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1.   Charakteristika   školy   
Základní  škola  Zlín,  Kvítková  4338,  příspěvková  organizace  se  nachází  v  centru  města              
a   dlouhodobě   se   specializuje   na   výuku   cizích   jazyků.   

Anglický  jazyk  na  1.  stupni  je  vyučován  v  1.  -  2.  ročníku  v  dotaci  2  hodiny  týdně,  v  3.  -  5.                       
ročníku  v  dotaci  3  hodiny  týdně.  V  1.  -  5.  ročníku  probíhá  výuka  výtvarné  výchovy                 
v  anglickém  jazyce  a  ve  většině  předmětů  je  využívána  metoda  CLIL.  Na  2.  stupni  je                 
předmět   dotován   4   hodinami   týdně.   

Druhý  cizí  jazyk  (francouzský,  německý  nebo  španělský)  je  vyučován  od  5.  ročníku.  Dotace               
v  5.  ročníku  je  3  hodiny  týdně,  v  6.  -  7.  ročníku  4  hodiny  týdně.  V  8.  -  9.  ročníku  je  dotace                        
3  hodiny  týdně,  tyto  hodiny  je  možné  doplnit  volitelným  předmětem  Konverzace  v  druhém               
cizím  jazyce  v  dotaci  1  hodina  týdně.  Pro  žáky,  kteří  si  zvolí  jako  druhý  cizí  jazyk  německý                   
jazyk,   probíhá   výuka   výtvarné   výchovy   v   němčině.   

Třetí  cizí  jazyk  (francouzský,  německý  nebo  španělský)  je  nabízen  jako  volitelný  od              
8.   ročníku   v   dotaci   1   hodina   týdně.   

Jazykové  vyučování  může  být  doplněno  jazykovými  kroužky.  Žáci  6.  –  9.  ročníku  mají               
možnost  navštěvovat  anglický  klub  vedený  rodilým  mluvčím.  Podle  úrovně  svých  znalostí  se              
mohou  připravovat  a  účastnit  mezinárodních  jazykových  zkoušek  -  Cambridge  (jazyk            
anglický),  Fit  in  Deutsch  (jazyk  německý),  Delf  A1,  A2  (jazyk  francouzský),  DELE  (jazyk               
španělský).  Škola  organizuje  poznávací  zájezdy  do  Velké  Británie,  Rakouska,  Francie,            
Německa,   Španělska   a   výměnné   pobyty.   

V  rámci  školního  poradenského  pracoviště  působí  tým  sestavený  z  výchovného  poradce,             
metodiků   prevence   a   speciálního   pedagoga.     

Škola  dbá  na  všestranný  rozvoj  osobnosti  žáků,  organizuje  sportovně  zaměřené  aktivity  –              
adaptačně   turistický   kurz,   lyžařský   kurz,   cyklistický   kurz   a   vodácký   kurz.   

Škola  nabízí  svým  žákům  účast  v  programu  Mezinárodní  cena  vévody  z  Edinburghu  -  DofE                
(The   Duke   of   Edinburgh's   International   Award).     

Součástí  školy  je  školní  jídelna  a  školní  družina,  která  je  určena  žákům  1.  –  5.  ročníku.                  
Provoz  školní  družiny  je  od  6:30  do  17:00,  v  pátek  do  16:30  hodin.  V  rámci  školní  družiny                   
nabízíme  řadu  zájmových  kroužků.  Školní  jídelna  dbá  na  kvalitu  stravování,  nabízí  zdravou              
výživu   (včetně   bezlepkové   diety).   Strávníci   si   mohou   několikrát   týdně   vybrat   ze   dvou   jídel.   
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1.1.   Základní   údaje   o   škole   
Název   školy:     
Základní   škola   Zlín,   Kvítková   4338,   příspěvková   organizace     

Zřizovatel:     
Statutární   město   Zlín,   nám   Míru   12,   761   40   Zlín     

Právní   forma   školy:     
právní   subjekt   od   01.01.1992   –   příspěvková   organizace     

Ředitelka   školy:     
Mgr.   Jaroslava   Müllerová,   Ph.D.,   jmenována   do   funkce   01.08.2018     

Zástupce   ředitelky   školy,   zástupce   statutárního   orgánu:     
Dana   Uhrová     

Zástupce   ředitelky   školy:     

Mgr.   Martin   Vávra,   Ph.D.   

Kontakt   na   zařízení:     
tel.:   577   213   405     

web:   www.zskvitkova.cz     

e-mail:   zskvitkova@zskvitkova.cz     

Datum   zahájení   činnosti:     
01.01.1981     

Datum   zařazení   do   sítě:     
24.01.1996,   poslední   aktualizace   v   Rejstříku   škol   a   školských   zařízení   01.11.2018   

Identifikační   číslo   ředitelství   v   síti   škol:     
102   319 561     

Resortní   identifikátor   právnické   osoby:     
600 114   538   

Kód   oboru:     
79-01-C/01   

Součásti   školy:     
školní   družina   (kapacita   k   1.9.2018   -   150   žáků,   k   1.11.2018   –   180   žáků,   k 1.9.2019   210   žáků)   

školní   jídelna   (kapacita   600   strávníků)   
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Počty   žáků   

(stav   k   31.   3.   2021)   

  

Ve  škole  pracuje  Školská  rada.  Byla  zřízena  ke  dni  01.01.1997.  Má  šest  členů  (dva  zástupci                 
školy,   dva   zástupci   zákonných   zástupců   žáků,   dva   zástupci   zřizovatele).     

  

  1.2.    Další   údaje   o   škole   
Škola  disponuje  počítačovou  učebnou  a  mobilní  počítačovou  učebnou.  Žáci  ve  4.  ročníku              
a  od  6.  ročníku  procházejí  lekcemi  informatiky,  práce  s internetem  a  psaní  na  klávesnici  PC                
(program   Mount   Blue).     

Materiální  vybavení  školy  je  na  dobré  úrovni.  Disponuje  moderními  učebními  pomůckami.             
Každá  učebna  je  vybavena  PC  a  dataprojektorem  s projekčním  plátnem,  v  pěti  učebnách  je               
nainstalována   interaktivní   tabule.     

V  areálu  školy  jsou  dva  tenisové  kurty,  víceúčelové  hřiště  se  zázemím  pro  lehkoatletické               
disciplíny.  Školní  hřiště  i  tělocvična  jsou  využívány  v odpoledních  hodinách  sportovními           
sdruženími   a   veřejností.   Provoz   je   zabezpečen   správcem.   

Přestože  před  třemi  lety  proběhla  přístavba  čtyř  nových  učeben,  chybí  další  učebny  vhodné               
k  výuce  cizích  jazyků,  další  tělocvična,  případně  sál,  ve  kterém  by  probíhaly  hodiny  tělesné                
výchovy  a  samostatné  prostory  pro  školní  družinu.  Proto  bude  do  budoucna  potřeba  řešit               
navýšení   prostorové   kapacity   budovy   tak,   aby   odpovídala   počtu   žáků   a   tříd.   

Z  důvodu  havarijního  stavu  dveří  do  učeben  a  kabinetů  dochází  průběžně  k  výměně  dveří                
a   renovaci   futer.     

Ve  školní  kuchyni  je  v  havarijním  stavu  elektroinstalace,  která  by  měla  být  řešena  v rámci                
plánované   kompletní   rekonstrukce   zařízení.    
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  Počet   tříd/oddělení   Počet   žáků   Počet   žáků   na   
třídu/oddělení   

1.   stupeň   10   281   28,1   

2.   stupeň   8   211   26,4   

Celkem   18   492   27.3   

Školní   družina   7   197   28,1   

Školní   jídelna   x   492   x   
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1.3.   Údaje   o   spolupráci   
1.3.1.   Spolupráce   s   odborovými   organizacemi   

V  Základní  škole  Zlín,  Kvítková  4338,  příspěvková  organizace  odborová  organizace  není             
založena.   

  

1.3.2.   Spolupráce   se   zřizovatelem   
Zřizovatel  se  o  práci  školy  ve  všech  oblastech  průběžně  zajímá,  spolupracuje  se  školou  na                
vyhlášených   soutěžích   a   tato   spolupráce    je   na   velmi   dobré   úrovni.     

Velké  poděkování  patří  všem  pracovníkům  odboru  školství,  se  kterými  se  řeší  záležitosti              
týkající   se   chodu   školy.  

  

1.3.3.   Spolupráce   se   Školskou   radou   
Školská  rada  je  vedením  školy  pravidelně  informována  o  činnosti  školy,  o  proběhlých              
kontrolách,   o   výsledcích   výchovně   vzdělávacího   procesu   a   i   o   dalších   záměrech.     

Školská  rada  se  sešla  v  tomto  školním  roce   dvakrát   a  plnila  úkoly  vyplývající  ze  zákona.                 
Spolupráce   s   ní   je   na   velmi   dobré   úrovni.  

