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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 2020/2021 pracovala ve složení: 

Mgr. Hrubanová Marta - zastupuje pedagogické pracovníky školy, předseda ŠR 

pí Blahová Michaela - zastupuje zřizovatele 

pí Mikulková Katarína - zastupuje zákonné zástupce nezletilých žáků 

 

Školská rada se sešla na konci srpna, projednávalo se schválení Výroční zprávy za minulý 

školní rok, dále se schvaloval Dodatek školního vzdělávacího programu – „Škola pro život“ 

čj.: ZŠ MO/ 51/2017, slovní hodnocení na 1. stupni, aktualizace školního vzdělávacího 

programu Školní družiny- č.j. ZŠ MO/ 52/2017, školní řád. 

V průběhu školního roku řešila ŠR, formou on-line, v měsíci dubnu, schválení 

slovního hodnocení u jednoho žáka 6. ročníku.  

V souladu s Volebním řádem Školské rady (schváleným usnesením Rady Zlínského 

kraje) proběhly v červnu na Základní škole Zlín, Mostní 2397, 760 01 Zlín volby zástupce 

z řady učitelů i volby z řad rodičů pro nové volební období. Ve funkci zástupkyně z řad 

rodičů zvolena paní Katarína Mikulková.  Ve funkci zástupkyně z řad pedagogů zvolena  

Mgr. Lenka Malá. Rada ZK jmenovala do školské rady ZŠ Mostní paní Michaelu Blahovou. 

První zasedání nové školské rady svolá paní ředitelka Mgr. Věra Kundratová na konci měsíce 

srpna. 

Posláním Školské rady je umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  

Posláním Školské rady je umožnit zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým 

pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Další setkání 

proběhne na konci měsíce srpna. 

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 

též 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, a to nejen v době vyučování, 

ale i po jeho skončení, ať se jedná o školní družinu či zájmové kroužky.  

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu celkem 53 žáků.  Ke stravování všichni 

strávníci využili nabídku jídel připravených ve vlastní školní jídelně. 

mailto:stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz
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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“,  

č.j.: ZŠ Mo/51/2017 zpracovaný podle přílohy RVP ZV - minimální doporučené výstupy. 

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, klub zábavné logiky, klub angličtiny 
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C) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

Školní rok 2019/2020 školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

15 13,75 17 16,25 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

Školní rok 2019/2020 školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

6 5,8 6 5,8 

Externí pracovníci nejsou ve škole zaměstnáni. 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2020/2021 
 

Pracovníci školy 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Roků ped. 
praxe 

1 zástupkyně ředitele 1 32 

2 učitelka 1 32 

3 učitelka 1 37 

4 učitelka 1 38 

5 ředitelka školy 1 28 

6 výchovná poradkyně 1 32 

7 učitelka 1 40 

8 učitelka 1 33 

9 učitelka 1 31 

10 učitelka 1 32 

11 učitelka 1 8 

12 asistentka pedagog, vychovatelka 1 6 

13 asistentka pedagoga, vychovatelka  1 7 

14 asistent pedagoga  1 1 

15 asistent pedagoga 1 3 

16 asistent pedagoga  0,75 4 

17 vychovatelka  0,5 2 

 celkem 16,25                                                                            
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Pedagogický sbor je doplněn o 2 nové pedagogické pracovníky na pozici asistent 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: 5 

  do 60 let: 9 

            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 2 budoucí žáci školy v doprovodu svých rodičů a 1 žák, jehož zákonní 

zástupci požádali o odklad ŠD. 

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) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 

ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO 

STUPNĚ VZDĚLÁNÍ 

 

Počet zařazených žáků pro školní rok 2021/2022:  

 

 ZŠ   ZŠ speciální 

Zařazení do 1. roč. 3 0 

Zařazení do jiného 

ročníku 

6 3 

 

Počet zařazených žáků pro školní rok 2020/2021 

 
 

Ročník ZŠ při nemocnici ZŠ ZŠ speciální 

I. x 2 x 

II. x 6 x 

III. x 3 2 

IV. x 5 1 

V. x 10 1 

VI. X 5 x 

VII. x 3 x 

VIII. x 7 x 

IX. x 7 1 

X. x x x 

Celkem 12 48 5 
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Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2020/2021 

 

                            OU a PrŠ                                    SOU 

Přihlášeno Přijato Přihlášeno Přijato 

10 10 1 1 

 

Ve školním roce 2020/2021  ukončilo docházku do školy celkem 11 žáků, z toho: 

9. ročník 

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

SOU Uherský Brod, 29-51-E/02 Potravinářské práce (Pekařské práce), 1 žák 

SŠ gastronomie a obchodu Zlín,75-41-E/01 Pečovatelské práce, 3 žáci 

OU a ZŠ Holešov, 66-51-E/01 Prodavačské práce, 1 žák 

SPŠ polytechnická – COP, 34-57-H/01 Knihař, 1 žák 

 

Nižší ročníky (9. RŠD): 

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

SŠ gastronomie a obchodu Zlín, 65-51E/01 Stravovací a ubytovací služby, 2 žáci 

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

 

Přehledné výsledky vzdělávání žáků k 30. 6. 2021 

 

 Počet tříd: 7 z toho 6 tříd ZŠ 1 ZŠ speciální 

 Počet žáků:  53 z toho 48 žáků ZŠ  

   z toho 5 žáků ZŠ speciální 
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Absence žáků omluvená: 6 436 hodin 

Průměr na žáka:  124 hodin na 1 žáka 

Počet hodin omluvené absence byl ve školním roce 2020/2021 ovlivněn 

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

a nebyla realizována distanční výuka.  

