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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název a sídlo školy: 

Název:           Základní škola Zlín, Mostní 

Sídlo:  Mostní 2397, 760 01 Zlín 

  

Ředitelka a statutární zástupkyně ředitelky školy, jejich e-maily a telefony: 

Ředitelka školy:  Mgr. Věra Kundratová, v.kundratova@centrum.cz  

        tel.:  605 205 529 

Statutární zástupkyně:  Mgr. Michaela Fenclová,  michaela.fenclova@zsp-mostni.cz  

         tel.:  605 086 776  

Školská rada 

Zřízena s účinností od 18. 1. 2006 v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 (Školský zákon). 

 

Školská rada v tomto školním roce 2021/2022 pracovala ve složení: 

Mgr. Lenka Malá - zastupuje pedagogické pracovníky školy, předseda ŠR 

pí Blahová Michaela - zastupuje zřizovatele 

pí Mikulková Katarína - zastupuje zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

Na začátku školního roku rada schválila přílohu č. 7 : Dodatek k ŠVP PRO ZV k“ Minimálním 

doporučeným úrovním očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření“, pro 2. stupeň, 

platnost k 1.9.2021, č.j.:ZŠ MO/536/2021. Členové diskutovali o současné situaci ve škole  

a výhledy na další školní rok. V měsíci říjnu proběhlo schválení Výroční zprávy 2020/21  

č. j.: ZŠ MO/622/2021 elektronickou komunikací. V prosinci se členové rady souhlasně 

vyjádřili ke slovnímu hodnocení žáka 6. r. Matyáše Petlachy, o které požádali rodiče žáka.  

Na konci školního roku rada projednala schválení dokumentu Školní vzdělávací program 

zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální č.j.ZŠ MO/515/2022 

Krok za krokem. Změny se týkaly úpravy projektů školy, GDPR a inovace ŠVP. Členky Školské 

rady byly informovány o současné situaci ve škole, akcích školy, zápisu dětí do 1. třídy, 

odchodu žáků na SOU /5 žáků/ a výhledu na další školní rok, který bude zaměřen na 

zpracování nové ŠVP v předmětu informatika. Digitalizace bude prolínat všemi předměty, 

kde bude kladen důraz na bezpečné a etické užívání digitálních technologií a rozvoj 

informatického myšlení. Ze strany zástupce z řad rodičů byl předložen požadavek na 

úhradu stravného formou inkasa od nového školního roku 2022-2023. 

 

mailto:v.kundratova@centrum.cz
mailto:michaela.fenclova@zsp-mostni.cz
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Zřizovatel 

Zlínský kraj 

Tř. T. Bati 21, 760 11 Zlín 

stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz     vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, 577 043 700 

 

Stručná charakteristika školského zařízení 

Škola byla zřízena ŠÚ Zlín dne 1. 1. 1993, založena pak dne 1. 9. 1981 tehdejším ONV 

Gottwaldov. S účinností od 1. 4. 2001 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. 

Rozhodnutím MŠMT byla škola zařazena do sítě škol dne 24. 5. 1996, č.j.:  1152/3-ZL.  

Celková kapacita školy a jejích součástí je 16 tříd, 3 oddělení školní družiny a 180 strávníků 

školní jídelny, kapacita školy při zdravotnickém zařízení činí 65 žáků.  Škola jako právní 

subjekt sdružuje základní školu při zdravotnickém zařízení, základní školu IZO: 102319707, 

školní družinu IZO: 110004281 a školní jídelnu IZO: 103107479.   

 

Vybavení školy po stránce prostorové je plně vyhovující pro výchovu a vzdělávání žáků  

se zdravotním postižením. 

Materiální a technické zázemí ve třídách odpovídá potřebám žáků i učitelů a díky školním 

projektům je škola velmi dobře vybavena ICT technikou. Učitelé mají k dispozici sborovnu 

a kabinety, které jsou vybaveny počítači s internetovým WIFI připojením a tiskárnami, 

k dispozici jsou jim také kopírky a scannery.  

Péče ve škole je určena dětem se zdravotním postižením, které nemohou úspěšně zvládat 

učivo běžné základní školy. Velmi důležitý je na našem typu školy individuální přístup  

ke všem žákům s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.  

Stěžejním předmětem je pracovní vyučování, ve kterém se chlapci a děvčata připravují na 

vstup do odborných učilišť. Splnění tohoto úkolu usnadňují dílny zařízené pro práce  

s kovem a dřevem, keramická a šicí dílna, cvičná kuchyně a školní zahrada.   

Ve škole je dále pro výuku kvalitně vybavená počítačová a dvě multimediální učebny, kde 

mají děti možnost rozvíjet v dnešní době tak potřebnou počítačovou gramotnost a učit  

se prostřednictvím speciálních výukových programů na interaktivní tabuli. Součástí školy je 

velké školní hřiště sousedící přímo s budovou školy. 

Součástí výuky jsou i dlouhodobé školní projekty, různé tematické projektové dny a exkurze 

na obou stupních školy. Žákům se věnují speciální pedagogové, asistenti pedagoga a to 

nejen v době vyučování, ale i po jeho skončení, ať se jedná o školní družinu či zájmové 

kroužky.  

mailto:stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz
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Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu celkem 52 žáků.  Ke stravování všichni 

strávníci využili nabídku jídel připravených ve vlastní školní jídelně. 

Odloučené pracoviště Základní školy Zlín, Mostní - základní škola při zdravotnickém 

zařízení, pracuje při dětském oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Na dětském 

oddělení zlínské nemocnice působí 1 učitelka. Věnují se dětem po stránce vzdělávací 

 i výchovné po celou dobu jejich léčebného pobytu v nemocnici. Podporují svým působením 

léčebný a ozdravný proces a poskytují dětem výchovu a vzdělání v rozsahu kmenové školy. 

Vybavení tohoto pracoviště je po stránce prostorové rovněž nevyhovující. Výuka 

hospitalizovaných dětí probíhá na lůžku a na velmi skromném individuálním žákovském 

pracovišti, řídí se aktuálním zdravotním stavem dětí. 