  

1.3.4.   Spolupráce   s   dalšími   partnery   
● Mateřská   škola   Zlín,   Potoky,   příspěvková   organizace   

● Yamaha  hudební  škola  (ve  spolupráci  se  školou  připravovala  hudební  vystoupení  na             
některé   kulturní   akce)   

● Městská   policie   Zlín   

● Hasičský   záchranný   sbor   Zlín   

● Dětské   krizové   centrum   

● Madio   

● Savio  

● Svaz   ochránců   přírody  

● Český   červený   kříž   

● DDM   Astra   Zlín   

● Městské   divadlo   Zlín   

● Malá   scéna   

● T   -   klub   

● Střední   zdravotnická   škola,   Zlín   

● UTB   Zlín   

● Alzheimer   centrum   
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● Domov   seniorů   Naděje   

● Domov   důchodců   Lukov   

● Speciálně   pedagogické   centrum   Zlín,   Středová   4694   

● Speciálně   pedagogické   centrum   pro   zrakově   postižené,   Zlín   

● Speciálně   pedagogické   centrum   pro   sluchově   postižené,   Zlín   

● Krajská   pedagogicko   -   psychologická   poradna,   Zlíně   

● Středisko   výchovné   péče   Domek,   Zlín   

● Krajská   knihovna   Františka   Bartoše   

● tiskárna   Graspo   

● Bratrstvo   psích   tlapek   

● Seiferos   

  
  

1.4.   Vyhodnocení   vize   školy   

Vize   naší   školy   byla   naplánována   do   roku   2021.   Nyní   nastává   čas   bilancování.   

I  přesto,  že  byla  poměrně  velká  část  hodnoceného  období  ovlivněna  pandemií  COVID,  jsme               
toho   zvládli   realizovat   poměrně   dost.   

  

Strategie   v   oblasti   pedagogické   
V  uplynulém  období  došlo  k  úpravě  Školního  vzdělávacího  programu.  Zejména  byly             
navýšeny   počty   hodin   cizích   jazyků.   

Zaměřili   jsme   se   také   na   podporu   matematické,   čtenářské,   sociální   a   digitální   gramotnosti.   

Podporována   byla   školní   interakce   v   cizích   jazycích.   

Byl  započat  proces  transformace  školního  poradenského  pracoviště  se  zvláštním  zaměřením            
na  problematiku  prevence  rizikových  projevů  chování.  V  tomto  trendu  budeme  pokračovat             
i   v   dalších   letech.   

Do   prezenční   i   distanční   výuky   byly   zařazeny   moderní   edukační   metody   a   prostředky.   

Navýšili   jsme   kapacitu   školní   družiny.   

  

Strategie   v   oblasti   materiálně   technické   a   ekonomické   
Byla   dokončena   výstavba   čtyř   nových   učeben,   konektivita   a   elektroinstalace.   

Byly  modernizovány  vnitřní  prostory  školy  (vstupní  hala  a  chodba,  bufet,  schodiště,  některé              
učebny,   cizojazyčná   knihovnička   pro   žáky,   nové   dveře   do   učeben,   …).   

Z   důvodu   bezpečnosti   žáků   jsme   zajistili   oplocení   pozemku   před   školou.   

Zapojili   jsme   se   do   vyhlášených   projektových   a   dotačních   výzev.   
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Strategie   v   oblasti   personální   

Podařilo   se   získat   další   kvalifikované   pedagogické   i   nepedagogické   pracovníky.   

Pokračovali   jsme   v   trendu   budování   soudržného   a   motivovaného   pracovního   kolektivu.   

    

Strategie   v   oblasti   informačních   systémů   

Byly  vytvořeny  nové  webové  stránky  školy,  komunikace  s  veřejností  probíhá  rovněž  přes              
sociální   sítě   facebook   a   instagram.   

Využíváme   informační   systém   EduPage.   

Začali   jsme   používat   jednotný   vizuální   styl   (logo   školy,   školní   vlajka,   …).   

    

Strategie   v   oblasti   kontaktů   s   rodiči   a   veřejností   
Podařilo  se  více  otevřít  školu  veřejnosti  (např.  v  rámci  Dne  otevřených  dveří,  rodičovských               
kavárniček,   projektů   s   účastí   žáků   a   rodičů,   …).   

Navázali   jsme   spolupráci   s   partnerskou   školou   v   Altenburgu.   

Ve   spolupráci   s   pražskou   ZŠ   byla   zahájena   realizace   projektu   „Čtenářský   most   Zlín   –   Praha“.   

Byla  vytvořena  dubnová  výzva  pro  zaměstnance,  žáky  a  rodiče  v  době  distanční  výuky               
s   názvem   –„Oběhneme   ČR“.   

Byla   realizována   vernisáž   fotografické   soutěže   „Můj   život   v   karanténě“.   

    

    

  

  

    

9   



Základní   škola   Zlín,   Kvítková   4338,   příspěvková   organizace   
Výroční   zpráva    2020/2021   

  

2.   Vzdělávací   program   školy   
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Vzdělávací   program   č.j.   MŠMT   

Školní   vzdělávací   program     pro   základní   vzdělávání     
Základní   školy   Zlín,     Kvítková   4338,     příspěvková   organizace   –   
platný   od   1.   9.   2020   
  

Výuka   předmětu   výtvarná   výchova   probíhala   v anglickém   
a   německém   jazyce   dle   rozhodnutí   MŠMT.     

MŠMT_7019/2017   
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3.   Údaje   o   pracovnících   školy   

3.1.    Pedagogičtí   pracovníci   ve   školním   roce   2020/2021   

  
  

3.2.   Nepedagogičtí   pracovníci   ve   školním   roce   2020/2021       

  
  

3.3.   Další   údaje   o   nepedagogických   pracovnících   ve   školním   
roce   2020/2021     

11   

  počet   fyzických   osob   přepočtené   úvazky   

Interní   pracovníci   40   37,89   

Externí   pracovníci   x   x   

  počet   fyzických   osob   přepočtené   úvazky   

Interní   pracovníci   14   14   

Externí   pracovníci   x   x   

Poř.   číslo   Pracovní   zařazení,   funkce   Stupeň   vzdělání,   obor   

1   účetní   SŠ   -   ekonomie   

2   personalistka,   asistentka   ředitelky   SŠ   -   ekonomie   

3   školník,   správce   budovy   požadované   

4   uklízečka   požadované   

5   uklízečka   požadované   

6   uklízečka   požadované   

7   uklízečka   požadované   

8   vedoucí   školní   jídelny   požadované   

9   hlavní   kuchařka   požadované   

10   kuchařka   požadované   

11   kuchařka   požadované   

12   pomocná   kuchařka   požadované   
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3.4.   Další   údaje   o   pedagogických   pracovnících   ve   školním   roce   
2020/2021     

(stav   k   30.6.2021)   

12   

13   pomocná   kuchařka   požadované   

14   pomocná   kuchařka   požadované   

Pracovní   zařazení   Dosažené   
vzdělání   Aprobace   

ředitelka   školy   VŠ   1.   stupeň,   speciální   pedagogika   

zástupkyně   ředitelky   školy   VŠ   1.   stupeň,   speciální   pedagogika   

zástupce   ředitelky   školy   VŠ   M,   HV   

učitelka   2.   stupně   VŠ   M,   ekologie   

učitelka   2.   stupně   VŠ   AJ   

učitelka   2.   stupně   VŠ   ŠJ   

učitelka   2.   stupně   VŠ   M,   Bi   

vychovatelka   ŠD   SŠ   vychovatelství   pro   domovy   
mládeže   

učitel   2.   stupně   VŠ   Z,   TV   

vychovatelka   ŠD   SŠ   pedagogika   §22   odst.1b)   
563/2004   Sb.   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň,   speciální   pedagogika   

učitelka   1.   stupně   VŠ   AJ   a   literatura   ZŠ,   speciální   
pedagogika   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

učitelka   2.   stupně   VŠ   ČJ,   D  

asistentka   pedagoga   SOU   studium   pro   asistenty   pedagoga   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

učitelka   2.   stupně   VŠ   AJ   
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učitelka   2.   stupně   VŠ   VV,   NJ   

učitelka   2.   stupně   VŠ   ČJ,   D  

učitelka   2.   stupně   VŠ   HV,   NJ   

učitelka   1.   stupně   VŠ   speciální   pedagogika   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

učitelka   2.   stupně   VŠ   TV,   Př   

učitelka   1.   stupně   VŠ   speciální   pedagogika   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

vychovatelka   ŠD   VŠ   1.   stupeň   

vychovatelka   ŠD   SŠ   pedagogika   

vychovatelka   ŠD   VŠ   učitelství   pro   MŠ   

asistentka   pedagoga   SŠ   studium   pro   asistenty   pedagoga   

vychovatelka   ŠD   VŠ   hudebně   dramatické   umění   

učitelka   1.   stupně   VŠ   ČJ,   NJ   pro   střední   školy   

učitel   1.   a   2.   stupně   VŠ   geografie   pro   střední   školy   

učitelka   2.   stupně   VŠ   ČJ,   FJ   

učitelka   2.   stupně   VŠ   AJ   

učitelka   2.   stupně   VŠ   M,   F   

vychovatelka   ŠD   SŠ   pedagogika   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

učitelka   1.   stupně   VŠ   1.   stupeň   

učitelka   2.   stupně   VŠ   M,   F   

učitelka   2.   stupně   VŠ   FJ,   Z   
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4.   Údaje   o   dalším   vzdělávání   pracovníků   