Absence žáků neomluvená: 48 hodin 

Prospělo:  47 žáků 

Neprospěli:  1   žák 

    

Prospělo s vyznamenáním: 23 žáků (1. – 9. ročník ZŠ) v 1. pololetí 

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

 

Pochvaly třídních učitelů: 7    žáků v 1. pololetí 

      23  žáků ve 2. pololetí 

 

Pochvaly ředitelky školy: 0 žáků 

Slovní hodnocení:  30 žáků   

Individuální plány učiva: 20 žáků ZŠ  

    5 žáků ZŠ speciální 

Napomenutí třídního učitele: 0 

Důtka třídního učitele:  1 

Důtka ředitele školy:   1 

II. stupeň z chování:   0 

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

Hodnocení MPP za školní rok 2020/2021 

Obecným cílem MPP je osvojit si kompetence zdravého životního stylu, které jsou 

nejúčinnějším preventivním nástrojem. Potřebné informace jsme se snažili žákům předávat 

formou pro jejich věk a mentální úroveň přiměřenou. Realizování cílů primární prevence 

probíhalo ve vyučovacích hodinách, zájmových kroužcích i za pomocí jiných subjektů. 

Součástí preventivních aktivit proběhly i projektové dny. Ve školním roce 2020/2021 

některé naplánované preventivní aktivity nemohly být realizovány v plné míře z důvodů 

omezeni kvůli pandemii Covid 19. 

 

Akce školy:  
 

• Týden zdraví na naší škole 

• Onlina knihovna F. Bartoše:  
o Bacha na Fake News 
o Knihožrouti 
o Se slušností nejdál dojdeš 

• Výprava za kudlovským drakem 

• Květinové odpoledne pro maminky s dětmi 

• Ticho po pěšině – procházková stezka s plněním úkolů 

• Dopravní hřiště Malenovice 

• Masopust – ctíme tradice 

• Barvy podzimu – naučné dopoledne v přírodě 

• Vánoční jarmark 

• Musico terapia  Imura 

• Za zvířátky do světa 

• Naučná stezka Kašava – jak žili naši předkové 

• Komentovaná turistická vycházka – Želechovické paseky 

• Příběh hraběcích lázní – Luhačovice 

• Stromy v našem regionu 

• Zábavné dopoledne s Jirkou Sadilou 

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

 
✓ Řešení výukových problémů 
✓ Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 
✓ Zlatá pravidla komunikace – aby slova nezraňovala 
✓ Exkurze do azylového domu pro dospělé s dětmi 
✓ Rozvojové rozhovory a zpětná vazba aktivní komunikace 

 
 
Škola byla ve šk. roce 2020/21 zapojena do těchto projektů: 
Týden zdraví 
Den Země 
 
 
Během školního roku působily na škole kroužky: 
Kroužek angličtiny 
Čtenářský klub 
Klub zábavné logiky a deskových her 
 
 
 
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 řešení. Následně jsme žáka 
sledovali a konzultovali vývoj situace s rodiči. 
V některých případech jsme spolupracovali s OSPOD, psychologem nebo psychiatrem. 

Při sociálně adaptačních problémech žáků, byli tito zařazeni do dobrovolnického 

programu 5P. 

Ke konzultaci s rodiči sloužili i pravidelné třídní schůzky, hodnocení v žákovských knížkách 
a soukromé individuální pohovory s rodiči. 
 
Ve školním roce 2020/2021 se škola potýkala s těmito negativními projevy chování: 
 

• Vulgarismus 

• Záškoláctví (často omlouvané rodiči) 

• Špatná pracovní morálka (zejména při online výuce) 
 
Cílem MPP bylo zvýšit odolnost žáků vůči sociálně – patologickým jevům a naučit děti 
smysluplně využívat volný čas. V našem výchovně vzdělávacím procesu se snažíme o to, 
aby se preventivní působení stalo jeho nedílnou součástí. 
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G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY  

Ve školním roce 2020/2021 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 zaměřené na studium cizího jazyka a oblast ICT: 
-  English Vocabulary – jak si poradit se slovní zásobou v angličtině - 4 části - 1 učitel 
-  Microsoft Teams – všichni učitelé školy 
-  Microsoft Teams pro školy – využití pro online výuku – zástupkyně ředitelky a 1 učitelka 
 

• vzdělávání managementu školy: 
-  Komplexní rozvoj školy – ředitelka školy 
-  Příležitosti ve vzdělávání – ředitelka školy 
-  Aktivní komunikace  -  ředitelka školy 
-  Rozvojové rozhovory a zpětná vazba – ředitelka školy 
-  Motivace - ředitelka školy 
-  Ředitelská dilemata – ředitelka školy 
-  Koučink v ředitelské praxi – ředitelka školy 
-  Legislativní novinky školního roku 2020/21 - ředitelka školy a zástupkyně ředitelky školy 
-  Sborovna – speciální pedagogové – zástupkyně ředitelky škola a výchovná poradkyně 
 