 

Kontakt na zařízení 

tel.:  734 682 391 (kancelář školy) 

 605 086 776 (výchovná poradkyně, ŠMP) 

e-mail: skola@zsp-mostni.cz   

webové stránky školy:  www.zsp-mostni.cz 

ID datová schránka: uzdw7vp 

  

mailto:skola@zsp-mostni.cz
http://www.zsp-mostni.cz/
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B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE 

ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 

79-01-C/01 Základní škola   kapacita: 200 žáků 

79-01-B/01 Základní škola speciální kapacita: 10 žáků 

 

Vzdělávací programy: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ 1. stupeň,   

č.j. ZŠ Mo/536/2021, 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život“ 2. stupeň,   

č.j. ZŠ Mo/480/2020, 

Školní vzdělávací program „Krok za krokem“, č. j.:  ZŠ Mo/345/2010-3, zpracovaný podle 

RVP pro obor základní škola speciální 

Školní vzdělávací program Základní školy „S naší pomocí proti nemoci“, 

 č.j. .: ZŠ Mo/116/2016 

 

Nabídka zájmových kroužků: 
- čtenářský klub,  

- v rámci školní družiny probíhaly tematicky zaměřené aktivity – vaření, keramika, 

sportovní hry, dřevovýroba. 
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C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Školní rok 2020/2021 školní rok 2021/2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

17 16,25 19 18,25 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Školní rok 2020/2021 školní rok 2021/2022 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

6 5,8 7  6,0 

Externí pracovníci nejsou ve škole zaměstnáni. 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 
 

Pracovníci školy Pracovní zařazení, funkce Úvazek Počet roků 
ped. praxe 

1 zástupkyně ředitele 1 33 

2 učitelka 1 33 

3 učitelka 1 38 

4 učitelka 1 39 

5 ředitelka školy 1 29 

6 výchovná poradkyně 1 33 

7 učitelka 1 41 

8 učitelka 1 34 

9 učitelka 1 32 

10 učitelka 1 33 

11 učitelka 1 4 

12 učitelka 1 13 

13 asistentka pedagoga, vychovatelka 1 7 

14 asistentka pedagoga, vychovatelka  1 9 

15 asistent pedagoga  1 2 

16 asistentka pedagoga 1 5 

17 asistentka pedagoga  0,75 4 

18 asistentka pedagoga 1 1 

19 vychovatelka  0,5 3 
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 Celkem 18,25  

 

Pedagogický sbor je doplněn o 2 nové pedagogické pracovníky na pozici učitelky a 

asistentka pedagoga. Učitelé mají VŠ se speciální pedagogikou, jedna učitelka si vzdělání 

dokončuje na UP Olomouc.  

K dalším personálním změnám dochází v případě odchodu pracovníků do důchodu, 

případně z organizačních důvodů v rámci změn výkonu pro nový školní rok. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Kategorie  do 30 let: 0  

  do 40 let: 1 

  do 50 let: 6 

do 60 let: 10             

nad 60 let: 2   
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D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 

DO ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

 

Zápis do 1. ročníku školy se uskutečnil od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v místnosti č. 209. 

K zápisu se dostavili 4 budoucí žáci školy v doprovodu svých rodičů.  

O termínu zápisu byl prokazatelně informován zřizovatel školy – Mgr. J. Kapalková – 

metodik KÚ Zlínského kraje.  Dále byl výsledek zápisu do 1. třídy vyvěšen na webových 

stránkách školy a na vstupních dveřích do školy.  
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E)  STRUČNÉ VYHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO 

PROGRAMU 

 

V našem školním vzdělávacím programu „Škola pro život" máme stanovené cíle dle 

v souladu s cíli vzdělávání danými rámcovým vzdělávacím programem pro základní 

vzdělávání (dále jen RVP ZV). Jak vyplývá z názvu našeho ŠVP, ukazujeme žákům cestu 

 do života v měnící se společnosti. Pracujeme s žáky takovým způsobem, abychom rozšířili  

a upevnili jejich základní sociální dovednosti a rozšířili klíčové dovednosti k jejich plnému 

uplatnění ve společnosti.  

ŠVP považujeme za otevřený dokument, který nadále průběžně upravujeme a dáváme  

do souladu se změnami ve školské legislativě, například formou dodatků se upravily či 

doplnily některé body, kdy žáci prvního stupně pracují dle svých schopností ve třech 

hladinách, podle Bloomovy taxonomie. První hladina je hladina ,,znalosti“, druhá hladina  

je dána úrovní ,,porozumění“ probíraného učiva a třetí hladina ,,aplikace“ je dána mírou 

využití osvojeného učiva.  

Na druhém stupni se zaměřujeme na rozvoj žáků v oblasti poznávací, sociální, emocionální 

i volní.  Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních technologií. Rozvíjíme  

u žáků pracovní dovedností, motorické a tvořivé schopnosti, vedeme je k pozitivnímu 

vztahu k práci. Učí se pracovat samostatně i v týmu. Žáci jsou vedeni k profesní orientaci 

podle svých schopností a zájmů tak, aby se dobře integrovali do společnosti. 

Školní vzdělávací program „ Krok za krokem“, zpracovaný podle RVP pro obor základní 

škola speciální se zaměřuje jednak na znalosti a dovednosti potřebné pro život a jednak  

na pocit vzájemné sounáležitosti, kamarádství a vstřícnosti, sebedůvěry ve vlastní 

schopnosti a přátelské prostředí.  

 

Metodická sekce 1. a 2. stupně pravidelně vyhodnocuje účinnost výuky dle výše uvedených 

vzdělávacích programů. Oba ŠVP jsou průběžně upravovány, a to na základě získání 

zpětných vazeb z průběhu vyučování a změn školské legislativy. 

Naší snahou je, aby na konci základního vzdělávání byli naši žáci v co nejvyšší míře vybaveni 

všemi klíčovými kompetenci. S přihlédnutím k osobnostním specifikům, potřebám 

a možnostem žáků se středně těžkým postižením klademe důraz na klíčové kompetence 

komunikativní, sociální a personální, kompetence pracovní a kompetence k učení. 

