bylo odpočinutí od každodenních starostí a povinností, navození příjemné,
pohádkové atmosféry, spousta úsměvů na dětských tvářích a samozřejmě pocit štěstí a radosti
ze splněných úkolů. Děti spolu spolupracovaly a probouzela se v nich jejich fantazie. Odměnou pro ně
byl nezapomenutelný zážitek a pohádková nálepka do deníčku. A pro nás jejich radost.

8.3 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy

KULTURNÍ A VÝTVARNÉ AKCE

Adaptační setkání 1. tříd

Broučci očima dětí – výtvarná výstava

Online besedy s knihovnou B. B. Buchlovana – úvodní setkání, S knihami o knihách, Fantasy
Literatura, Historie Mařatic
Herec do každé hodiny – Slovácké divadlo
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Výtvarná výstava „Broučci očima dětí“
V měsíci říjnu se uskutečnila výstava „Broučci očima dětí“.
V době, kdy volnému času vládnou počítače, jsme chtěli dětem ukázat kouzlo světa loutek a představit
jim úplně jiný svět než je ten současný digitální a televizní. Téma „Broučků“ je pro děti blízké, oblíbené
a atraktivní. Cílem této výstavy bylo rozšířit dětem výtvarné obzory a probudit v nich tvůrčí kreativitu
a chuť ke tvoření. Děti  na toto téma vytvořily krásné a zajímavé plošné i  prostorové práce a loutky
broučků. Jejich zdařilá díla byla vystavena na spojovací chodbě školy.

S knihami o knihách
Mezi žáky zavítaly paní knihovnice z dětského oddělení Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
v Uherském Hradišti. Společně strávili příjemný, poklidný čas online besedováním o dětských knihách.
Děti ukázaly své oblíbené tituly a také ty, které právě četly, např. S Komenským do komiksu, Vodopád,
Deník malého poseroutky, Mikulášovy průšvihy, Paní Láryfáry, ale také Robinson Crusoe nebo Rychlé
Šípy. Paní knihovnice seznámily děti prostřednictvím videa s dětským oddělením knihovny
a jejím provozem, připravily pro ně prezentaci o současné dětské literatuře a daly jim zajímavé tipy na
četbu. Děti prokázaly při vyplnění kvízu připravenost a pohotovost a zasloužily si velkou pochvalu. Naši
malí velcí čtenáři jsou s knihami kamarádi a mají je rádi.

Herec do každé hodiny
Mezi děti z většiny našich tříd zavítala po jarních prázdninách online návštěva herců z místního
Slováckého divadla, kteří ztvárnili role v připravovaném představení Lichožrouti. Herci se už nemohli
dočkat, jak budou moci předvést své umění před plným publikem, které každoročně tvoří
i naši žáci. Dětem představili oblíbený a některým i známý lichožroutí příběh Pavla Šruta. Mohly zavítat
do tajemného světa lichožroutů, kteří navštěvují domácnosti mnoha z nás. Dětem přiblížili vznik
divadelní hry od úplného začátku až po slavnostní premiéru na divadelních prknech a předvedli
i ukázky. Odtajnili jim jednotlivé divadelní profese, především tu hereckou. Herci byli překvapeni
znalostmi dětí o divadelním světě a jejich bystrými odpověďmi na nelehké otázky. Děti byly potěšeny
a zaujaty zajímavým povídáním, které jim přineslo zábavu i poučení.

OSTATNÍ AKCE

Online zápis do 1. třídy

Pasování prvňáčků na čtenáře

Pomoc ZOO Zlín

Rytíři pera – pasování prvňáčků k psaní perem
Lidské tělo – projekt o lidském těle v 1. A

Harry Potter – tematicky projekt v 1. C

Online besedy se ZOO Praha – Poslání ZOO, Život ptáků

Ukliďme Česko – celorepubliková dobrovolnická úklidová akce

Netradiční sportovní disciplíny a bubnování v přírodě – Mezinárodní den dětí ve 3. B

Pohádkový les – Mezinárodní den dětí ve ŠD

Škola naruby – žáci 4. A na jeden den učiteli

Z pohádky do pohádky – celotýdenní projekt ve ŠD
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Prohlídka města s průvodkyní

Praktická beseda o první pomoci

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Přírodovědná vycházka – Amfík Bukovina Popovice