• vzdělávání v oblasti prevence sociálně - patologických jevů, výchovného 
poradenství  

-  Řešení výchovných problémů – 1 učitelka  

• vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti koordinace ŠVP 
-  Klub koordinátorů ŠVP – 4 části - koordinátorka pro ŠVP 
-  Nová Informatika v RVP ZV -  zástupkyně ředitelky školy 
 

• akce, o které projeví učitelé zájem, terapeutické techniky: 
-  Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v sebepoznání - 1 učitelka 
-  Když se v matematice nedaří - 1 učitelka 
-  Zlatá pravidla komunikace – Aby slova nezraňovala - 1 učitelka 
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 Některé plánované semináře byly ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 opět 

rušeny z důvodu dalších mimořádných opatření vlády proti rozšíření onemocnění COVID-

19, způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Převážná většina vzdělávacích akcí také z těchto 

důvodů probíhala formou online setkání a webinářů. 

Součástí DVPP je také samostudium pedagogických pracovníků podle zákona  

o pedagogických pracovnících v platném znění. Oblast samostudia pedagogických 

pracovníků se zaměřovala hlavně na prohlubování dovedností při práci s nástroji 

potřebnými pro online výuku a vzdělávání žáků. Samostudium se uskutečňovalo dle plánu 

DVPP pro školní rok 2020/2021 v průběhu školních prázdnin. 
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H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

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

nejen školního roku 2020/2021 jsou dostupné na webových stránkách  

školy: www.zsp-mostni.cz. V tomto roce jsme připravili a zprovoznili novou podobu 

školních webových stránek. Máme velmi šikovného webmastera, který se spolu s výbornou 

nejen pedagogickou činností všech pracovníků školy podílí na jejich tvorbě a po jejich 

shlédnutí na výše uvedené adrese se o tom mohou všichni přesvědčit.  

 Školní rok 2020/2021 byl dalším „jiným“ rokem. Školních akcí, projektových dnů, 

sportovních a kulturních aktivit bylo naplánováno opět mnoho, ale bohužel v důsledku 

dalších mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví docházelo aktuálně k rušení 

prezenční výuky ve školách jako prevence nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19, 

způsobené koronavirem SARS-CoV-2. Hodně aktivit se tedy opět neuskutečnilo. Školní 

aktivity vycházely z plánů činnosti jednotlivých metodických sekcí a koordinátorů školní 

práce ekologické, dopravně-bezpečnostní, preventivně-výchovné. 

 V letošním školním roce byla náročná a nezvyklá epidemiologická situace, tudíž 

činnosti sekcí i jednotlivé naplánované akce a úkoly byly tímto velice ovlivněny, většina 

z nich se ani nemohla uskutečnit. Zaměřili jsme se především na nové způsoby při distanční 

a online výuce, učili jsme se pracovat jiným způsobem a využívat nové možnosti  

a technologie. Stále jsme dbali na rozvoj čtenářské, matematické a sociální gramotnosti,  

ale také na osobnostní a sociální rozvoj žáků. Pedagogové se snažili přistupovat k vzniklé 

situaci aktivně a s pochopením, aby se odlišná forma výuky co nejméně projevila na 

znalostech, vědomostech a dovednostech žáků. Nemohly být uskutečněny žádné sportovní 

a kulturní akce s osobní účastí. Tyto nám byly nabídnuty rovněž online formou, v některých 

třídách proběhly online výchovné koncerty a některé třídy se účastnily formou online besed 

s pracovnicemi KFBZ Zlín.  

Školní projekt „Cesta není hřiště“ byl realizován říjnu v rámci „Týdne zdraví“  

a následně pak v červnu. Žáci 1. a 2. stupně, speciální třídy, navštívili Dopravní hřiště 

v Malenovicích. Měli jsme jedinečnou možnost si zopakovat pravidla silničního provozu 

přímo v reálných situacích. V říjnu probíhal v naší škole „Týden zdraví.“ Vzhledem  

k opatřením v souvislosti s epidemií Covid-19, jsme letos upustili od přípravy zdravého jídla 

v naší školní kuchyňce. Místo toho probíhaly v týdnu sportovní aktivity, z nichž můžeme 

jmenovat například Test zdatnosti žáků školy, vycházky na Stezku zdraví, cvičení jógy.  

Na začátku prosince na nás opět nezapomněli a jako každý rok se objevili Mikuláš, čert  

i anděl. Báli se hlavně ti, kteří neměli čisté svědomí. Hodný Mikuláš s andělem nakonec 

stejně všechny odměnili sladkými dobrotami. V prosinci bylo přichystáno pro  

http://www.zsp-mostni.cz/
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žáky 3. a 4. ročníku vánoční překvapení. Navštívili Snoezelen v Kamarád-Nenuda  

a dopolední relaxaci si pěkně užili. Vánoční shromáždění u stromečku se bohužel letos 

nekonalo v důsledku epidemie COVID-19. Akce Masopustní rej byla letos také komornější. 

Povídali jsme si se žáky o tom, proč se masopust slaví a jaké zvyky se s tímto svátkem spojují. 