4.1.   Pedagogičtí   pracovníci   

14   

Název   dalšího   vzdělávání   Počet   účastníků   

2000   slovíček   -   Škola   paměti   1   

ADHD   -   práce   s   dítětem   1   

ADHD   -   práce   s   dítětem   s   poruchou   chování   1   

ADHD   -   především   prakticky   1   

Aktivní   učitel   v   matematice   1   

Amos   -   soubor   vzdělávacích   materiálů   pro   1.   ročník   1   

Až   se   sejdeme   ve   škole   1   

Café   pédagogique   février   2021   -   Les   jeux   en   classe   virtuelle   2   

Cambridge   Day   1   

Cer�ficate   of   a�endance  1   

Cesty   spolu   -   Osobnostní   rozvoj   učitele   a   umění   komunikace   1   

Čtenářská   gramotnost   na   1.   stupni   ZŠ   1   

Digitální   technologie   ve   výuce   cizích   jazyků   3   

Digitální   technologie   ve   výuce   cizích   jazyků   2   1   

Digitální   výuka   cizích   jazyků   1   

Dítě   a   trauma   1   

Dítě   není   malý   dospělák   a   dospělák   nemá   být   velké   dítě   1   

Dyslexie   -   když   se   učení   nedaří   1   

Editace   fotek   1   

Forma�vní   hodnocení   aneb   dáme   to   na   jedničku?   1   

Forma�vní   hodnocení   v   praxi   1   

G   Suite   day   1   

Geologická   minulost   Barrandienu   v   souvislostech   1   
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Helfer   aus   der   Hosentasche   -   Smartphones   im   Unterricht   1   

Hodnocení   a   sebehodnocení   žáků   v   dnešní   škole   1   

Horniny   a   související   geologické   procesy   1   

Hrajeme   si   v   matema�ce   na   1.   stupni   ZŠ   1   

Hry   a   interak�vní   metody   na   hodinách   cizích   jazyků   1   

Hry   na   procvičení   a   zopakování   si   učiva   1   

Inspiromat   -   DISTANČNĚ   koncepčně,   krea�vně   a   inspira�vně   2   

Jak   na   nechuť   k   učení   1   

Jak   na   reflexi   a   sebereflexi   u   žáků   na   ZŠ   1   

Jak   na   Únikovky   1   

Jak   najít   jistotu   v   nejistotě   4   

Jak   objevovat   matema�ku   2   

Jak   ověřovat   osvojení   čtenářských   dovednos�   žáků   na   2.   stupni   ZŠ   1   

Jak   poznat   nadaného   žáka   v   běžné   třídě   a   jak   s   ním   pracovat   32   

Jak   pracovat   v   centrech   ak�vit?   1   

Jak   reagovat   na   krizové   situace   ve   škole   31   

Vedení   rozhovoru   s   rodiči   a   žáky   ve   školní   praxi   31   

Jak   rozehrát   online   jazyky   2   

Jak   řešit   konfliktní   situace   mezi   dětmi?   1   

Jak   se   nezbláznit   při   distanční   výuce   1   

Jak   vyučovat   cizí   jazyk   v   problémovém   věku   1   

Jedinec   se   sluchovým   pos�žením   1   

Jugend   deba�ert   1   

Když  se  v  matema�ce  nedaří  aneb  jak  podpořit  žáky  nejen  s             
dyskalkulií   

1   

Komunikace   ve   sborovně   32   
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Konference   vzdělávání   pro   21.   stole�   1   

Kurz   kreslení   pravou   mozkovou   hemisférou   1   

KyberDě�   v   sí�ch   -   Kyberšikana   a   kyberne�cká   agrese   2   

KyberDě�   v   sí�ch   -   Online   predátoři   2   

KyberDě�  v  sí�ch  -  Rizika  spojená  s  internetem  a  bezpečnost  online             
výuky   

3   

Kyberšikana   1   

Las  intenciones  del  hablante  en  la  aparición  del  indica�vo  o  del             
subjun�vo   

1   

Legisla�vní   novinky   školního   roku   2020/2021   1   

Letní   škola   Francouzského   ins�tutu   v   Praze   pro   učitele   FJ   1   

Letní   škola   historie   1   

Líný   učitel   1   -   jak   učit   dobře   a   efek�vně   1   

Microso�   Teams   1   

Moderní   pohled   na   makronutrienty   a   jejich   vliv   na   zdraví   -   1.   část   1   

Moderní   pohled   na   makronutrienty   a   jejich   vliv   na   zdraví   -   2.   část   1   

Monter   un   projet   en   modalité   hybride   1   

Mo�vace   -   pomocník   učitele   1   

MS   Word   -   pomocník   do   každé   lavice   1   

Musik   im   Deutschunterricht   1   

Naučme   žáky   přemýšlet   2   

Netradiční   pohybové   ak�vity   v   MŠ   a   ŠD   1   

Novely   právních   předpisů   se   zaměřením   na   dopady   ve   školství   1   

Odpady   ve   školní   jídelně   1   

Online   vzdělávání   kariérových   poradců   1   

Parazi�   kolem   nás   1   

Pedagogická   intervence   1   
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Píšeme,   povídáme,   prostě   stylis�ka   nás   baví   2   

Podpůrná   opatření   v   praxi   ZŠ   1   

Práce   v   Google   Classroom   1   

Práce   v   grafickém   programu   1   

Praktické   aktivity   při   výuce   geologie   v   digitální   podobě   1   

Prak�cké   �py   na   distanční   výuku   cizích   jazyků   3   

Prak�cké   �py   na   distanční   výuku   cizích   jazyků   2   1   

Právní   poradna   pro   vedoucí   pracovníky   ZŠ   a   speciálních   škol   3   

Programování   Scratch   1   

Projektové   vyučování   -   jak   na   něj   1   

Rozvíjíme   jazykové   nadání   žáků   1.   stupně   ZŠ   2   

Řešení   problémového   chování   u   dě�   1   

Semana   Digital   del   Español   1   

Slovíčka   rychle,   jednoduše   a   efek�vně   -   WocaBee   1   

Slovíčka   rychle,   jednoduše   a   efek�vně   -   WocaBee   4   1   

SMART   -   výukový   so�ware   -   Games   1   

Sociálně   -   emocionální   učení   v   praxi   1   

Správné   nastavení   hlasu   1   

Strategické   řízení   a   plánování   ve   školách   2   

Strategie   zvládání   ob�žných   situací   -   Co   (ne)funguje   na   žáky   1   

Teorie   typů   1   

Top   aplikace   a   nástroje   pro   online   výuku   1   

Třídní   schůzky   online   1   

Třídní   učitel   jako   lídr   1   

Učíme   nanečisto   -   Aby   online   výuka   nebyla   jen   frontální   2   
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4.2.   Nepedagogičtí   pracovníci   
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Únikové  hry  a  další  schovávačky  -  aneb  i  češ�na  na  2.  stupni  může  být                
skvělá   

1   

Vedení   třídnických   hodin   jako   základ   primární   prevence   ve   škole  1   

Vizuální   stres,   jeho   diagnos�ka   a   podpůrná   opatření   ve   školní   praxi   2   

Vybrané   postupy   při   práci   s   dyslek�ckým   dítětem   1   

Výchova   a   vzdělávání   v   starověkém   světě   2   

Vysvědčení   levou   zadní   1   

Vytvoř   skvělou   online   lekci   -   5denní   výzva   callenge   -   Digitální   lektoři   1   

Vzdělávání   pro   21.   stole�   1   

Webinář   #2   Poznejte   nejlepší   studijní   podcasty   v   němčině   1   

Webinář   geovědních   témat   1   

Webinář   Karla   Opravila   -   Jak   najít   jistotu   v   nejistotě   1   

Webinář   Karla   Opravila   -   Jak   se   dělá   životní   změna   1   

Webinář   Online   Cambridge   Day   1   

Workshop   -   Bezpečnost   (nejen)   dě�   v   digitální   džungli   1   

Workshop   -   Legisla�vní   novinky   školního   roku   2020/2021   1   

Workshop   -   Psychohygiena   pedagogického   pracovníka   -   Online   2   

XX.   Krajská   konference   o   EVVO   1   

Žák   s   dyslexií   -   když   se   učení   nedaří   1   

Název   dalšího   vzdělávání   Počet   účastníků   

Právní   poradna   pro   vedoucí   pracovníky   ZŠ   1   

Novely   právních   předpisů   ve   školství   1   

Školení   Pavel   Zeman   4   

Odpady   ve   školní   jídelně   -   nový   zákon   o   odpadech   1   
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4.3.   Plán   dalšího   vzdělávání   pedagogických   pracovníků   
4.3.1.   Zásady   dalšího   vzdělávání   pedagogických   pracovníků   

● Každý  pedagogický  pracovník  má  stejnou  možnost  účasti  na  dále  uvedených  formách             
a   druzích   DVPP.   