Výlet – Park Rochus

Ovoce do škol

Mléko do škol

Táborák – SRPDŠ
Hejbni kostrou

Týden s přírodou – celotýdenní projekt

On-line zápis do 1. tříd
Epidemická situace nedovolila letos budoucím prvňáčkům navštívit školu a prožít zápis tradičním
způsobem. Tentokrát proběhl formou online. Děti provázela pohádková postava dráčka Školáčka.
Na jeho dobrodružné cestě mu budoucí školáci pomáhali plnit zajímavé úkoly. Společně s dráčkem
počítali ovečky, četli z knížky kamarádky Zuzanky, poznávali čísla, geometrické tvary a barvy. Kdo chtěl,
přednesl básničku či zazpíval písničku. Interaktivní úkoly nastínily pedagogům vědomostní znalosti
budoucích prvňáčků. A pohádka o drakovi napomohla k sociálně-verbálnímu kontaktu mezi dětmi,
rodiči a učiteli. Jediné, co při online formě nebylo možno vypozorovat, byla správnost úchopu psacích
potřeb a jemná motorika u předškoláků. Děti také dostaly svůj první úkol, namalovat sebe nebo někoho
ze své rodiny. Za svůj obrázek, který přinesly do školy, dostaly drobný dárek.

Žáci 3. A pomáhají zvířátkům v ZOO Zlín
V době distanční výuky žáci a rodiče 3. A nezaháleli. Zapojili se do projektu ZOO Zlín a prostřednictvím
sponzorství si pořídili nové kamarády. Vybrali částku Kč 10.000,-, společně si zvolili čtyři zvířata a těm
přispěli na dobroty. Žáci obdrželi děkovný list, informace o sponzorovaných zvířatech, barevné
fotografie a sponzorský pohled. A nejenom to. Na podzim je čeká návštěva ZOO s výukovým
programem a pozvánka na Den sponzorů. Nezůstalo však jen u sponzorství. Během pandemie
uspořádali několikrát sbírku potravin, kterou pak odvezli do ZOO, aby pomohli zvířátkům v nelehké
době.

Pasování na Rytíře pera
Již můžeme psát perem. Však to byla i delší doba čekání a příprav, kdy naši prvňáci museli zvládnout
veškeré motorické cviky bez tužky i s tužkou, její správné držení, sklon sešitu a k tomu se pěkně posadit
v lavici. Psaní prvních písmen a slov nebylo jednoduché, ale veškerou snahou a trpělivostí se vše
zlepšovalo a každý malý písemný úspěch byl velkým pokrokem.  A jakým perem psát? K tomu pomohlo
také vánoční překvapení pod stromečkem.
Slavnostní okamžik nastal 15. ledna, kdy žáci z 1. C byli pasování na Rytíře pera. Proč tento název?
Každý písař musí být přece vytrvalý. Po slavnostním okamžiku se otevřela písanka a s chutí do toho ….

Pražská ZOO v Mařaticích
Na děti z většiny našich tříd čekalo v jarních měsících příjemné a zajímavé překvapení. Zavítala mezi ně
paní lektorka ze Zoologické zahrady hlavního města Prahy s online výukovým programem Poslání ZOO.
Během něj předala dětem řadu informací o smyslu moderních ZOO. Děti viděly prezentace, veselá
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videa, zapojovaly se do diskuze a plnily také různé úkoly. Rozšířily si své znalosti a popřemýšlely o ZOO
jinak, než jsou zvyklé. K čemu jsou vlastně zoologické zahrady dobré? Změnil se jejich význam od dob,
kdy byly zakládány? Co znamená a k čemu je dobrá záložní populace? Ukázaly si příklady in-situ
záchranných programů ZOO Praha, pověděly si, jak se ZOO může podílet na výzkumu a jakou roli v tom
všem hrají samotní návštěvníci. Zájemci si poté mohli vyplnit náročné pracovní listy určené pro pravé
obdivovatele a znalce zvířat. Při dalším výukovém programu pan lektor seznámil děti se zajímavým
a fascinujícím světem ptactva. Dozvěděly se například, zda létají všichni práci a zda mají vůbec všichni
křídla, jak se rozmnožují, dorozumívají a proč zpívají. Jak dobrý mají zrak, sluch nebo čich, kam mizí
každý podzim a čím jsou ohrožení. A také jim ukázal, jak se mohou stát pozorovateli ptáků a co vše
k tomu budou potřebovat. Protože pozorování ptáků a odhalování tajemství ptačího života patří
k nejúžasnějším koníčkům a lze ho provádět kdekoliv. A všechny děti už vědí, že navštívit ZOO Praha je
prima nápad! A cestou se mohou vrhnout třeba do čtení Gorilích pohádek …