Připravovali jsme si s dětmi masky a kostýmy. Vzhledem k současné situaci jsme masopustní 

průvod po škole neuskutečnili.  Všichni žáci, kteří se připravovali na karneval, si masopustní 

veselí, hry a soutěže, uskutečnili pouze ve své třídě. V dubnu jsme si nenechali ujít výchovný 

koncert FBM s názvem Tančíme světem a představení divadla Malá scéna Zlín, která se 

uskutečnila online. V květnu jsme navštívili novou procházkovou stezku „Ticho po pěšině,“ 

kterou vybraní umělci i dobrovolní zájemci z veřejné výzvy svými uměleckými instalacemi 

umístěnými přímo v přírodě, tzv. land artem, vyzdobili novou procházkovou stezku nad 

zlínským lyžařským svahem. Na Den dětí bylo na školní zahradě připraveno hravé letní 

dopoledne. Připravovaly se dobroty z ohně, hrála kytara a děti si užívaly radost z pohybu ve 

volné přírodě. V červnu žáky čekal přírodovědný výlet s výkladem revírníka o lese, návštěva 

ZOO Lešná a také radost z cvičení jógy, která nás po celý školní rok uklidňuje a učí 

správnému dýchání. Některé plánované akce - Velikonoční vajíčko, Den Země, OČMU, 

MFFDM, se z důvodu epidemie COVID-19 neuskutečnily.  

Pokud to epidemiologická situace dovolila, žáci školy převážně 2. stupně společně 

s pedagogy opět navštěvovali Krajskou knihovnu Františka Bartoše, ve které se účastnili 

besed se čtenářskou, hudební, dějepisnou a vlastivědnou tematikou. V době uzavření 

institucí se nové situaci přizpůsobily i knihovnice a některé z naplánovaných besed proběhly 

online formou, stejně jako několik výchovných koncertů Filharmonie Bohuslava Martinů  

a divadelního představení souboru Malá scéna Zlín „Dášeňka čili život štěněte“.  

Žáci 2. stupně se také starali o výzdobu školy květinami, které množili, přesazovali, zalévali 

a ošetřovali. Tato činnost souvisí s pěstitelskými pracemi, které mají na naší škole 

dlouhodobou tradici. Žáci se starají o poměrně rozsáhlou školní zahradu, jejíž výpěstky se 

učí zpracovávat např. sušením, sterilováním i připravováním pokrmů v hodinách vaření. 

Věnují se poznávání a sušení léčivých bylin a přípravě čajových směsí.  

Tématům OČMU – ochrany člověka za mimořádných událostí jsme letos byli nuceni 

se věnovat pouze v jednotlivých třídách a začlenit ji do výukových hodin individuální prací 

se žáky, ať už povídáním a projekcí filmů nebo prací s výukovými programy v počítačové 

učebně. Doufáme, že situace v dalším školním roce se bude vyvíjet příznivěji a budeme 

moci uskutečnit náš oblíbený výukový program „Hasík“ ve spolupráci s hasiči zlínského 

kraje. 

Hned v začátku školního roku se žáci začali s elánem připravovat na sportovní akce. 

Trénovali atletické disciplíny – běh na 60m, dálkový běh, skok daleký i hod míčkem, 
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procvičovali míčové hry (malá kopaná, florbal, přehazovaná) a připravovali se na tradiční 

mezitřídní a meziškolní utkání. Bohužel už od října byly z důvodu mimořádných opatření 

vlády kvůli nemoci Covid-19 pozastaveny sportovní činnosti a tak se musela tělesná 

příprava omezit jen na teoretickou část a vycházky. Během distanční výuky učitelé žákům 

předávali informace, jak si udržovat tělesnou kondici i v omezených podmínkách. Od května 

byla povolena tělesná výchova ve venkovních prostorách. Hned jak to počasí dovolilo, 

navázalo se na zářijovou přípravu. I když se tělesná kondice u mnohých zhoršila, na konci 

školního roku jsme už pozorovali zlepšení. Věříme, že se nám v příštím roce tělesná výchova 

rozjede a podaří se navázat na sportovní úspěchy naší školy. 

Také ekologická výchova je již stálou a tradiční součástí života naší školy. Náměty 

EVVO zasahují nejen do jednotlivých přírodovědných předmětů. Letošní rok byl velmi 

ovlivněn možnostmi v souvislosti s preventivně-zdravotními opatřeními vlády. I tak jsme 

ekologickou výchovu nevynechali a žáci zažili a osvojili si řadu nových poznatků a starší 

vědomosti si upevnili. Každá třída i škola jako celek třídí odpady a napomáhá tak jejich 

recyklaci, v každé třídě i v budově jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad, děti  

i zaměstnanci šetří surovinami a energií.  V rámci muzikoterapie a prezentace školy se 

uskutečnil na podzim koncert s bubnováním na djembe v Kongresovém univerzitním centru 

za účasti i našich žáků, koncert vedl známý muzikoterapeut a speciální pedagog  

PaedDr. Lubomír Holzer. V rámci celého školního roku se žáci vypravovali na poznávací 

vycházky a exkurze do blízkého i širšího okolí školy se svými učiteli, popř. i komentované 

odborníky z oblasti lesnictví, zoologie a poznávali tak okolní přírodu a učili se jí rozumět  

a chránit ji. Žákovská knihovna se rozšířila o několik titulů s náměty o přírodě. 