● Vzdělávání  celého  týmu  bude  mít  přednost  před  individuálním  prohloubením           
kvalifikace.   

● Základním  parametrem  pro  výběr  konkrétního  vzdělávání  jsou  potřeby  školy           
a   rozpočet   školy.   

● Účast  na  vzdělávání  k prohlubování  kvalifikace,  které  nařídí  ředitelka  školy,  je  pro             
pracovníky   školy   podle   zákoníku   práce   povinná.   

Organizace  dalšího  vzdělávání  je  určena  na  zvyšování  odborné  kvalifikace  pedagogů,  bude             
zaměřena  na  rozvoj  jejich  specializovaných  činností  (výchovné  poradenství,  kariérové           
poradenství,  prevence  rizikového  chování,  informační  a  komunikační  technologie,          
koordinace  ŠVP,  rozvoj  čtenářské,  jazykové,  matematické  a  sociální  gramotnosti)  a  dosažení             
kvalifikačních   předpokladů   dle   vyhlášky   317/2005   Sb.   §   7   –   9.     

  

4.3.2   Priority   v dalším   vzdělávání   pedagogických   pracovníků     
● podpora   rozvoje   každého   pedagoga   v rámci   jeho   aprobace   

● vzdělávání   v oblasti   nadaných   a   mimořádně   nadaných   žáků   

● vzdělávání   matematické   gramotnosti     

● jazykové   vzdělávání   a   schopnost   komunikace   v   cizích   jazycích   

● čtenářská   gramotnost     

● vzdělávání   v oblasti   informatiky   a   digitální   gramotnosti   

● vzdělávání   zaměřené   na   práci   s   žáky   s   podpůrnými   opatřeními   

● vzdělávání   koordinátorů   ŠVP   

● vedení   třídnických   hodin   

● komunikace   při   jednání   s rodiči   a   žáky   

● hodnocení   žáků   

● distanční   vzdělávání   zaměřené   zejména   na   tyto   oblasti:   

o nácvik  ovládání  příslušného  počítačového  software,  umožňující  hromadnou         
videokomunikaci   učitele   s   žáky,   také   dopomoc   jednotlivým   žákům   

19   

Majetek   příspěvkových   organizací   a   jeho   kontrola   -   kontrola   a   audit   
hospodaření   s   majetkem   1   

Spisová   služba   v   elektronické   podobě   v   praxi   škol   1   
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o účast   pedagogů   na   webinářích   

o specifika   výkladu   učiva,   zadávání   samostatných   prací,   jejich   vyhodnocování   

o poskytování  zpětné  vazby  žákům,  hodnocení  výkonu  žáka  a  výsledků           
vzdělávání,   formativní   hodnocení   

  

o psychická  podpora  žákům  a  jejich  zákonným  zástupcům,  způsoby          
komunikace   

o specifika   slovního   hodnocení   žáků   a   možnosti   jeho   použití   

o obsah  a  forma  vzdělávacích  a  zájmových  aktivit  při  jejich  nezbytném  omezení             
či  změnách  z  epidemiologických  důvodů  tak,  aby  byla  zajištěna  hygienická            
a   epidemiologická   opatření   

  

4.3.3.   Plán   dalšího   vzdělávání   

20   

Ředitelka   školy   

Vzdělávání   vedoucích   pracovníků,   
vzdělávání   v   oblasti   legislativy,   spisová   
služba,   školení   BOZP   a   PO   
  

Zástupkyně   ředitelky   školy,   zástupce   
statutárního   orgánu     

Vzdělávání   v oblasti   legislativy,   spisová   
služba,   školení   BOZP   a   PO   
  

Zástupce   ředitelky   školy   
Vzdělávání   v oblasti   legislativy,   spisová   
služba,   školení   BOZP   a   PO   
  

Účetní   

Vzdělávání   v oblasti   legislativy,   
administrativy   a   ekonomiky,   spisová   služba,   
školení   BOZP   a   PO   
  

Personalistka   

Vzdělávání   v oblasti   legislativy,   
administrativy   a   ekonomiky,   spisová   služba,   
školení   BOZP   a   PO   
  

Výchovný   a   kariérový   poradce   Semináře   z   oblasti   výchovného   
a   kariérového   poradenství   

Učitelé   1.   stupně   

Metoda   CLIL,   jazykové   vzdělávání,   
formativní   hodnocení   žáků,   čtenářská   
gramotnost,   vedení   třídnických   hodin,   
komunikace   s   rodiči,   práce   s   keramickou   
pecí   
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4.4.   Vyhodnocení   plánu   dalšího   vzdělávání   pedagogických   
pracovníků   

Organizací  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  jsme  zvyšovali  odbornou          
kvalifikaci  pedagogů,  zaměřili  jsme  se  na  rozvoj  jejich  specializovaných  činností  (kariérové             
poradenství,  prevence  rizikového  chování,  informační  a  komunikační  technologie,  rozvoj           
čtenářské,  jazykové,  matematické  a  sociální  gramotnosti)  a  dosažení  kvalifikačních           
předpokladů   dle   vyhlášky   317/2005   Sb.   §   7   –   9.   

Vedení  školy  se  zaměřilo  na  vzdělávání  v  oblasti  legislativy,  spisové  služby,  na  financování               
regionálního  školství,  na  vzdělávání  nadaných  žáků  a  žáků  s  podpůrnými  opatřeními.             
Ředitelka  školy  a  zástupkyně  se  zúčastnily  celoročního  semináře  Strategické  řízení            
a   plánování   ve   školách,   z   důvodu   distančního   vzdělávání   proběhla   větší   část   online.     

Ve  škole  byl  uspořádán  seminář  pro  učitele  1.  stupně  zaměřený  na  specifické  činnosti               
související  se  zápisem  do  1.  tříd,  na  školní  zralost  a  komunikační  schopnosti,  který  vedl                
odborník  zaměřený  na  tuto  problematiku.  Všichni  učitelé  absolvovali  seminář  Jak  poznat             
nadaného  žáka  a  jak  s  ním  pracovat,  seminář  Jak  reagovat  na  krizové  situace  ve  škole,                 
seminář   zaměřený   na   šikanu   a   komunikaci   ve   sborovně.   

    

Pan  zástupce,  Mgr.  Martin  Vávra,  Ph.D.,  průběžně  seznamoval  nové  pedagogické            
pracovníky  s  používáním  školního  informačního  systému  EduPage.  Byl  nápomocen  při            
používání  nových  a  stávajících  technologií  v  době  distanční  výuky,  průběžně  poskytoval             
rodičům  a  žákům  pomoc  při  orientaci  v  online  prostředí.  Během  distanční  výuky  učitelé               
vzájemně  spolupracovali,  sdíleli  mezi  sebou  vlastní  zkušenosti  z  online  vzdělávání,  sledovali             
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Školní   metodici   prevence   Prevence   rizikových   projevů   chování,   
komunikace   s   rodiči   

Všichni   učitelé   

Práce   se žáky   s   podpůrnými   opatřeními   
a   s nadanými   žáky,   zdokonalování   v oblasti   
cizích   jazyků,   semináře   v oblasti   
aprobačních   předmětů   dle   výběru,   školení   
BOZP   a   PO   

Koordinátor   ŠVP   Vzdělávání   koordinátorů   školního   
vzdělávacího   programu   

Vychovatelky   ŠD   
Vzdělávání   vychovatelek   ŠD,   práce   
s   keramickou   pecí,   školení   BOZP   a   PO   
  

Správní   zaměstnanci   Školení   BOZP   a   PO   

Pracovníci   školní   jídelny   
Hygiena   práce,   zdravá   strava,   školení   
BOZP   a   PO   
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odborné  diskuze  na  sociálních  sítích,  využívali  velké  množství  nabízených  materiálů  k  online              
výuce   a   účastnili   se   nabízených   webinářů.   

Pedagogičtí  pracovníci  se  zaměřili  na  zdokonalování  v  oblasti  cizích  jazyků,  na  digitální              
technologie  ve  výuce  cizích  jazyků,  na  čtenářskou,  matematickou  a  digitální  gramotnost,             
formativní  hodnocení,  komunikaci  s  rodiči,  práci  s  žáky  s  podpůrnými  opatřeními             
a  s  nadanými  žáky,  na  webináře  zaměřené  postupy,  jak  učit  dobře  a  efektivně.  Absolvovali                
semináře   v   oblasti   aprobačních   předmětů   dle   aktuálního   výběru.   

Přehled   absolvovaných   seminářů   je   uveden   ve   výroční   zprávě   za   školní   rok   2020/2021.   

Kopie  osvědčení  o  absolvování  seminářů  jsou  založeny  v  osobních  spisech  pedagogických             
pracovníků.   

Informace  získané  na  seminářích  a  webinářích  si  pedagogičtí  pracovníci  předávali  v  rámci              
metodického   sdružení,   na   předmětových   komisích   nebo   v   rámci   kabinetů   a   porad.   

Chybí  nám  koordinátor  ŠVP  a  zatím  se  nepodařilo  zajistit  vhodného  pedagogického             
pracovníka,  který  by  se  zúčastnil  studia  a  zastával  tuto  funkci.  Na  úpravách  ŠVP  se  podíleli                 
všichni   zaměstnanci   a   změny   koordinoval   pan   zástupce   Mgr.   Martin   Vávra,   Ph.D.   