Naplňování cílů našich ŠVP se děje s podporou kvalifikovaných pedagogů, odborníků, kteří 

individuálním přístupem vzdělávají žáky, rozvíjejí svůj profesní i osobní potenciál, vzájemně 

spolupracují a jsou vzorem pro své žáky. 
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F) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO 

STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 

Počet nově zařazených žáků pro školní rok 2022/2023:  

 

 ZŠ   ZŠ speciální 

Zařazení do 1. roč. 4 0 

Zařazení do jiného 

ročníku 

7 0 

 

Počet zařazených žáků pro školní rok 2021/2022 

 

Ročník ZŠ při nemocnici ZŠ ZŠ speciální 

I. x 4 1 

II. x 1 x 

III. x 8 x 

IV. x 4 2 

V. x 4 1 

VI. X 13 2 

VII. x 2 2 

VIII. x 3 x 

IX. x 4 x 

X. x x 1 

Celkem 12 43 9 
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Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2020/2021 

 

                            OU a PrŠ                                    SOU 

Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 

5 5 1 0 

 

Ve školním roce 2020/2021  ukončilo docházku do školy celkem 6 žáků, z toho: 

9. ročník 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín, 65-51E/01 Stravovací a ubytovací služby, 1 žák 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín,66-51-E/01 Prodavačské práce 1 žák 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín, 78-62-C/02 Praktická školy dvouletá 

OU a ZŠ Holešov, 41-52-E/01 Zahradnické práce, 1 žák 

 

Nižší ročníky (9. RŠD): 

Žákyně 8. ročníku - není uvedeno 

Speciální třída 

DD,MŠ,ZŠ a PrŠ Zlín, 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá 

 

Přehledné výsledky vzdělávání žáků k 30. 6. 2021 

 

 Počet tříd: 8 z toho 6 tříd ZŠ 2 ZŠ speciální 

 Počet žáků:  52 z toho 43 žáků ZŠ  

   z toho 9 žáků ZŠ speciální 
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Absence žáků omluvená: 8 960 hodin 

Průměr na žáka:  172 hodin na 1 žáka 

Počet hodin omluvené absence byl ve školním roce 2021/2022 ovlivněn 

protiepidemickým opatřením v souvislosti s COVID-19, kdy žáci byli doma v karanténě a 

vzhledem k oslabené imunitě žáků byli častěji nemocní.  

Absence žáků neomluvená: 91 hodin 

 

Prospělo:  52 žáků 

Neprospěli:  0   žáků 

    

Prospělo s vyznamenáním: 15 žáků (1. – 9. ročník ZŠ) v 1. pololetí 

    19 žáků (1. – 9. ročník ZŠ) ve 2. pololetí 

 

Pochvaly třídních učitelů: 11    žáků v 1. pololetí 

      13  žáků ve 2. pololetí 

 

Pochvaly ředitelky školy: 0 žáků 

Slovní hodnocení:  31 žáků   

Individuální plány učiva: 11 žáků ZŠ  

 

Napomenutí třídního učitele: 0 

Důtka třídního učitele:  1 

Důtka ředitele školy:   4 

II. stupeň z chování:   2 

III. stupeň z chování:   1 
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G) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Minimální preventivní program (dále jen MPP) měl v letošním školním roce 2021-2022 

tyto hlavní úkoly:  

- Zvýšit informovanost žáků v oblastech jako jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, 

zdravý životní styl.  

- Pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, 

vzájemnou pomoc a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným 

nežádoucím jevům. 

- Vést žáky ke správnému sebehodnocení, zvládání stresu, ke schopnostem řešit 

problémy.  

- Aktivně reagovat a pracovat s problémy, které se vyskytly v tomto i předchozím školním 

roce.  

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního 

roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. Součástí řady preventivních aktivit 

proběhly i projektové dny. 

Dětem ve školní družině jsme nabídli širokou paletu kroužků a vyplnit tak smysluplně a 

zajímavě jejich volný čas 

Stejně tak, jako v předchozích letech i ve školním roce 2021/2022 některé naplánované 

preventivní aktivity nemohly být realizovány v plné míře a rozsahu z důvodu omezení 

činností  pandemii Covid 19. 

Realizované akce školy:  
 

• Týden zdraví na naší škole 

• Knihovna F. Bartoše:  
o Bacha na Fake News 
o Bezpečný internet 
o Se slušností nejdál dojdeš 

• Podzimní moštování 

• Vánoční jarmark 

• Vánoční shromáždění pod stromečkem (děti, rodiče) 

• Velké zábavné družinové odpoledne 

• Květinové odpoledne pro maminky a dětmi 

• Stromeček pro zvířátka 

• Útulek v nouzi pro zvířátka 
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• Masopust – ctíme tradice 

• Barvy podzimu – naučné dopoledne v přírodě 

• Exkurze čokoládovna Carletti – vánoční tradice 

• Za zvířátky do světa 

• Výchovné koncerty a divadelní představení 

• Lesní pedagogika 

• Závěrečné shromáždění pro žáky a rodiče 
 

• Sportovní akce: 
o Soutěž zdatnosti – 1. a 2. kolo 
o Dopoledne ve sportovním centru Galaxie 
o Turistická vycházka s plněním vědomostních úkolů na téma prevence 
o Mikulášské plavání 
o Účast na plaveckém setkání handicapovaných žáků Zlínského regionu 
o Celoškolní kolo lehkoatletického čtyřboje 

 

• Akce k začleňování žáků do středního vzdělávání: 
o Návštěva náborových pracovníků OU a SOU 
o Návštěva Přehlídky SŠ 
o Exkurze do UO a SOU 
o Úřad práce – „Hledám povolání, které se ke mně hodí.“ 

 
Pedagogičtí pracovníci se aktivně zapojili a absolvovali řadu akcí, seminářů nebo 
webinářů, kterými rozšířili znalosti v oblast prevence v širokém slova smyslu: 
 

✓ Traumatizované děti v podmínkách školy – co děti a pedagogové potřebují 
v komunikaci 