Žákům byla i letos nabídnuta zájmová činnost v podobě tří kroužků – Čtenářského 

klubu, Klubu logických a deskových her a Klubu konverzace v cizím jazyce. Ale jako všechny 

aktivity v letošním školním roce, byla epidemiologickou situací ovlivněna i zájmová činnost. 

Přesto všechno se pedagogům povedlo činnost Klubů uskutečnit. Bylo využito období, kdy 

toto šlo (osobní účast žáků) nebo byla využita i zde online forma. V „Čtenářském klubu“ 

byla rozvíjena především čtenářská gramotnost, porozumění textu a komunikativní 

dovednosti. Námětem žákům byly dobrodružné příběhy, bajky, pohádky, ukázky 

z nejznámějších knih pro děti z celého světa, ale také atlasy, encyklopedie a dětské 

časopisy. Prožívali příběhy s dobrými i těmi „jinými“ konci a nadšeně hltali slůvka, jak příběh 

dopadne. Mimo to je provázelo hlavně povídání, smích a sdílení vlastních pocitů a zážitků. 

Hráli různé hry, luštili křížovky, promýšleli spoustu hádanek a rébusů a slzeli smíchy u vtipů 

a nejrůznějších anekdot. Poslouchali pohádky z CD, které namluvili známí herci. Hráli také 

divadlo a soutěžili ve čtenářských dovednostech. Samostatnou kapitolu tvořila poezie, 

básničky si žáci hodně oblíbili. Nejen ty humorné od Jiřího Žáčka, Jana Vodňanského  
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a Františka Nepila či Jiřího Havla. Získaly si je i verše klasiků jako Františka Hrubína, Josefa 

Václava Sládka, Karla Raise a Josefa Kožíška. Někdy je doprovázela hudba či výtvarné 

tvoření. Ti starší se hodně naučili o známých osobnostech české historie, umění, ale i vědy 

a kultury. Pozornost věnovali i našemu regionu a jeho historii. V některých obdobích se 

scházeli  online v aplikaci MS  Teams se sluchátky na uších a s mikrofony. Pravidelně si 

půjčovali i knížky na doma z naší Žákovské knihovny. Velmi důležité byly i nejrůznější hry  

a aktivity, kdy se učili, co je správné a čemu se raději v životě vyhnout, učili se více si věřit  

a být citliví a vnímaví k druhým lidem a přírodě kolem nás a nezapomínat, že právě knížka 

může být dobrým přítelem, poučením i zábavou v době letních prázdnin. V „Klubu zábavné 

logiky a deskových her“, bylo posilováno logické myšlení a schopnost dospět k vyřešení 

problému. Bohužel kvůli zachování homogenity skupin, se většinou hrály hry jen ve čtyřech, 

přesto si žáci užili spoustu legrace a zábavy. V zimních měsících se hrály hry ve škole,  

a když se oteplilo a vysvitlo sluníčko, přesunuly se aktivity na hřiště a do blízkého lesa. Mezi 

nejoblíbenější hry patřily Aktivity, karetní hra Prší, Hádej, co kreslím. Venku pak Pétanque, 

Vyřazovák a bojovka Lístečková. V „Klubu“ se žáci naučili, že volný čas lze trávit zábavnou 

formou s kamarády, nejen vysedáváním u počítače nebo televize. V „Klubu konverzace 

v cizím jazyce Hello English!“ byla u žáků rozvíjena zábavnou formou schopnost vyjádřit 

základní fráze a jednoduché věty z často používaných konverzačních témat v anglickém 

jazyce. Rozvíjena byla komunikace, poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, mluvení 

a psaní. U mladších žáků bylo využíváno pouze ústní a pamětné formy. K rozvoji jazykových 

dovedností žáci využívali velké množství pomůcek, didaktických a jazykových her. Psaný 

projev žáci rozvíjeli především psaním jednoduchých říkadel a krátkých vět a frází. Využívali 

různých doplňovaček, tajenek a jednoduchých rébusů. Činnost byla zpestřena také prací 

s počítačem a interaktivní tabulí, výukovými programy do angličtiny a také čtením 

jednoduchých anglických dětských knih.  Děti byly seznámeny s britskými a americkými 

tradicemi, hledaly rozdíly mezi našimi a tamními zvyklostmi. Oblíbený byl především 

poslech dětských anglických písniček a přednes jednoduchých říkadel a básniček.  

Do činnosti Klubu byly zařazovány i sportovní aktivity. Pokud je situace dovolila, probíhaly 

v tělocvičně školy, na hřišti i v přírodě, v blízkém okolí školy. Děti do Klubu chodily rády  

a aktivně se zapojovaly do různých činností. Oblíbily si mnoho jazykových a soutěživých her. 

I činnost tohoto klubu na podzim a na jaře ovlivnila špatná epidemiologická situace. Došlo 

k několikatýdennímu nucenému přerušení činnosti Klubu a také musela být dodržována 

homogenita skupin. 

Ve školním roce 2020/21 navštěvovaly školní družinu děti rozdělené do tří oddělení. 