V  rámci  samostudia  využívali  pedagogičtí  pracovníci  odbornou  literaturu  a  odborné  časopisy,             
věnovali  čas  přípravě  podkladů  na  zpestření  distanční  a  prezenční  výuky.  V  informačním              
systému  EduPage  vytvářeli  prezentace,  testy  a  úkoly  na  online  procvičování.  Vytvářeli             
digitální  výukové  materiály  a  hry.  Školní  družina  nabízela  průběžně  online  činnosti,  kterých              
využívali   nejenom   žáci   v   odpoledních   hodinách   nebo   o   víkendech.     
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5.   Vedení   pedagogické   praxe   
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Termín   Počet   studentů  Vysoká   škola,   
vzd.   středisko    

Aprobace,   
obor   Vedoucí   praxe   

22.02.2021   
  -   

19.03.2021   
1   studentka   Pdf   UPOL   Anglický   jazyk   Jana   Fancová   

08.04.2021   
  -     

09.04.   2021   
1   studentka   PDf   UPOL   Anglický   jazyk   Jana   Fancová   

22.02.2021   
-   

13.06.2021   
1   student   

Technická   
univerzita   v   

Liberci,   Fakulta   
přírodovědně-hu 

manitní   a   
pedagogická   

Německý   jazyk   Daniela   Kra�nová  

03.05.2021   
-   

12.05.2021   
1   studentka   

Pedagogická   
fakulta   OU   

Chemie   
Michaela   
Vičíková   
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6.   Údaje   o   zařazování   žáků   

6.1.   Zapsaní   a   zařazení   žáci   ve   školním   roce   2020/2021   
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Zapsaní   
do   1.   tříd   

2020   

Přijatí   
do   1.   
tříd   

2020   

Počet   
žádostí    

o   
odklad   

Nastoupili   
do     

1.   třídy   
2020/2021   

Zapsaní   
do   1.   tříd   

2021   

Přijatí   
do   1.   
tříd   
2021   

Počet   
žádostí    

o   
odklad   

Nastoupí   
do     

1.   třídy   
2020/2021   

96   50   4   52   109   50   2   50   
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7.   Školní   poradenské   pracoviště   

7.1.   Pracovníci   školního   poradenského   pracoviště   

  
Činnost  školního  poradenského  pracoviště  se  zaměřuje  na  poskytování  speciálně           
pedagogických  a  psychologických  služeb  žákům,  jejich  zákonným  zástupcům  a  pedagogům.            
Pracoviště  vytváří  vhodné  podmínky  pro  včasné  odhalování  rizikového  chování,  problémů  ve             
vzdělávání,  v  psychickém  a  sociálním  vývoji  žáků  a  snaží  se  předcházet  dalšímu  rozvoji               
problémů.  Spolu  s vyučujícími  se  snaží  pracovníci  školního  poradenského  pracoviště           
zkvalitnit  sociální  klima  školy,  zaměřit  se  na  všechny,  kteří  školu  navštěvují  a  ze  školy  tak                 
vytvořit   místo,   kde   se   všichni   cítí   bezpečně   a   spokojeně.     

  

7.2.   Hlavní   činnosti   školního   poradenského   pracoviště   
Péče   o   žáky   se   speciálními   vzdělávacími   potřebami     

Jde  o  práci  s  žáky,  kteří  mají  různé  potíže  ve  výuce  -  specifické  poruchy  učení,  zdravotní                  
nebo  sociální  znevýhodnění,  vývojové  poruchy  chování.  Do  této  oblasti  spadají  také  žáci              
nadaní   a   mimořádně   nadaní.   Na   naší   škole   pracují   dva   asistenti   pedagoga.   

Ve  spolupráci  s  výchovným  poradcem  a  školskými  poradenskými  zařízeními  s  žáky  se              
speciálními  vzdělávacími  potřebami  pracovaly  speciální  pedagožky  a  učitelky  1.  stupně.            
Žáci  pracovali  podle  individuálního  vzdělávacího  programu  nebo  byli  zohledněni  dle            
metodického  pokynu  a  doporučených  podpůrných  opatření  nastavených  PPP  a  SPC.  Na             
2.  stupni  práci  s  žáky  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  zajišťovali  speciální             
pedagogové  a  vyučující  jednotlivých  předmětů  zejména  českého  a  španělského  jazyka,  kteří             
práci   koordinovali   ve   spolupráci   s   výchovným   poradcem.   

  

Údaje   o   žácích    se   speciálními   vzdělávacími   potřebami   -   přiznaná   podpůrná   opatření   
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Výchovný   poradce   Dana   Uhrová     

Kariérový   poradce   Mgr.   Gabriela   Zuzaníková   

Školní   metodik   prevence   pro   1.   stupeň   Mgr.   Marcela   Langerová   

Školní   metodik   prevence   pro   2.   stupeň   Mgr.   Michaela   Vičíková   

Speciální   pedagog   Mgr.   Vilma   Hnátíková   

Druh   postižení/nadání   Počet   žáků   Stupeň   podpůrného   
opatření   

Žáci   s   SVP   celkem   34   1.   -   4.   

Zdravotní   postižení   25   2.   -   4.   

Jiné   zdravotní   znevýhodnění  1   3.   
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Poskytování   poradenských   a   konzultačních   služeb   z   oblasti   speciálně   pedagogické,   
psychologické   a   preventivní   

Všichni   členové   ŠPP   poskytují   poradenství   pro   žáky,   zákonné   zástupce   a   pedagogy.     

  

Prevence   školní   neúspěšnosti   

Cílem  prevence  školní  neúspěšnosti  je  včasné  odhalení  příčin  výukových  potíží  žáků             
a  následná  práce  s  těmito  žáky  tak,  aby  nedocházelo  k  rozvoji  problémů,  ale  k  jejich  nápravě                  
nebo   alespoň   zmírnění.   

  

Prevence   sociálně-patologických   jevů   

Cílem  školy  je  komunikovat  s  žáky  o  problematických  oblastech  dříve,  než  problémy              
nastanou  a  vytvořit  tak  stabilní  síť  preventivní  činnosti.  Škola  realizuje  v  rámci  podpory               
prevence  sociálně-patologických  jevů  pro  žáky  adaptační  pobyty,  pracuje  s  třídními  kolektivy             
tak,  aby  se  podpořily  pozitivní  vztahy  mezi  žáky,  případně  mezi  žáky  a  učiteli.  Dále  jsou  pro                  
žáky  organizovány  osvětové  projekty  a  besedy  z  různých  oblastí  preventivní  činnosti.  Vzniklé              
problémy   se   škola   snaží   s   žáky   a   jejich   zákonnými   zástupci   otevřeně   řešit.   

  

Kariérové   poradenství     
Pro   žáky   8.   a   9.   ročníků   nabízíme   poradenství   v   oblasti   profesní   orientace.     

Kariérové   poradenství   probíhá   formou   individuálních   konzultací   a   konzultací   pro   rodiče.   

  

Řešení   výchovných   problémů     

Při  řešení  výchovných  problémů  se  společně  s  rodiči  i  žákem  snažíme  najít  co  nejvhodnější                
možné  řešení,  které  vede  k  odstranění  daného  problému.  V  případě  potřeby  škola              
spolupracuje   s   dalšími   organizacemi   v   této   oblasti.   

  

Podpora   spolupráce   s rodinou   

Provázanost  a  spolupráce  mezi  rodinou  a  školou  je  pro  nás  velmi  důležitá.  Proto  se  snažíme                
s  rodinami  našich  žáků  navázat  dobrý  vztah.  Rodičům  nabízíme  konzultace  ve  škole,  účast               
na   projektech   školy,   besedy   pro   rodiče.     
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Odlišné   kulturní   a   životní   
podmínky   4   2.   -   3.   

Nadaní   žáci   1   2.   
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7.3.   Školní   metodik   prevence  
V  oblasti  prevence  rizikového  chování  se  nám  podařilo  zavést  pravidelné  třídnické  hodiny  -               
minimálně  2x  v  měsíci  a  uskutečnit  adaptační  pobyt  pro  žáky  6.  ročníků   v  rekreačním                
středisku  Archa  Rajnochovice  -  Savio  Zlín.  Cílem  adaptačního  pobytu  byla  adaptace  na  nové               
prostředí  spojené  s  přechodem  na  2.  stupeň,  začlenění  nových  žáků  do  třídního  kolektivu,               
poznání  nových  třídních  učitelek,  rozvoj  spolupráce,  pocitu  sounáležitosti,  stmelení  a  posílení             
třídního   kolektivu.   