Hejbni kostrou
Ještě než děti opustily školní lavice a vydaly se za prázdninovým dobrodružstvím, čekalo na ně
překvapení. Paní vychovatelky pro ně na rozloučenou se školním rokem připravily dopoledne plné
zajímavých úkolů na stanovištích v prostoru školní zahrady. Děti si zaskákaly v pytli, prolézaly stísněnou
štolou, šplhaly k mlsné opici, krmily míčky hladového panáka, překonávaly vzdálenost
na sedmimílových chůdách či lovily zvědavé ryby. Všechny děti si zábavné dopoledne užily
a s příjemnou vzpomínkou na školní rok vyrazily vstříc prázdninovým zážitkům.

Příroda
V týdnu od 7. 6. do 11. 6. jsme se věnovali ve školní družině přírodě naší školní zahrady. Zkusili jsme se
proměnit v malé zahradníky a pozorovali jsme, co se na školní zahradě děje. Péče o zahradu i pletí
záhonků nás bavilo. Zjistili jsme, jaké tam rostou rostliny a také nás zaujal hmyz, který tam žije. Našli
jsme mnoho živočichů,  které jsme poznávali  a  učili  jsme se o  nich.  Tvořili  jsme přáníčka a  herbáře
z vylisovaných rostlin. Vytvářeli jsme obrázky z kamínků, vyplňovali jsme pracovní listy a lisovali jsme
květiny. Zkoumali jsme stavbu těla rostlin i jejich využití. Nakonec jsme z rostlin, které nám na zahradě
rostou, udělali herbář. Měli jsme radost, že jsme byli na naší zahradě užiteční a naučili se spoustu
nových věcí. Nejkrásnější herbář byl na konci týdne vyhodnocen a celá družina dostala malou odměnu.

 8.4 Celoškolní projekty

NÁZEV PROJEKTU

Sběr starého papíru

Mikuláš

Sportovní hry 2020

Bylinkové záhony

Mikuláš
V pátek 4. 12. zahájil na naší škole Mikuláš svou tradiční obchůzku. Kromě dvou andělů a jednoho čerta

              měl s sebou velkou Knihu hříchů, ve které byly sepsány všechny prohřešky, ale i chvála. Děti řekly
              Mikulášovi krásné říkanky a básničky. Za svoji celoroční snahu dostaly od andělů balíčky s pěknou
              nadílkou. Některé děti měly namále, aby je čert neodnesl do pekla. Musely všem svorně slíbit, že
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              se polepší a už nikdy nebudou zlobit. Poděkování patřilo i SRPDŠ za pěkné balíčky, které pro děti
              připravilo.

Sportovní aktivity ve školním roce 2020/2021
„Být zdravý ve zdravém světě“ je mottem ZŠ T. G. Masaryka v Uherském Hradišti – Mařaticích. Tento
cíl rozvíjíme v hodinách tělesné výchovy a v celostátních sportovních projektech, které byly v tomto
školním roce z důvodu pandemie omezeny a zrušeny. Jedná se především o pravidelné měsíční
sportování a k tomu patří Atletika do škol, Sazka Olympijský víceboj a Štafetový pohár. Ve školním roce
2021 – 2022 počítáme s těmito sportovními aktivitami. Nemohli jsme také uskutečnit naši pravidelnou
Atletickou olympiádu se ZŠ z Jarošova.
24. září proběhly na školním hřišti Sportovní hry našich žáků. Děti byly podle věku rozděleny do tří
kategorií. Závodilo se v těchto disciplínách: člunkový běh, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo
a skok z místa. Každý žák byl zapsán do jedné disciplíny, kde absolvoval tři pokusy.  Mimo soutěžení se
žáci zapojovali i do různých sportovních a pohybových aktivit. Na závěr proběhlo vyhodnocení a
předání medailí s diplomy. Během distanční výuky a při online vyučování byly zařazovány krátké
pohybové rozcvičky a předány sportovní výzvy, které měli žáci splnit pod dohledem rodičů a zpětnou
vazbou informovat třídního učitele o průběhu a výsledku. V měsíci červnu zorganizovala školní družina
pro své žáky atletický trojboj.
Sportovat může každý z nás nejenom ve škole, ale i mimo školu. Radost z pohybu a tím i podpora zdraví
mají svou hodnotu.