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

tříd prvního stupně a tři žáci druhého stupně. Celý školní rok byl poznamenaný vládními 

proticovidovými opatřeními. Střídaly se období běžné školní docházky a distanční výuky. 
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Během října a části listopadu a na jaře během března a části dubna nebyla družina  

v provozu. Přesto ve zbývajícím čase toho žáci 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. Pro velký 

ohlas a zájem o tuto akci budeme v pořádání jarmarků určitě pokračovat a již nyní se 

připravujeme na druhý předvánoční ročník. Získané dary byly použity na nákup šlapací káry, 

na které děti jezdí už od letošního jara. V novém roce si děti užily zimních radovánek díky 

bohaté nadílce sněhu. Téměř každý den 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. Dostaly další dvě nové šlapací káry a hřiště se změnilo  

v rušnou dopravní „magistrálu“. Vzhledem k tomu, že káry jsou tři, je nutné, aby děti 

respektovaly pravidla provozu, střídání se v jízdě, ale hlavně projevovaly vzájemnou 

ohleduplnost. A kdo nejezdil, osvěžoval se v bazénku ve vodě nebo se staral a kropil naši 

minizahrádku, kde se daří rajčatům, bylinkám a dýním. V průběhu měsíce května jsme 

zorganizovali „květinový“ den pro maminky. 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. Jako poděkování maminky obdržely drobné 

upomínkové předměty, keramiku, lisované květy v laminu, či dekorací zdobené květináčky 

s rostlinkami. Tímto příjemným gestem pro obě strany jsme se snažili poukázat na 

vstřícnost, ochotu a skvělou spolupráci s rodiči dětí. 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. V rámci Zlínského Filmového Festivalu přijela za dětmi 

zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje paní Vendula Pizingerová, která přivezla dar 

dětskému oddělení a zároveň si přišla popovídat za dětmi na pokoje a rozdala jim drobné 

dárky. V říjnu si děti v rámci Týdne knihoven povídaly o oblíbených knihách a četly  

si společně navzájem. Nezapomněly na Světový den zvířat, kdy si povídaly nejen o svých 

domácích mazlíčcích, ale také o hospodářských zvířatech. Děti vyjadřovaly názor na zvířata 

v ZOO, na chovy hospodářských zvířat aj. Připomněly si také Týden zdraví, který probíhal 
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v druhém týdnu měsíce října. Povídaly si o svém pobytu v nemocnici, o tom, jak si chránit 

zdraví v „době covidu“, o důležitosti dodržování hygienických opatření. V říjnu došlo 

k přemístění dětí z nemocnice v Uherském Hradišti na naše dětské oddělení. Jejich oddělení 

bylo dočasně uzavřeno a vyčleněno pro covidové pacienty. Byly tak zrušeny plánované 

operace a hospitalizovány děti jen v akutních stavech. Dětská JIP přijímala pacienty 

z Uherského Hradiště až do konce kalendářního roku. Začala platit přísná hygienická 

opatření a s tím spojený zvláštní režim z důvodu covidu. Vzhledem k tomu, že byly přijímány 

pouze děti s akutními stavy, práce s nimi byla odlišná než v předchozích letech. V průběhu 

listopadu a prosince některé děti vyráběly vánoční přání, vizitky na dárky a společně  

si vyzdobili nemocniční oddělení. V prosinci ani v lednu neproběhly tradiční akce z důvodu 

mimořádných protikoronavirových opatření, zůstaly jen pravidelné návštěvy zdravotních 

klaunů. Část dětí, která si cítila dobře, se snažila připojovat na online výuku kmenových škol. 

Společně jsme dopisovali a kontrolovali zadané úkoly. Situace se ani po novém roce 

nezlepšila. Byl uzavřen 7. pavilon, malé děti s maminkami byly přeloženy na naše oddělení, 

kde zůstaly až do konce května. V únoru a březnu se děti zaměřily na výrobky s jarní 

tématikou. Po pěti měsících byl v červnu otevřen 7. pavilon a uvolnilo se oddělení pro větší 

děti. Začaly být přijímány děti s neakutními stavy. Děti ani v nemocnici nezapomněly na dva 

tradiční svátky - Den matek a Den dětí a dle možností vyrobily drobné dárky. S dětmi jsme 

si v závěru roku povídali o letních prázdninách a o možných nebezpečích úrazů, které na ně 

mohou v prázdninových měsících čekat. Doufáme, že se všechny brzy uzdraví a vrátí se do 

svých kmenových škol. 
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I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL 

 
Ve školním roce 2020/2021 se v květnu uskutečnila kontrola Krajské hygienické stanice Zlín 
ve školní jídelně jejímž předmětem byla dílčí kontrola plnění povinností stanovených v § 23 
a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů a plnění povinností vyplývajících z Mimořádného opatření 
Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 14601/2021 ze dne 19. května 2021. 
 
V červnu se uskutečnila veřejnosprávní kontrola na místě, jejímž předmětem byla kontrola 
hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace Zlínského kraje včetně 
prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.  
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J) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

Platy  8 886 689 9 154 506 

Ostatní osobní náklady  43 550 43 550 

ONIV přímé 3 297 832 3 709 510 

ONIV provozní 1 802 000 2 187 000 

NIV ostatní 5 450 752 602,71 

Celkem 14 035 521 15 847 168,71 

 
 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet 

dotace od zřizovatele 8 706 000 8 706 000 

dotace ze státního rozpočtu   

dotace v rámci ROP   

dotace ze státních fondů   

Celkem 8 706 000 8 706 000 

Odvod z fondu investic: 800 000 800 000 

 
Během kalendářního roku došlo celkem k 7.úpravám závazných ukazatelů rozpočtu. 