Snažíme  se  vztah  mezi  učitelem  a  žákem  stavět  na  vzájemné  důvěře.  Žáci  vědí,  že  mohou                 
učitele  požádat  o  pomoc  a  mohou  vyjádřit  svůj  názor.  Při  řešení  problémů  je  učitel  otevřen                 
komunikaci  s  žákem,  s  rodiči  a  s  ostatními  pedagogy.  Plněním  společně  stanovených  cílů               
dochází  k  celkové,  jednotné  a  systematické  podpoře  žáka.  Základním  cílem  prevence             
rizikového  chování  je,  aby  se  preventivní  výchovně  vzdělávací  působení  stalo  neoddělitelnou             
součástí  výuky  a  života  školy.  Ve  spolupráci  s  rodiči  se  snažíme  formovat  osobnost  žáka  tak,                 
aby  byl  s  ohledem  na  svůj  věk  schopný  orientovat  se  v  dané  problematice,  přemýšlet  nad  ní                  
a   dělat   rozhodnutí.   

  

7.4.   Výchovný   poradce   
Výchovná  poradkyně  koordinovala  a  zabezpečovala  poradenskou  pomoc  a  spolupráci  jak            
učitelům,  tak  žákům,  ale  i  zákonným  zástupcům.  Zajišťovala  a  pravidelně  aktualizovala             
evidenci  žáků  se  specifickými  vývojovými  poruchami,  podávala  návrhy  na  jejich  vyšetření             
a  s výsledky  seznamovala  všechny  vyučující.  Nabízela  poradenskou  činnost  při  sestavování            
IVP   a   pro   práci   se   zohledňovanými   žáky.   

  
Výchovný   poradce   působil   zejména   v   těchto   oblastech     

● zabezpečení  výuky  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  dle  vypracovaných           
IVP   

● péče   o   integrované,   zohledňované   a   mimořádně   nadané   žáky   dle   vypracovaných   IVP   

● řešení   výukových   a   výchovných   problémů   ve   škole   

● pomoc   při   řešení   osobních   problémů   žáků   

● péče   o   problémové   a   talentované   žáky   

● řešení   vztahů   mezi   žáky,   bezpečného   klimatu   školy     

  

7.5.   Kariérový   poradce   
Kariérový   poradce   působil   zejména   v   těchto   směrech   

● zajištění   brožur   „Atlasů   školství“   pro   vycházející   žáky   

● zpracování   informací   pro   žáky   a   rodiče   o   organizaci   přijímacího   řízení   

● sledování   problematiky   kariérového   poradenství   a   předávání   informací   z   dané   oblasti   

● vypracování   přehledu   o   struktuře   a   vyplňování   přihlášek   na   SŠ   a   SOU   
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● zajištění   vydání   a   evidence   zápisových   lístků   

● závěrečné   zpracování   přehledu   a   rozmístění   všech   vycházejících   žáků   

● pravidelná   spolupráce   s rodiči   

● spolupráce   s   žákovským   parlamentem   

  

V rámci   kariérového   poradenství   škola   během   školního   roku   2020/2021   realizovala   

● uspořádání   Testů   profesní   orientace   pro   přihlášené   žáky   9.   ročníků   

● zprostředkování  návštěvy  ÚP  pro  žáky  9.  ročníku  –  Hledám  povolání,  které  se  pro  mě                
hodí   

● prezenční  i  online  podporu  matematiky  a  českého  jazyka  nabídnutím  přípravných            
kurzů   na   přijímací   zkoušky,   zakoupením   přípravných   cvičebnic   pro   zájemce   

● předávání  informací  o  Dnech  otevřených  dveří  na  středních  školách,  o  Veletrhu  práce              
a  vzdělávání  ve  Zlíně  (přehlídka  středních  škol  a  významných  firem  Zlínského  kraje,              
jehož  cílem  je  seznámit  účastníky  s možnostmi  studia  na  středních  školách  nebo             
učebních   oborech)   

● organizaci  online  konzultací  rodičů  žáků  9.  ročníku  –  předání  aktuálních  informací             
o  přijímacím  řízení,  ukázka  webu  naší  školy  a  kde  hledat  informace  o  přijímacím               
řízení,   seznámení   s dalšími   zdroji   a   možnostmi   

● uspořádání   Kavárničky   -   Volba   povolání   pro   rodiče   žáků   9.   ročníku   

● předávání   aktuálních   informací   o   přijímacím   řízení   žákům   devátých   ročníků   

● zprostředkování  třídnických  hodin  v  8.  ročníku  na  téma  Volba  povolání,  co  dělat,              
pokud   nevím,   na   kterou   školu   chci   jít   

● uspořádání   Kavárničky   -   Volba   povolání   pro   rodiče   žáků   8.   ročníku   

● vedení  individuálních  pohovorů,  písemná  či  telefonická  konzultace  rodičů  nebo  žáků            
a   nabídnutí   možností   pomoci   v profesní   orientaci   v   těchto   poradenských   zařízeních:   

o Krajské   pedagogicko-psychologické   poradně   –   profesní   testy   

o Úřadu   práce   –   profesní   testy,   aktivity   s rodiči     

o Absolvování   profesních   testů   u   psychologa   

o Konzultace  s  kariérovým  poradcem  ve  škole  nebo  možnost  domluvy           
profesních   testů   

o Orientace   v   dalších   internetových   zdrojích   
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Výsledky   přijímacího   řízení   na   střední   školy   ve   školním   roce   2020/2021     
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Škola   Počet   přijatých   žáků   

Gymnázium   Zlín   -   Lesní   čtvrť   21   

Gymnázium   a   Jazyková   škola   s právem   
státní   jazykové   zkoušky   Zlín   13   

Arcibiskupské   gymnázium   Kroměříž   1   

Střední   průmyslová   škola   Zlín   5   

Střední   průmyslová   škola   polytechnická   Zlín  2   

Střední   průmyslová   škola   Otrokovice   1   

Střední   umělecko   průmyslová   škola   
Uherské   Hradiště   1   

Creativ   Hill   College   Zlín   1   

Střední   odborná   škola   Luhačovice   1   

Střední   škola   pedagogická   a   sociální   Zlín   1   

Střední   škola   Kostka   Vsetín   1   

Střední   škola   ARCUS   Praha   1   

Konzervatoř   Evangelické   akademie   
Olomouc   1   

Gymnázium   osmileté   7   
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8.   Hodnocení   chování   

8.1.   Celkový   prospěch   žáků   ve   škole   za   uplynulý   školní   rok   
2020/2021   

  
  

8.2.   Pochvaly   
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Ročník   

Počet   
žáků   

celkem    
I.   pol.   

Počet   
žáků   

celkem    
II.   pol.   

Prospělo   
s vyznamenání 

m   
Prospělo   Neprospělo  

I.   pol.   II.   pol.   I.   pol.   II.   pol.   I.   pol.   II.   pol.   

1.   52   52   52   52   0   0   0   0   

2.   60   60   60   60   0   0   0   0   

3.   53   53   52   52   1   1   0   0   

4.   56   56   55   53   1   3   0   0   

5.   61   60   56   51   5   9   0   0   

Celkem   
1.   stupeň  282   281   275   268   7   13   0   0   

6.   56   56   33   34   23   22   0   0   

7.   56   56   36   37   20   19   0   0   

8.   49   49   28   31   21   18   0   0   

9.   50   50   37   28   13   22   0   0   

Celkem   
2.   stupeň  211  211  134   130   77   81   0   0   

Škola   
celkem   493   492   409   398   84   94   0   0   

  Počet   za   1.   pololetí   Počet   za   2.   pololetí   

Pochvaly   třídního   učitele   112   147   

Pochvaly   ředitele   školy   20   13   
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8.3.   Kázeňská   opatření   

  
  

8.4.   Hodnocení   chování   

  
  

8.5.   Zameškané   hodiny   
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  Počet   za   1.   pololetí   Počet   za   2.   pololetí   

Napomenutí   třídního   učitele   30   41   

Důtka   třídního   učitele   1   8   

Důtka   ředitelky   školy   0   4   

  Počet   za   1.   pololetí   Počet   za   2.   pololetí   

1   –   výborné   493   492   

2   –   uspokojivé   0   0   

3   –   neuspokojivé   0   0   

  Omluvené   Neomluvené   

   1.   pololetí   12202   0   

   2.   pololetí   13557   0   

   Celkem   23759   0   
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9.   Soutěže   a   přehlídky   –   počty   zúčastněných   žáků   ve   
školním   roce   2020/2021   

9.1.   Účast   žáků   na   olympiádách   a   soutěžích   

32   

Název   
soutěže   

Počet   
účastníků   
ve   školním   

kole   

Počet   
účastníků   v   
okrskovém   

kole,   
významné   
umístění   

Počet   
účastníků   v   
okresním,   
oblastním   

kole,   
významné   
umístění   

Počet   
účastníků   

ve   krajském   
kole,   

významné   
umístění   

Počet   
účastníků   v   
celostátním  

kole,   
významné   
umístění   

Biologická   
olympiáda   9   účastníků   -   -   1   účastník   -   

Dějepisná   
olympiáda   9   účastníků   -   3   účastníci   

3   účastníci   

4.   místo   
-   

Matematická   
olympiáda   1   účastník   -   

1   účastník   

1.   -   4.   místo   
-   -   

Pangea   -   -   -   -   
1   účastník   

3.   místo   

Svět   očima   
dítěte   30   účastníků   -   -   -   6   účastníků   

Soutěž   
Frankofonie   3   účastníci   -   -   -   

1   účastník   

6.   místo   

Konverzační   
soutěž   FJ   6   účastníků   -   -   

2   účastníci   

2.   a   4.   místo   
-   

Krajská   
matematická   

soutěž   
třídních   
kolektivů   

-   -   -   
2   kolektivy     
(41   žáků)   