8.5 Zapojení do mezinárodních projektů – Anglicky lépe pro všechny

Naše škola se dlouhodobě zapojuje do různých projektů a je tomu tak i v současném složitém období.
Během letošních hlavních prázdnin bylo konečně možné uskutečnit další fázi mezinárodního programu
Evropské unie Erasmus+ „Anglicky lépe pro všechny“ (Better English for Everyone), jehož úspěšným
žadatelem  se  naše  škola  stala  ve  školním  roce  2019/2020.  V  termínu  1.  8.  –  15.  8.  2021  tak  byly
realizovány dvě vzdělávací mobility v zahraničí. Paní ředitelka Jana Uherková a paní učitelka
Magda Kaláčová absolvovaly jazykově metodologické kurzy zaměřené na zvýšení jazykových
kompetencí pedagogů a metody výuky cizího jazyka u žáků mladšího školního věku: 1. Managing
a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges. 2. Holistic Approaches to Early Years Education.
3. Enough Theory. Let´s Play! Fun Games for Developing the Whole Child. Kurzy proběhly v Language
Campus v krásném historickém městě San Cristóbal de La Laguna na Tenerife ve Španělsku, které je
pro svou 500letou historii a vzornou péči o památky zapsané na seznam světového dědictví UNESCO.
Úspěšně realizované mobility vedly k naplnění cílů programu, kterými jsou posílení profesní odbornosti
našich pedagogů, zkvalitnění vyučovacího procesu a celkově zlepšení úrovně výuky anglického jazyka
pro všechny naše žáky s ohledem na jejich věk a nadání. Program přispěje rovněž k získání nových
vědomostí, poznatků a praktických dovedností z oblasti metodologie výchovně vzdělávací práce s žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Program bude pokračovat další fází v roce 2022 stínováním
výuky v zahraniční škole podobného typu.
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9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Organizace dosáhla zlepšený hospodářský výsledek ve výši 307 000,79 Kč.
Hospodářský výsledek v uvedené výši byl dosažen hlavně úsporou nákladů hlavní činnosti. Tato
skutečnost je důsledkem úplného i částečného uzavření provozu školy v průběhu roku. Důvodem bylo
vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie COVID-19.
V hodnoceném období probíhala realizace projektu Šablony II. Projekt je realizován již od roku 2019
a bude ukončen v roce 2021. Celková výše prostředků na realizaci projektu na uvedené období byla
schválena ve výši 137 194,00 Kč.
Škola získala grant na realizaci projektu Anglicky lépe pro všechny v rámci programu Erasmus+. Projekt
bude realizován v období 2020-2022.
Snažíme se hospodárně vynakládat přidělené prostředky na nezbytné výdaje, na zkvalitnění prostředí
pro výuku a také na zlepšení prostředí pro žáky a zaměstnance školy.

9.1 Příspěvek zřizovatele na provoz, průtokové dotace

Příspěvková
organizace
(tis. Kč)

Vlastní činnost Příspěvek/transfer Výsledek Investiční
dotace

Závazné ukazatele nákladů

Výnosy Náklady Zřizovatel Stát, kraj,
EU, /přímo

Mzdy Energie Opravy Ostatní
provoz

Transfer
přímo/
město

Schválený
rozpočet

1 805,5 20 779,4 1 656,6 17 317,0 0,00 0,00 369,2 530,4 198,8 2 364,0 17 317,0

Změny
rozpočtu ze
strany
zřizovatele

0,0 0,0

Změny
rozpočtu ze
strany p. o.

543,4 543,4  -115,0  100,0 15,0 543,4

Změny
rozpočtu
ze strany
ostatních
poskyt.