Úprava č.1 

Schválený příspěvek na provoz v částce       1 802 000,00 Kč 

UZ -33166                  9 000,00 Kč 

 

Úprava č.2 

Limity na platy   UZ 33353                 +8 886 689,00 Kč 

Limit na OO UZ 33353           +40 000,00 Kč 

Limity na ONIV přímé UZ 33353                +3 297 832,00 Kč 

 

Úprava č.3 
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Navýšení příspěvku na provoz        +260 000,00 Kč 

(stěhování PC učebny a dovybavení kanceláře školy) 

 

Úprava č.4 

Navýšení příspěvku na provoz          +25 000,00 Kč 

(nákup nového podlahového materiálu do nové učebny PC) 

 

Úprava č.5 

Zvýšení limitu na platy ZŠ         +310 817,00 Kč 

Zvýšení limitu ONIV přímé         +291 272,00 Kč 

 

Úprava č. 6 

 Snížení limitu na platy ZŠ         - 100 000,00 Kč 

 Zvýšení limitu ONIV přímé         +100 000,00 Kč 

 Zvýšení limitu NIV ostatní         +747 152,71 Kč 

 

Úprava č.7 

Zvýšení limitu na platy v ŠJ           +57 000,00 Kč 

Zvýšení limitu na ONIV přímé          +20 406,00 Kč 

Zvýšení ONIV provozní     +100 000,00 Kč 

 

FONDY 
 
Fond odměn (411) 

PS k 1.1.2020                    38 254 Kč 

Čerpání                   0 Kč 

Tvorba                    0 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2020                  38 254 Kč 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu 241 0300. 

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 

PS k 1.1.2020               21 381,46 Kč 

Tvorba ze zlepšeného HV             13 645,27 Kč 

Čerpání na rozvoj hlavní činnosti            18 327,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2020             16 699,73 Kč  

Čerpání rezervního fondu v hodnotě 18 327 Kč bylo z důvodu úhrady fa 18 327 Kč. 
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STIBAS – výměna ohřívače vody. 

Fond je plně kryt finančními prostředky na účtu 241 210. 

 
 
Rezervní fond z ostatních titulů (414) 

PS k 1.1.2020               15 684,80 Kč 

Tvorba darů               66 845,00 Kč 

Čerpání na rozvoj hlavní činnosti             41 738,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2020            40 791,80 Kč 

 

Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen v průběhu roku 2020 z účelového daru 

firmy 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. 

Rozdíl v krytí fondu ve výši 2 100,- Kč je způsoben poskytnutím daru v hotovosti 

z roku 2019. 

 

Fond investic (416) 

PS k 1.1.2020             836 118,31 Kč 

+ odpisy ze stávajícího majetku          755 239,00 Kč  

+ odpisy z nakoupeného majetku            56 236,00 Kč 

+ ČRIT                45 047,52 Kč 

+ investiční dotace z rozpočtu zřizovatele      5 888 219,50 Kč 

- odvod do rozpočtu zřizovatele         800 000,00 Kč 

- technické zhodnocení majetku      2 915 000,00 Kč 

- technické zhodnocení       3 163 219,50 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2020  po zohlednění ČRIT       612 545,79 Kč 

Fond investic je plně pokryt finančními prostředky na účtu 241 0400. 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 

PS k 1.1.2020             168 222,25 Kč 

+ Tvorba fondu            185 302,00 Kč 

Čerpání 

- příspěvek na stravování              8 470,00 Kč 
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- rekreace zaměstnanců            43 000,00 Kč  

- sport               40 940,00 Kč 

- jubileum              19 839,00 Kč 

- zlepšení pracovního prostředí             1 845,00 Kč 

Konečný zůstatek k 31.12.2020          239 430,25 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb vykazuje rozdíl v pokrytí fondu finančními prostředky 

v Kč 45 278,91 Kč, který zahrnuje nepřevedený příděl do fondu, splátky půjček, stravné. 

 
 
Ve Zlíně 4. 10. 2021 
 
Výroční práva byla projednána na pedagogické radě dne: 4. 10. 2021 
 
 
 
Školskou radou schválena dne: 15. 10. 2020 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Kundratová Věra 
                 ředitelka školy 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha P I: Výsledky dotazníkového šetření – distanční výuka 

Příloha P II: Fotodokumentace aktivit a činností školy ve školním roce 2020/2021 
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PŘÍLOHA P I: VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ DISTANČNÍ VÝUKA 

Prosinec 2020 
 
Dotazník vyplnilo 40 respondentů z celkem 45 rozdaných dotazníků. I tak ale můžeme 
výsledky shrnout na celou cílovou skupinu rodičů a žáků školy.  
 