3.,   4.   místo   
-   

Konverzační   
soutěž   AJ   15   účastníků   -   

2   účastníci   

1.   místo   oba   
za   kategorii   

IA,   IIA   

1   účastník   

3.   místo   
-   

Konverzační   
soutěž   NJ   17   účastníků   -   

kat.   IA     
3   účastníci   
1.,   2.   a   3.   

místo   
  

kat.   IIA   

2   účastníci   

2.   a    4.   místo  
-   
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9.2.   Sportovní   soutěže   

    

  

9.3.   Jazykové   soutěže   
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2   účastníci   

  1.   a   2.   místo  

Olympiáda   ČJ  13   účastníků   -   
1   účastník   

6.   místo   
-   -   

Název   soutěže   Typ   akce   -   úroveň   Nejlepší   umístění   

Tv   online   celorepubliková   315   místo   z   834   tříd   

Název   soutěže   Typ   akce   -   úroveň   Nejlepší   umístění   

Konverzační   odpoledne   ŠJ   
Konverzace   na   základní   

témata   ve   španělštině   pro   
všechny   žáky   španělštiny   

-   

Konverzační   soutěž   AJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IIA   a   IIB   

krajské   kolo   
3.   místo   

Konverzační   soutěž   AJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IA   a   IB   

okresní   kolo   
kategorie   IA   -   1.   místo   

Konverzační   soutěž   AJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IIA   a   IIB   

okresní   kolo   
kategorie   IIA   -   1.   místo   

Konverzační   soutěž   AJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IA   a   IIA   

školní   kolo   
-   

Konverzační   soutěž   FJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorii   A1   a   A2  

krajské   kolo   

kategorie   A1   -   4.   místo   

kategorie   A2   -   2.   místo   

Konverzační   soutěž   FJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorii   A1   a   A2  

školní   kolo   
-   

Konverzační   soutěž   NJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IIA   a   IIB   kategorie   IIA   -   2.   místo   
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9.4.   Mezinárodní   jazykové   zkoušky   

  

Ve  dnech  15.06.  a  16.06.2021  proběhly  na  naší  škole  Young  Learners  Exams  pro  úrovně                
Starters,  Movers  a  Flyers.  Jedná  se  především  o  zkoušky  motivační,  v  nichž  žáci  prokáží  své                 
nabyté  znalosti  a  jazykové  dovednosti,  za  které  získají  certifikát.  Jejich  výsledky  nás  velmi               
potěšily:   

Starters    -   14   žáků   4.   ročníku   -   11   z   nich   prospělo   s   plným   počtem   bodů   -   úroveň   pre   A1   

Movers    -   21   žáků   5.   ročníku    -   9   žáků   získalo   plný   počet   bodů   -   úroveň   A1   

Flyers    -   23   žáků   6.   ročníku   -   12   žáků   získalo   plný   počet   bodů   -   úroveň   A2   
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krajské   kolo   

Konverzační   soutěž   NJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IA,   IB   a   IIA   a   IIB   

okresní   kolo   

kategorie   IA   -   1.   místo   

kategorie   IIA   -   1.   místo   

Konverzační   soutěž   NJ   
Konverzační   soutěž   pro   

kategorie   IA   a   IIA   

školní   kolo   
-   

Podzimní   šampionát   ve   
WocaBee   NJ   

soutěž   v   učení   se   něm.   
slovíčkům   

celostátní   kolo   
7.   ročník   -   9.   místo   

Název   soutěže,   úroveň   Počet   žáků   

Cambridge   B1   Preliminary   26   

Cambridge   B2   First   3   

DELF   A1   6   

DELF   A2   4   

Goethe   Zertifikat   -   Fit   in   Deutsch   17   

SIELE   A1   1   

YLE   Starters   14   

YLE   Movers   21   

YLE   Flyers   23   
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10.   Školní   rok   2020/2021   v   obrazech   
  

ZÁŘÍ   

  

Jak   jsme   zahájili   první   školní   den   

V  úterý  1.9.2020  jsme  zahájili  nový  školní         
rok  2020/2021  za  bubnování  deště       
a  hudebního  doprovodu  našich  nejmladších       
talentů  s  hudební  školou  Yamaha.  Přivítali        
jsme  prvňáčky  společně  s  jejich  rodiči        
a  vyhodnotili  fotosoutěž  „Můj  život  v  době         
koronaviru“.   

  

  

  

  

  

Fotosoutěž   -   Můj   život   v   karanténě   

Víte,  co  je  horší  než  chodit  do  školy?          
Nechodit   do   školy.     

Vážení  žáci,  rodiče,  zaměstnanci,  dovolte,       
abychom  vám  všem  v  prvé  řadě  poděkovali         
za  nesmírnou  trpělivost,  píli  i  odvahu        
v  nelehké  době,  kdy  byla  z  důvodu         
pandemie  naše  škola  uzavřena  a  na  vás         
padla  tíha  komplikované  situace,  ať  už        
učení  dětí  doma  svépomocí,  vypořádání  se        
s  online  výukou  nebo  náročnými  červnovými        
podmínkami  při  znovuotevření  škol.  Věříme,       
že  škody  a  dopady  na  půdě  naší  školy          
budou  zcela  minimální  a  velice  rychle  se         
vše  vrátí  do  starých,  dobře  zajetých        
a   bezpečných   kolejí.     

Projekt  fotosoutěže  byl  vyhlášen  školní       
družinou  a  ve  spolupráci  s  vedením  školy  se          
realizace  projektu  konala  v  měsících  květnu       
a  červnu  2020.  Smyslem  tohoto  projektu        
bylo  rozšířit  online  družinu,  která  vznikla  na         
YouTube  kanálech  a  nabízela  zábavu,       
rozptýlení  a  také  veselé  učení  žákům  naší         
školy.  Dále  měl  také  zachytit  karanténní  život  kolem  žáků  naší  školy  a  také  to,  jak  celou  tuto                   
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mimořádnou  situaci  vnímají  zasažené  rodiny.  Sešly  se  desítky  nádherných  fotografií,  které             
dokonale  mapují  dobu  i  vývoj  pandemie  ze  všech  koutů  Zlínského  kraje.  Co  nás  všechny                
překvapilo  je  fakt,  že  zaslané  fotografie  nezachycují  smutek,  zkázu  ani  beznaděj,  ale  jsou  to                
snímky   plné   radosti,   práce,   přírody   a   naděje.   Koneckonců   to   i   můžete   posoudit   sami.   

Ze  zaslaných  fotografií  vybrala  odborná  porota  složená  z  místních  fotografů  vítězné  snímky             
a  autoři  těchto  fotografií  získají  zajímavé  ceny.  Výhry  jsou  však  až  vedlejším  elementem  celé                
této  vernisáže.  Doufáme  totiž,  že  společně  prožitá  koronavirová  situace  v  nás  bude              
rezonovat  ještě  dlouho  a  že  nás  všechny  mnohému  naučila.  Že  tyto  snímky  budou  skvělou                
připomínkou   toho,   jak   silní   umíme   být,   když   chceme.   .   

  

  

Vzpomínky   na   prázdniny   

První  výtvarnou  výchovu  jsme  v  5.A        
věnovali  vzpomínkám  na  léto,  prázdniny,       
moře  a  sluníčko.  Žáci  malovali  suchým        
pastelem  a  kresby  se  jim  opravdu  velmi         
vydařily.     

  

  

  

  

  

  

  

Talentová   soutěž   v   2.B   

Dne  16.9.  se  ve  školní  družině  třídy  2.B          
odehrála  Talentová  soutěž,  kde  žáci  mohli        
ukázat,  v  čem  jsou  opravdu  dobří  a  zazářit          
tak  i  před  svými  spolužáky.  Talenty  žáků         
z  2.B  byly  opravdu  různorodé  –  ať  už  to  byl            
zpěv,  tanec,  mažoretky,  sportovní  ukázky       
nebo  ukázky  ozobota.  Na  základě  hlasování        
žáků  byli  vybráni  tři  vítězové,  kterým  tímto         
ještě  jednou  gratulujeme.  Avšak  poděkování       
patří  všem  žákům,  kteří  se  podíleli  na         
vystoupení,  ale  i  na  samotné  realizaci        
soutěže.   
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Get   dressed!   

Ve  4.  ročníku  jsme  probírali  novou  slovní         
zásobu.  Vytahovali  jsme  oblečení      
z  papírové  pračky  a  věšeli  jsme  ho  na          
šňůru.   

Procvičovali  jsme  také  otázku  "Have  you  got         
...?"  a  krátké  odpovědi.  Střípky  z  naší         
hodiny   můžete   vidět   na   fotografii.   

  

  

  

  

ŘÍJEN   
  

Matematika   pro   život   v   1.A   

“Když   začíná   matika,   není   žádná   panika.     