✓ Pracovní setkání ŠMP 
✓ Kurz poradenských dovedností 
✓ Práce učitele s nestandartním typem žáků 
✓ Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniku 
✓ Prevence syndromu vyhoření 
✓ Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství 
✓ Kreativní techniky 
✓ Barrettův model hodnot 
✓ Supervize 

 
Ve školním roce 2021-2022 jsme se zapojili také do řady projektů: 
Týden zdraví 
Den Země 
Muzikoterapie s Janou Barvířovou 
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Recitační soutěž „Velikonoční vajíčko“ 
Dopoledne pro chlapce (sportovní aktivity) a děvčata (péče o tělo). 
Filmový uzel – workshopy 
3D stimulace 
Dopravní hřiště 
Zlínfest 
Jóga s dětmi ze ZŠ Zlín, Mostní 
 
Během školního roku působil na škole kroužek: 
Čtenářský klub 
 
Během celého školu pracovala na naší škole i Sekce PAS, která se mimo jiné zabývala také 
prevencí u dětí s poruchami autistického spektra, která je u těchto žáků vzhledem k jejich 
postižení specifická. 
 
V případě porušení školního řádu (záškoláctví, vulgární a agresivní chování, neplnění 
základních školních a pracovních povinností) jsme vedli vždy osobní pohovory, kontaktovali 
jsme rodiče a domluvili jsme se na konkrétním postupu řešení. Následně jsme žáka sledovali 
a průběžně konzultovali vývoj situace s rodiči. 

V některých případech jsme spolupracovali s OSPOD, psychologem nebo psychiatrem. Při 

sociálně adaptačních problémech žáků, jsme zajistili jejich zařazeni do dobrovolnického 

programu 5P. 

 

Ke konzultaci s rodiči jsme využili i pravidelné třídní schůzky, průběžné hodnocení chování 
žáků v žákovských knížkách a soukromé individuální pohovory s rodiči. 
 
Ve školním roce 2021/2022 se škola potýkala s těmito negativními projevy chování: 
 

• Vulgarismus 

• Napjaté vztahy mezi spolužáky 

• Špatná pracovní morálka 
 
 
Jedním z hlavních cílů MPP bylo ve školním roce 2021-2022 zvýšit odolnost žáků vůči 
sociálně – patologickým jevům a  naučit děti smysluplně využívat volný čas, o což jsme se 
v průběhu roku všemi výše uvedenými aktivitami snažili. 
 
V našem výchovně vzdělávacím  procesu máme zájem o to, aby se preventivní působení 
stalo jeho  nedílnou součástí.                          
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H) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A 

OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

Ve školním roce 2021/2022 se další vzdělávání pedagogických pracovníků školy 

zaměřilo dle školního dlouhodobého plánu DVVP a dle zákona č.563/2004 Sb. a 379/2015 

Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků v platném znění na tyto konkrétní oblasti:  

• vzdělávání managementu školy: 

-  Závěrečná konference projektu SRP - strategické řízení a plánování ve školách – ředitelka 

školy 

-  Vzdělávání v oblasti kariérového poradenství – ředitelka školy 

-  Produkty Microsoft pro PO - zástupkyně ředitelky školy 

-  Škola OnLIne - Školní matrika, Rozvrhy a suplování, Tiskové výstupy/webinář/ - 

zástupkyně ředitelky školy 

-  Škola OnLIne - Uzavírání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení/webinář/ - zástupkyně 

ředitelky školy 

-  Úvod do kariérového poradenství a koučování  -  ředitelka školy 

-  Koučovací přístup v kariérním poradenství – ředitelka školy 

-  Kreativní techniky - ředitelka školy 

-  Koučovací nástroje pro rozhodování a plánování – ředitelka školy 

-  Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev – ředitelka školy 

-  Výcvik využití Barrett modelu v týmové a firemní kultuře – ředitelka školy 

-  Pasti a špeky pracovní doby ve školách/webinář/ - zástupkyně ředitelky školy 

-  Personalistika pro školy a školská zařízení – zástupkyně ředitelky škola a ředitelka školy 

-  Jak na nový RVP ve škole, webinář pro ředitele školy zřízené dle § 16 odst. 9 pro žáky 

s LMP - zástupkyně ředitelky školy 
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-  Sborovna - Speciální školy - ředitelka školy 

• vzdělávání v oblasti prevence sociálně - patologických jevů, výchovného 

poradenství  

-  Setkání školních metodiků prevence – výchovná poradkyně  

-  Kurz poradenských dovedností – výchovná poradkyně  

• vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti koordinace ŠVP, oblast ICT 

 

-  Nová Informatika 1. stupeň - Data, informace a modelování/webinář/ - asistent 

pedagoga 

-  Nová Informatika 1. stupeň - Algoritmizace a programování/webinář/ - asistent 

pedagoga 

-  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Vzdělávání koordinátorů změny /webinář/ - 

zástupkyně ředitelky školy 

-  Revize RVP ZV - Startovací balíček - Práce s daty, základy Informatiky - 1. stupeň ZŠ 

/webinář/ - zástupkyně ředitelky školy 

-  3D tisk do škol a jeho využití - zástupkyně ředitelky školy 

-  Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované dle § 16, Školského zákona - 

Jak vyučovat Data, informace, modelování v nové Informatice/webinář/ - zástupkyně 

ředitelky školy, asistent pedagoga 

-  Využití programovatelných robotů na 1. stupni ZŠ/webinář/ - zástupkyně ředitelky školy 

-  Zkušenosti s využitím 3D tiskáren ve výuce - asistent pedagoga 

-  Nová Informatika v příkladech pro 1. stupeň ZŠ - zástupkyně ředitelky školy 

-  Informatika dle schváleného RVP ZV - pro školy zřizované dle § 16, Školského zákona - 

Jak vyučovat Algoritmizaci a programování/webinář/ - zástupkyně ředitelky školy, asistent 

pedagoga 
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• akce, o které projeví učitelé zájem, terapeutické techniky: 