17,8 994,6 976,8 994,6

Upravený
rozpočet

1 823,3 22 317,4 1 656,6 18 837,2 0,00  254,2 530,4 298,8 2 379,0 18 855,0

Skutečnost 1 059,2 21 246,3 1 656,6 18 837,2 307,0  175,9 331,6 242,4 1 641,4 18 855,0
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9.2 Dotace na přímé náklady ve vzdělávání – Zlínský kraj: Kč 18 225 009,00  Kč

  Rozpočet – rozpis ukazatelů v Kč

 OON – ostatní osobní náklady
 ONIV – ostatní neinvestiční výdaje

V průběhu hodnoceného období bylo provedeno 7 úprav rozpočtu závazných ukazatelů rozpočtu.
Schválený rozpočet nebyl stanoven.

Z celkové částky byly poskytnuty účelové prostředky:
- Podpůrná opatření (orientačně) – rozpočet ve výši 3 052 247,00 Kč

9.3 Ostatní dotace poskytnuté přímo do rozpočtu příspěvkové organizace

1. Dotace od Úřadu práce České republiky, Kontaktní pracoviště Uherské Hradiště na dotované
pracovní místo ve výši 68 796,00 Kč. Dotace byly poskytnuty na základě dohod o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu.

2. Grant na realizaci projektu Anglicky lépe pro všechny v rámci programu Erasmus+ ve výši 10 020,00
EUR (261 922,80 Kč).  Projekt trvá po dobu 24 měsíců od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Škola obdržela
zálohu ve výši 80 % maximální výše grantu, tj. 8 016,00 EUR (210 379,92 Kč).

9.4 Výnosy a náklady hlavní činnosti
Přehled čerpání energií v roce 2020

NÁKLADY ROZPOČET SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (%)

elektřina 162 200,00 139 766,69 86,16

voda 108 200,00 79 895,77 73,84

teplo 241 100,00 103 343,01 42,86

celkem 511 500,00 323 005,47 63,14

Náklady na opravy a údržbu majetku činí 241 593,64 Kč.

9.5 Výnosy a náklady doplňkové činnosti

VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Pronájem majetku      7 000,00 1 177,22 5 822,78

Hostinská činnost 284 238,00 274 738,32 9 499,68

Celkem 291 238,00 275 915,54 15 322,46

PLATY OON ONIV PŘÍMÉ NIV OSTATNÍ NIV CELKEM

12 729 051,00 311 000,00 5 184 958,00 0,00 18 225 009,00
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Příjmy z pronájmu představují příjmy z pronájmu kotelny a učebny. Škola pronajímá nebytové prostory
Mateřské škole, Uherské Hradiště pro činnost mateřské školy a činností s tím související za symbolické
nájemné 100,00 Kč/měsíc.

Režijní náklady jsou fakturovány dle smlouvy po ukončení kalendářního roku.

Hostinská činnost školní jídelny zabezpečuje prodej obědů pro cizí strávníky – cena oběda v období
leden-srpen  2020  byla  75,00  Kč,  od  září  2020  byla  stanovena  na  80,00  Kč.  Další  aktivitou  v  oblasti
hostinské činnosti je příprava a prodej svačin pro žáky a zaměstnance školy za prodejní cenu 21,00 Kč.
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10. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

Ve školním roce 2020-2021 probíhala značná část výuky distanční formou. Do výuky byli zapojeni
všichni žáci, škola některým z nich zapůjčila tablety a notebooky. K výuce jsme využívali Google meet
a postupně jsme se v jeho možnostech užití zdokonalovali. Některé třídy byly na vyučování děleny, jiné
měly denně výuku od devíti do dvanácti hodin. Učivo, které jsme nezvládli upevnit, bylo následně
přednostně zařazeno do prezenčního vzdělávání, případně přesunuto na další školní rok.

Záměry školy pro další školní rok

- neustále zkvalitňovat podmínky pro případnou výuku na dálku /kvalita připojení,
on-line výukové programy, materiální vybavení, vzdělávání pedagogů/

- vytvořit příznivé podmínky pro adaptaci žáků na každodenní práci ve škole
- rozšířit nabídku pohybových aktivit pro žáky během výuky i ve volném čase
- vybavit školní zahradu prvky pro rozvoj pohybových schopností žáků
- dbát na dodržování preventivních opatření