1. Pro distanční výuku jsme měli dostačující PC vybavení: 

ano ne bez odpovědi 

80 % 12,5 % 7,5 % 

 

 
 

2. PC vybavení jsme měli: 

vlastní zapůjčené bez odpovědi 

70 % 20 % 10 % 

 

80%

12,50%

7,50%

ano ne bez odpovědi
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3. Naše dítě zvládlo výuku on-line: 

 

samo s dopomocí bez odpovědi 

27,5 % 60 % 12,5 % 

 

 
  

4. Počet hodin výuky on-line byl: 

 

dostačující hodin bylo málo hodin bylo mnoho bez odpovědi 

80 % 5 % 2,5 % 12,5 % 

 

70%

20%

10%

vlastní zapůjčené bez odpovědi

27,50%

60%

12,50%

samo s dopomocí bez odpovědi
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5. Vyučovací hodiny byly pro naše dítě přínosné: 

 

ano ne bez odpovědi 

87,5 % 2,5 % 10 % 

 

 
 

6. S komunikací s pedagogy jsme byli během distanční výuky spokojeni: 

 

ano ne bez odpovědi 

95 % 2,5 % 2,5 % 

 

80%

5%

2,50%
12,50%

dostačující hodin bylo málo

hodin bylo mnoho bez odpovědi

87,50%

2,50%
10%

ano ne bez odpovědi
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7. Jako vhodný způsob výuky pro své dítě pokládáme (můžete označit více 

možností): 

 

Výuku on-line (přes aplikaci Teams) 67,5 % 

Zasílání úkolů a pracovních listů e-mailem 57,5 % 

Vyzvedávání úkolů a pracovních listů ve škole 22,5 % 

 

 
 

8. S celkovým průběhem distanční výuky jsme byli spokojeni: 

 

ano ne bez odpovědi 

90 % 2,5 % 7,5 % 

95%

2,50% 2,50%

ano ne bez odpovědi

67,50%

57,50%

22,50%

Výuku on-line (přes aplikaci Teams)

Zasílání úkolů a pracovních listů e-mailem

Vyzvedávání úkolů a pracovních listů ve škole
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9. Pokud by znovu probíhala distanční výuka, měla by probíhat (můžete označit více 

možností): 

 

stejným způsobem 82,5 % 

s vyšším počtem hodin on-line 

výuky 
10 % 

s nižším počtem hodin on-line 

výuky 
2,5 % 

s více úkoly pro samostatnou práci 7,5 % 

s méně úkoly pro samostatnou 

práci 
15 % 

bez odpovědi 7,5 % 

 

90%

2,50%
7,50%

ano ne bez odpovědi
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82,50%
10%

2,50%

7,50%

15%

7,50%

stejným způsobem

s vyšším počtem hodin on-line výuky

s nižším počtem hodin on-line výuky

s více úkoly pro samostatnou práci

s méně úkoly pro samostatnou práci

bez odpovědi
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Květen 2021 

Tento dotazník byl připraven v online verzi. Dotazník byl rozeslán elektronickou 

formou prostřednictvím e-mailu. Dotazník byl vyplňován on-line pomocí PC, 

notebooku, tabletu nebo mobilního telefonu. Od rodičů jsme obdrželi celkem  

14 odpovědí. 

1. Zvolte, prosím, ročník, který Vaše dítě navštěvuje. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

2 2 0 0 7 1 0 1 1 

 

 

 

2. Byli jste jako rodiče dostatečně informováni o nastavení a průběhu distanční 

výuky? 

 

ANO NE 

13 1 

 

2 2

7

1 1 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
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3. Byla komunikace s vyučujícím během distanční výuky dostatečná? 

 

ANO NE 

13 1 

 

 

 

4. Museli jste věnovat dítěti více času než při běžné výuce? 

ANO NE 

14 0 

 

13

1

ANO NE

13

1

ANO NE
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5. Mělo Vaše dítě dostatečné technické vybavení (PC, tablet, notebook, mikrofon, 

kamera, apod.)? 

ANO NE 

14 0 

 

 
 

6. Měli jste potíže s internetovým připojením? 

ANO NE 

4 10 
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7. Mělo Vaše dítě dostatek soukromí a klidu pro výuku? 

ANO NE 

13 1 

 

 

 

8. Bylo množství a náročnost úkolů přiměřené? 

ANO NE 

14 0 

 

4

10

ANO NE
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9. Bylo distanční vzdělávání pro Vaše dítě přínosem (větší samostatnost, zlepšení IT 

dovedností, organizace práce)? 

ANO NE 

7 7 

 

 

Závěr a zhodnocení 

Z výše uvedených anket je jasně zřetelná spokojenost s distanční výukou. Ve většině 

případů měly děti vlastní zařízení – PC, notebook nebo tablet, popřípadě mobilní telefon. 

Komunikace a spolupráce v rovině učitel-rodič-žák byla velmi kladně hodnocena většinou 

rodičů. Množství zadaných úkolů bylo přiměřené a odpovídalo možnostem žáků. Mnozí žáci 

měli svůj osobní prostor pro on-line výuku. Výuka probíhala nejvíce prostřednictvím 

aplikace MS Teams. V případech, kdy technické možnosti neumožňovaly připojení přes tuto 
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aplikaci, učitelé komunikovali prostřednictvím e-mailů. Můžeme konstatovat, že on-line 

výuka na naší škole proběhla bez větších komplikací ke spokojenosti učitelů, rodičů 

i žáků.  
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