-  Jak pracovat s emocemi a využívat asertivní techniky/webinář/ - zástupkyně ředitelky 

školy 

-  Sketchnoting - aneb jak podpořit vizuální paměť/webinář/ - zástupkyně ředitelky školy 

-  Logopedie každý den cíleně a hravě /webinář/- 1 učitelka 

-  Traumatizované děti v podmínkách školy - Co děti a pedagogové potřebují v komunikaci 

- 1 učitelka 

-  Práce učitele s nestandardním typem žáků – výchovná poradkyně  

-  Spolupráce učitele a asistenta pedagoga/webinář/ - 1 učitelka 

-  Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - asistentka pedagoga 

-  Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ genetickou metodou čtení/webinář/ - 1 učitelka 

• vzdělávání THP školy, administrativa: 

 

-  Příprava a sestavení účetní závěrky, inventarizace majetku - hospodářka školy 

-  Aktuality v účetnictví VÚJ v roce 2022, Daň z příjmu právnických osob - hospodářka školy 

-  FKSP/webinář/ - hospodářka školy 

 

 

Součástí DVPP je také samostudium pedagogických pracovníků podle zákona o 

pedagogických pracovnících v platném znění. Oblast samostudia pedagogických pracovníků 

se zaměřovala hlavně na potřebné úpravy a studium školního vzdělávacího programu, 

slovní hodnocení, úpravy a začlenění nové informatiky do ŠVP, samostudium výuky a 

přístupů k žákům s PAS. Samostudium se uskutečňovalo dle plánu DVPP pro školní rok 

2021/2022 v průběhu školních prázdnin. 
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I) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Podrobné informace a zprávy s fotografiemi, videi a prezentacemi všech aktivit nejen 

školního roku 2021/2022 jsou dostupné na webových stránkách školy: www.zsp-mostni.cz. 

V letošním školním roce se zklidnila situace kolem koronavirové pandemie, a kromě 

zvýšených požadavků na dodržování hygienických pravidel, se už neprojevovala v odlišných 

stylech výuky, např. v distanční nebo online výuce. V podstatě se již mohly uskutečnit 

všechny plánované školní akce. Školní aktivity vycházely z plánů činnosti jednotlivých 

metodických sekcí a koordinátorů školní práce ekologické, dopravně-bezpečnostní, 

preventivně-výchovné.  

Vyučující 1. i 2. stupně připravili v září pro nové žáky, především prvňáčky, poznávací 

turistické vycházky. Poznávali okolí školy, uspořádali výšlap na Tlustou horu a akci s názvem 

Křížem krážem lesními cestami, kde se navzájem poznávali. Velmi inspirativní byla návštěva 

Filmového uzlu na Kudlově a nově zavedená Badatelská výuka – Kouzlo lesa a síla stromů, 

Tajemství pupenů. Školní projekt „Cesta není hřiště“ byl realizován již v září, kdy si děti 

ověřovaly znalost dopravních značek. V říjnu v rámci „Týdne zdraví“ a následně pak 

v červnu všichni žáci navštívili Dopravní hřiště v Malenovicích. Měli jedinečnou možnost si 

zopakovat pravidla silničního provozu přímo v reálných situacích. V rámci projektu „Týden 

zdraví“ se účastnili školního kola Sportovní zdatnosti, společného cvičení jógy a opět 

proběhla oblíbená návštěva zábavního centra Galaxie. První ročník ještě navštívil klub 

Kamarád – Nenuda, kde se děti opravdu nikdy nenudí, ale taky relaxují. Měsíc říjen byl na 

akce bohatý, celý 1. stupeň se účastnil programu Muzikoterapie, někteří navštívili ZOO 

Lešná Zlín, a nezapomněli ani na Halloween – den strašidelných kostýmů. V listopadu byla 

pro žáky připravena pravidelná Canisterapie s fenkou Amálkou, která děti vždy uklidní a 

navodí tolik potřebnou pohodu a harmonii. Další akcí byla exkurze do Zámecké čokoládovny 

ve Vizovicích. V prosinci, jako každý rok, navštívil naše děti Mikuláš, čert a anděl. Děti 

vystoupily s říkankami a kdo si zasloužil, dostal i pěknou mikulášskou nadílku. Závěr 

kalendářního roku proběhl slavnostně při Vánočním shromáždění u stromečku, kde se 

prezentovali žáci školy s připravenými hudebními, recitačními a dramatickými 

vystoupeními. V lednu se děti vydaly, jako každý rok, za zvířátky do lesa. V únoru na ně čekal 

oblíbený Masopustní rej a další část Muzikoterapie. V březnu se byli podívat na Malou 

scénu, kde v pohádce Popelka hrála i žačka naší školy. Letos jsme se nově zapojili do 

Ponožkového dne, což je světový den Downova syndromu, který má tradiční symbol – 

nesourodý pár ponožek, který ukazuje příčinu tohoto celoživotního onemocnění – poruchu 

chromozomu ve tvaru písmene X. I my jsme si všichni, učitelé i žáci, oblékli na svou nožku 

každou jinou ponožku. V dubnu proběhla tradiční recitační soutěž o Velikonoční vajíčko. 

http://www.zsp-mostni.cz/
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Žáci se účastnili výchovného koncertu v Kongresovém centru Zlín, navštěvovali knihovnu 

Františka Bartoše, ve které se účastnili besed se čtenářskou, hudební a dějepisnou 

tematikou, aktivně se zapojovali, odpovídali na otázky, vypracovávali připravené pracovní 

listy. V květnu proběhly další poznávací vycházky. Jedna z nich byla po Pasekářské stezce, 

další pak vycházka na hrad Malenovice. Žáci školy navštívili i různé akce v rámci 62. ročníku 

Zlín Film Festivalu, rovněž shlédli několik filmů. Celoškolní výlet se uskutečnil v červnu na 

farmě ve Vysokém poli. Děti byly nadšené, všichni si to náramně užili. V závěru školního 

roku vystoupili naši žáci i na Dni jógy, který se konal v parku Komenského a spolupořádala 

ho lektorka jógy učící na naší škole. Všichni si ho moc užili, a také si pořádně zacvičili pod 

jejím vedením. Děti předvedly, jak jim jóga dělá radost a zároveň pomáhá. Tématům OČMU 

– ochrany člověka za mimořádných událostí jsme se letos věnovali v jednotlivých třídách a 

začleňovali ji pravidelně do výukových hodin individuální prací se žáky, ať už povídáním a 

projekcí filmů nebo prací s výukovými programy v počítačové učebně. Vhodnou formou 

jsme se žáky probírali vzniklé nelehké téma - válku na Ukrajině, která se k tématu OČMU 

rovněž vztahovala. Děti měly možnost kreslit obrázky, číst si na nástěnkách, povídat si ve 

třídách s učiteli, vyjádřit své případné obavy ze vzniklé situace. Povídaly si o tom, jak 

můžeme všichni pomoci v této nelehké době, co je v individuálních silách každého z nás. 

Letošní rok byl bohatý také na aktivity environmentálního charakteru. 

Koordinátorka EVVO se snaží zařazovat tuto činnost během celého školního roku pro 

všechny děti naší školy. Výrazně se také daří spolupráce s různými organizacemi, 

zabývajícími se ochranou přírody a zvířat. Dosud neprobíhá pravidelný sběr starého papíru, 

děti jsou však vedeny k jeho třídění a odevzdávání do sběren. Je to způsobeno zejména 

náročnými organizačními podmínkami, nízkou cenou za kg papíru a také malým počtem 

žáků školy, kdy by nebyl plně využit přistavený kontejner. Některé EVVO akce jsou již 

tradiční, jiné se uskutečnily nově. Každá třída i kanceláře školy třídí odpad - papír, plasty, 

sklo, náplně do tiskáren a elektrobaterie. V rámci projektu Den Země proběhlo čištění lesa 

a okolí školy, děti odpadky roztřídily do barevných kontejnerů. Proběhly dvě výtvarné EVVO 

soutěže s vyhodnocením na Vánoční besídce a Společném shromáždění /Den stromů, 

Ekologický obraz/. Uskutečnila se návštěva u včelaře s ukázkami života včel, spojená 

s opékáním špekáčků a vyprávěním o přírodě ve Zlíně a jeho okolí. Další byla krásná 3 

hodinová lekce praktické Lesní pedagogiky pro 1. i 2. stupeň, kdy děti zážitkovou formou 

/hry, obrázky, smyslové hry, zajímavé informace přímo v terénu, tvoření palety z přírodnin 

atd./ poznávaly les a jeho obyvatele. Děti navštívily Útulek pro zvířata v nouzi na Vršavě a 

donesly zvířátkům spoustu pamlsků a potravy /každý donesl nebo přispěl na nákup/, 

vyprávěly si o jejich potřebách a nutné péči o ně, rozesmutnily je osudy opuštěných pejsků, 

učily se, jak se správně starat o živé domácí zvířátko. Uskutečňovali jsme pravidelný pohyb 
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a pobyt v přírodě spolu s jejím poznáváním ve všech ročních obdobích /např. vycházky na 

Stezku zdraví, turistiku k rybníku Bezedník na Lukově, naučnou stezku Želechovické paseky 

- Pasekářskou stezku, vycházku k hradu v Malenovicích, dětská hřiště na Jižních Svazích a 

pozorování zeleně ve městě. Na jaře žáci sázeli semínka a pozorovali je, jak rostou. Pečovali 

o ně a učili se tak zapamatovat si podmínky důležité pro růst rostlin. Jako výlet na závěr 

školního roku se uskutečnil výlet do envirocentra ve Vysokém Poli. Děti zde viděly naživo 

zvířata na farmě, léčivé byliny, krásu valašské přírody a přírodních luk. Opakovaně probíhaly 

návštěvy i výuka dětí ze speciálních tříd v ZOO Lešná. Zajímavé byly také nové komentované 

prohlídky zlínských parků /Komenského, Svobody a pestré záhony květin letos v modro-

žlutých barvách/ s hlavní architektkou městské zeleně pí Hegemonovou. Ochraně přírody 

je na naší škole věnována velká pozornost /samozřejmě i v předmětech jako prvouka, 

přírodověda, přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, pracovní vyučování atd./. Děti tato 

témata zajímají a baví je. Je tak přirozeně rozvíjen jejich zájem o přírodu a její ochranu. 

V každém školním roce se také staráme o výzdobu školy výtvarnými pracemi žáků i 

fotografiemi žáků z různých akcí školy. Zlepšili jsme květinovou výzdobu v prostorách školy. 

Zajistili jsme nákup nových moderních nádob na květiny a rostliny přesadili. Pěstovali jsme 

a rozmnožovali květiny na akce konané pro rodiče našich žáků. Zajistili jsme sběr jablek a 

švestek na školní zahradě a následně probíhalo jejich zpracování sušením a moštováním. 

Sušené ovoce děti nabízely na Jarmarku, který se konal pro jejich rodiče v předvánočním 

období. V hodinách pracovního vyučování se žáci starali pod vedením vyučujících o školní 

zahradu. Na Vánoce jsme tak mohli opět použít námi vypěstovaný strom ze školní zahrady, 

který děti také vkusně zdobí. Opět byla vyrobena a rozeslána vánoční přáníčka. V hodinách 

Pv se žáci učí také péči o okolí školy. Vedeme i dlouholetou školní kroniku.  

V hodinách tělesné výchovy žáci trénovali na Soutěž zdatnosti i na Soutěž 

v lehkoatletickém čtyřboji, chodili na procházky do blízkého lesa a zkoušeli překonávat 

přírodní překážky nebo cvičili na outdoorovém hřišti, kde využívali posilovací cvičební 

prvky. V říjnu, v rámci Týdne zdraví, bylo uspořádáno 1. testovací kolo Soutěže zdatnosti, 

děti navštívily sportovní centrum Galaxie a absolvovali turistickou vycházku, obohacenou 

plněním úkolů na téma sport, pohyb a zdraví. V prosinci již mohla proběhnout každoroční 

předvánoční akce Mikulášské plavání. V plavání žáci pokračovali i v květnu, kdy se nejlepší 

plavci zúčastnili soutěže Plavecké závody handicapovaných. V červnu si děti porovnaly 

výsledky ze začátku školního roku v 2. kole Soutěže zdatnosti. A úplně na závěr poměřily 

síly v celoškolním kole lehkoatletického čtyřboje.  
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Ve školním roce 2021/22 navštěvovaly školní družinu děti rozdělené do tří oddělení. 

O děti se staraly tři vychovatelky a tři asistenti pedagoga. Věkově tvořily družinu děti všech 

tříd prvního stupně a někteří žáci druhého stupně. I ve školní družině toho žáci v průběhu 

roku stihli zažít hodně. Září bylo měsícem sklizně jablek a švestek ze školní zahrady. Lisoval 

se mošt, sušily jablka i švestky. Děti sportovaly na školním hřišti nebo v tělocvičně, věnovaly 

se výtvarnému tvoření, vyzdobily družinovou nástěnku i třídy. Adventní čas jsme zahájili 

prodejním jarmarkem s nabídkou školní keramiky, darovaných drobností všeho druhu, 

perníků, punče. Ve vánočně vyzdobeném vestibulu děti uspořádaly jarmark výrobků a 

pocvičily se i ve finanční gramotnosti. V zimním čase se chodilo bobovat a sáňkovat na 

blízké kopce pod lesem a v okolí školy. V dubnu po Velikonocích jsme se opět sešli všichni 

ve škole a nejvíce času děti strávily na školním hřišti. V průběhu měsíce května jsme 

zorganizovali den pro maminky a babičky. Připravili jsme s pomocí dětí drobné pohoštění, 

kterého se s chutí ujala děvčata ze školní družiny a nabízela velmi chutné a osvěžující 

bylinkové a ovocné šťávy a vlastnoručně upečené dobroty. Během celého školního roku se 

děti během pobytu v družině učily k sobě ohleduplně a slušně chovat, vzájemně si pomáhat 

a respektovat se. Ve školní jídelně si průběžně upevňovaly návyky správného stolování. 

Celoročně jsme třídili odpad a věnovali se bezpečnému chování na hřišti, na silnici i během 

jízdy v hromadné dopravě.   

Součástí naší školy je i detašované pracoviště – základní škola při nemocnici, kde se 

i přes závažné zdravotní obtíže vzdělávají děti nemocné, nucené trávit svůj čas 

v nemocničním zařízení. Zde se děti nejen učí, jak jim zdraví dovolí, ale i tráví čas zajímavými 

aktivitami z různých oblastí. Ve škole pracují děti s jednou paní učitelkou. V září se dětští 

pacienti věnovali povídání o prázdninách, popisovali své zážitky, menší děti malovaly 

obrázky. Od ředitelky FILMFESTu p. Záhorové dostali dětští pacienti drobné dárky – 

klíčenky, časopisy, bloky, krémy aj. V říjnu, v rámci Týdne knihoven, besedovaly děti o 

oblíbených knihách. Povídání o zvířatech, o jejich ochraně a péči, bylo součástí Světového 

dne zvířat. V druhém říjnovém týdnu se zaměřili na zdraví – hovořili o jeho ochraně, pobytu 

v nemocnici, dodržování hygienických nařízení. V polovině října bylo uzavřeno dětské 

oddělení ve Vsetíně, bylo vyčleněno pro covidové pacienty a tyto děti byly umístěny na 

našem oddělení ve Zlíně. V rámci projektů „Laskavost“ a „Celé Česko čte dětem“ dostaly 

děti na oddělení knihy, které chyběly pro větší děti a studenty. Od poloviny listopadu děti 

pomáhaly s výrobou vánočních dekorací na oddělení, některé si vyrobily drobnosti pro sebe 

nebo své rodiče. Na začátku prosince dostaly děti v rámci Mikuláše drobné dárky. Nekonaly 

se ještě žádné předvánoční ani vánoční akce z důvodu koronaviru. V prosinci bylo uzavřeno 

oddělení pro menší děti a ty byly umístěny na naše oddělení. V březnu a dubnu se děti 

věnovaly velikonoční výzdobě na oddělení, vyráběly výrobky s jarní tématikou. Dvě dívky se 
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účastnily výtvarné soutěže „Nemocniční zajíček“, kterou pořádala ZŠ a MŠ při Fakultní 

nemocnici v Hradci Králové. Jedna z dívek získala ve své kategorii 3. místo. Od května byly 

povoleny návštěvy dětí bez omezení nutnosti respirátoru nebo roušky. V tomto měsíci si 

děti připomněly Den matek, některé menší děti vyrobily pro maminky drobné dárky. 

V rámci Zlín Film Festivalu navštívil oddělení herec Jiří Dvořák, který se pozdravil s dětmi na 

pokojích, povykládal si s nimi a rozdal fotografie a drobné dárky. Navázali jsme spolupráci 

s První novinovou společností, která dětem v nemocnici věnovala 15 výtisků časopisu ABC 

a v jednání je dodávání dalších časopisů. Pracovnice propagačního oddělení zlínské ZOO 

nám poskytla zajímavé pracovní listy pro děti. V červnu už si děti povídaly o nadcházejících 

prázdninách a s tím související prevencí úrazů, které jsou v tomto období velmi časté. 

Doufáme, že se všechny děti brzy uzdraví a vrátí se do svých kmenových škol. 
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J) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL 

 
Ve školním roce 2021/2022 se v období 23.2.2022 – 4.3.2022 uskutečnila veřejnosprávní 

kontrola na místě, jejímž předmětem byla kontrola nápravných opatření v souvislosti 

s nedostatky zjištěnými při veřejnosprávní kontrole na místě z června roku 2021, a dále 

kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace Zlínského kraje 

včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.  

- Závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb. nebyla 

zjištěna. 

 

25.2.2022 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Zlín v oblasti 

plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění 

povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištění nedostatky. 

 

11.3.2022 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky 

v oblasti plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 

plátce pojistného. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné 

evidenční nedostatky. 
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K) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

neinvestiční: schválený rozpočet v tis. Kč upravený rozpočet v tis. Kč 

Mzdové náklady 11 037  11 342 

Zákonné odvody 3 904  4 010 

Opravy a údržba, provoz 543  543 

Odpisy dlouhodobého majetku 978  1 079 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 95  405 

Ostatní náklady 1 553 1 870 

Celkem 18 110 19 250 

 
Podíl prostředků na platy - HČ 10 860  11 079 

Prostředky na OON - HČ 150  207 

Příspěvek na provoz od zřizovatele- 

HČ 2 024 2 508 

 
 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele   

dotace ze státního rozpočtu   

dotace v rámci ROP   

dotace ze státních fondů   

Celkem   

Odvod z fondu investic: 400 000 400 000 
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Během kalendářního roku 2021 došlo celkem k 7.úpravám závazných ukazatelů 

rozpočtu. 

Úprava č.1                                                                                                                      

Schválený příspěvek na provoz v částce            2 024 000,00 Kč 

Úprava č.2 

Limity na platy   UZ 33353                                                        10 840 341,00 Kč 
Limit na OON UZ 33353                          150 000,00 Kč 
Limity na ONIV přímé UZ 33353                                                  4 099 303,00 Kč 
 
Úprava č.3 

Navýšení OON – „Doučování“, UZ 33353                                                  6 956,00 Kč 

   

Úprava č.4  

Navýšení limity na platy   UZ 33353                                                     298 528,00 Kč 

Navýšení limitu na přímé ONIV UZ 33353                                                      106 873,00 Kč 

     

 

Úprava č.5 

Navýšení provozní ONIV   (účelová podpora IT)                                              154 324,00 Kč 

Dotace Šablony III UZ 33063                                                                    244 192,00 Kč 

  

Úprava č.6 

Snížení limitu na platy UZ 33353                                                         - 79 455,00 Kč 

Navýšení limitu OON UZ 33353                                                       50 000,00 Kč 

Navýšení přímých ONIV UZ 33353                                                                   28 455,00 Kč 

 

Úprava č.7 

Navýšení provozních ONIV UZ 999                                330 000,00 Kč 
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FONDY 
 
Fond odměn (411) 

PS k 1.1.2021                                                                                                     38 254,00 Kč 

Čerpání                                                                                                                       0,00 Kč 

Tvorba                                                                                                                          0,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2021                                                                       38 254,00 Kč 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu 241 0300 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 

PS k 1.1.2021                                                                                                    16 699,73 Kč 

+ Tvorba ze zlepšeného HV                                                                        18 144,21 Kč 

-Čerpání na rozvoj hlavní činnosti                                                                      15 274,66 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2021                                                                       19 569,28 Kč  

Rezervní fond se čerpal na nákup licence na webu didakta.cz a vybavení družiny 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu 241 210 

 
 
Rezervní fond z ostatních titulů (414) 

PS k 1.1.2021                                                                                                     40 794,80 Kč 

+Tvorba darů                                                                                                      98 945,00 Kč 

- Čerpání na rozvoj hlavní činnosti                                                                    81 818,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2021                                                                       57 918,80 Kč   

 

Rezervní fond byl tvořen v průběhu roku 2021 z účelového daru společnosti WOMEN FOR 

WOMEN o.p.s, která přispěla žákům ze sociálně znevýhodněných rodin na obědy ve školní 

jídelně. Tímto způsobem se podařilo pravidelně zajistit obědy pro naše žáky. Dále byl 

poskytnut v částce 10 000,- od p.Vrly. 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu 241 220 

 

Fond investic (416) 

PS k 1.1.2021                                                                                                   612 545,79 Kč 

+ odpisy ze stávajícího majetku                                                                    1 079 296,00 Kč  

- ČRIT                                                                                                                45 047,64 Kč 

- odvod do rozpočtu zřizovatele                                                              400 000,00 Kč 
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Konečný zůstatek k 31.12.2021 po zohlednění ČRIT                              1 246 794,15 Kč       

Fond investic je plně pokryt finančními prostředky na účtu 241 0400 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 

PS k 1.1.2021                                                                                                   239 430,25 Kč 

+ Tvorba fondu                                                                                                 223 749,72 Kč 

+ oprava z min.let                         61 312,00 Kč 

Čerpání 

 - příspěvek na stravování                                                                                 15 150,00 Kč       

 - rekreace zaměstnanců                                                                                    46 000,00 Kč  

 - tábory pro děti zaměstnanců                         3 500,00 Kč 

 - sport                                                                                                                46 000,00 Kč 

 - jubileum                                                                                                             5 000,00 Kč 

 - zlepšení pracovního prostředí                                                                         70 141,00 Kč 

 - školení                                                 9 530,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2021                                                                    329 170,97 Kč 
 
Fond kulturních a sociálních potřeb vykazuje rozdíl v pokrytí fondu finančními prostředky 

v částce 58 602,63 Kč, Tento rozdíl zahrnuje nesplacené půjčky od zaměstnanců, tvorbu 

fondu z mezd z období 12/2021, platba příspěvku na obědy za období 12/2021, ostatní 

nevypořádané rozdíly z min. let. 

 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 4. 10. 2022 
 
Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne:  10. 10. 2022 
 
Školskou radou schválena dne: 10. 10. 2022 
 
 
 

Mgr. Kundratová Věra 
                 ředitelka školy 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P I: Kultura školy a Barret hodnoty 

Příloha P II: Fotodokumentace aktivit a činností školy ve školním roce 2021/2022 
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PŘÍLOHA P I: Kultura školy a Barret hodnoty 

KULTURA ŠKOLY NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKU TESTU OSOBNÍCH HODNTO PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

S VYUŽITÍM TESTU BARRETT MODELU 
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S výsledky byli pracovníci školy seznámeni na pedagogické radě dne 21. 3. 2022. 
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Příloha P II: Fotodokumentace aktivit a činností školy ve školním roce 2021/2022 
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