Vypadá   to   jako   hraní,   tohle   naše   počítání.”     

Máme  za  sebou  první  měsíc  školy,  umíme         
spoustu  nových  věcí  a  vyzkoušeli  si  mnoho         
profesí.  V  matematice  jsme  chvíli  stavitelé,        
architekti,  statistici  či  prodavači.  Počítáme,       
ani   o   tom   nevíme   :-)     

  

  

Putování   Zlínem     
aneb   jak   jsme   se   seznámili   s   historií   našeho   města   

V  rámci  výukového  programu  „Historie       
města  Zlína“  zažili  žáci  III.B  třídy  zábavné         
putování  Zlínem.  Tomuto  putování      
předcházela  prezentace  ve  třídě,  kde  se        
žáci  seznámili  s  dějinami  osídlení  Zlína  od         
pravěku  až  po  současnost  a  dozvěděli  se         
mnoho  zajímavostí  o  Tomáši  Baťovi,  jeho        
rodině  a  Baťovské  éře.  Navázali  tak  na         
probírané  učivo  z  prvouky.  Pak  následovala        
procházka  městem  se  zastávkami  na       

náměstí  Míru,  u  kostela  sv.  Jakuba  a  Filipa,  u  Zlínského  klubu  204,  u  Kongresového  centra,                 
v  Baťově  mrakodrapu,  u  Baťova  institutu  14/15,  u  vchodu  do  podzemí  a  kolem  Zlínského                
zámku  s  prohlídkou  nejstaršího  stromu  v  parku  zpět  do  školy.  Předpověď  počasí  nebyla               
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nejlepší,  ale  nakonec  se  ukázalo  i  sluníčko.  Díky  skvělému  výkladu  paní  Věry  Stojarové  měli                
třeťáci   možnost   zažít   den   plný   zážitků   a   poznání.   

  

Už   umíme   abecedu   

„Bylo  by  to  pro  ostudu  neznat  dobře         
abecedu,  bylo  by  to  pro  ostudu  písmenek  se          
bát.“   

V  českém  jazyce  se  učíme  řadit  písmenka         
i  slova  podle  abecedy,  abychom  dokázali        
vyhledávat  například  ve  slovníku.      
Využíváme  k  tomu  různé  kartičky  a  hry.  Na          
fotkách  se  můžete  přesvědčit,  že  už  nám  to          
jde.   

  

Hudební   výchova   bez   zpěvu   

Hudební  výchova  bez  zpěvu?  Nevadí,       
poradili   jsme   si   jinak   :-)   

Místo  zpěvu  hrajeme  v  hudební  výchově  na         
2.  stupni  na  Boomwhackery.  A  co  že  to  je?           
Jsou  to  plastové  „trubky“,  které  vydávají        
zvuk,  pokud  s  nimi  bouchnete  o  ruku  nebo          
o  nohu.  Žáci  si  pomocí  těchto  nástrojů  velmi          
dobře  procvičují  rytmus,  držení  tempa       
a  vzájemnou  spolupráci,  protože  se  musí        
navzájem   poslouchat   a   hrát   společně.   

  

  

  

IT   ve   výuce   

V  hodinách  angličtiny  využíváme  systém       
Edupage  k  procvičování  a  testování       
znalostí.  Interaktivní  formou  si  žáci       
6.  ročníku  ověřili  své  znalosti  -  test  se          
skládal  z  doplňování,  přiřazování  a  výběru        
správné  možnosti.  Nyní  mají  kdykoliv       
možnost  své  výsledky  posoudit  na  svých        
žákovských   účtech.   

Nejen  žáci  9.  ročníku  si  v  hodinách  cizích          
jazyků  oblíbili  hru  Kahoot.  Tato  aplikace        
umožňuje  zábavnou  a  interaktivní  formou       
opakovat  zvládnuté  učivo.  Ta  nejrychlejší       
správná  odpověď  je  automaticky      
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ohodnocena  nejvíce  body,  a  tak  ti  nejlepší  mohou  na  konci  hry  stát  na  pomyslném  stupni                 
vítězů   :)   

Zábavná   matematika   2.B   

Hrajeme  si  hrozně  rádi,  při  počítání  jsme         
kamarádi.     

Zvládáme  i  nemožné,  pomáháme  si  a  víme         
vše.   

  

  

  

  

  

  

  

Our   magic   bag   

Ve  3.  ročníku  procvičujeme  v  hodině        
angličtiny   otázky:   

What´s   this?   

Is   it   a   pencil?     

  

a   odpovědi:     

Yes,   it   is./No,   it   isn´t.     

  

Při  rozhovoru  je  pro  každého  překvapením,        
co   si   z   kouzelné   tašky   vytáhne.   

  

Být   kamarádi   a   tvořit   dobrý   kolektiv   

Abychom  si  s  odstupem  času  prošli        
pravidla,  která  jsme  si  ve  třídě  společně         
stanovili  a  abychom  zároveň  podnítili       
povědomí  každého  o  tom,  že  jsme  součástí         
kolektivu  (společnosti),  navštívili  jsme  dne       
6.10.2020  preventivní  program  Savio  na       
Jižních  Svazích.  Pomocí  her  jsme  si  ještě         
prohloubili  dosavadní  kamarádské  vztahy,      
učili  jsme  se  pravidlo  „mluví  jeden“  a  já  jako           
třídní  učitelka  jsem  měla  možnost  poznat        
děti  v  jiném  než  školním  prostředí.  Ujednotili         
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jsme   si   tři   základní   pravidla,   na   kterých   se   pokusíme   zapracovat.     

Přáli  bychom  si,  aby  se  nám  společně  dobře  pracovalo  a  vybudovali  jsme  si  pracovní                
zázemí,   ve   kterém   se   každý   bude   cítit   příjemně.   

  

  

LISTOPAD   

  

Halloween   u   našich   žáků   

Nejen  v  anglicky  mluvících  zemích  děti  rády         
slaví  Halloween.  I  naši  žáci  své  dekorace         
a  masky  vyfotili  a  zaslali  na  virtuální         
nástěnku,   kterou   můžete   vidět    ZDE .   

Nástěnku  můžete  nejen  obdivovat,  ale  také        
hlasovat  pro  oblíbenou  fotografii,  případně       
napsat   komentář.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dušičkový   den   v   5.B   

Dnešní  dušičkový  den  prožili  páťáci  v  plné         
práci.  Nejprve  jsme  se  dozvěděli  něco        
z  historie  tohoto  dne,  srovnávali  jsme,  co         
má  společného  se  svátkem  Halloween,       
počítali  jsme  strašidelné  slovní  úlohy       
a  nakonec  jsme  se  společně  s  paní         
učitelkou  vydali  na  procházku  na  hřbitov.        
Cesta  to  byla  velmi  dlouhá  a  zajímavá,  a  tak           
se  stalo,  že  dveře  hřbitova  byly  zamčené         
v  okamžiku,  kdy  jsme  jej  chtěli  opustit.         

K  jejich  otevření  jsme  museli  absolvovat  únikovou  hru,  ve  které  jsme  plnili  úkoly  z  českého                 
jazyka,  matematiky  a  přírodovědy  a  získávali  kódy,  pomocí  kterých  se  nám  podařilo  otevřít               
bránu   a   vrátit   se   zpět   do   třídy.   Bylo   to   náročné,   ale   povedlo   se   :)   
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Strašidelné   čtení   v   1.A   

Halloweenský  večer  jsme  strávili  společně       
online  čtením  strašidelných  pohádek.      
Rozsvítili  jsme  vydlabané  dýně  a  svíčky        
a   moc   jsme   si   to   užili.   

  

  

Geometrie   venku   

To,  že  je  výuka  online,  vůbec  neznamená,         
že  žáci  musí  sedět  celou  dobu  u  počítače.          
Ve  3.B  žáci  vyrazili  do  přírody  a  měli  vytvořit           
geometrické   tvary   z   přírodních   materiálů.   

  

  

Podzimní   Bingo   v   1.B   

Během  podzimních  prázdnin  děti  z  1.B  plnily         
podzimní  bingo  -  snažily  se  vyškrtat  políčka         
se  šestnácti  úkoly,  které  často  souvisely        
s  podzimem.  Mezi  úkoly,  které  se  dětem         
nejvíce  líbily,  patřilo  například  dlabání  dýně,        
podzimní  procházka,  černá  hodinka  nebo       
pečení  buchty/štrůdlu  z  jablek.  Rodiče  si        
zase   nejvíce   pochvalovali   "masáž".   

  

  

  

  

  

  

  

Svatomartinské   vyučování   

A   pak,   že   Martin   na   bílém   koni   nepřijede…   

V  5.B  se  dnes  objevil  a  všichni  žáci  ho           
uvítali  v  bílém.  Martin  jim  s  sebou  přivezl          
několik  pracovních  listů  a  také  oblíbenou        
únikovku.  Pro  zájemce  přidal  i  recept  na         
tradiční   svatomartinské   rohlíčky.   
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L´Amitié   pour   moi   c´est   -   Co   pro   mě   znamená   přátelství   

Žáci  8.  ročníků  studující  francouzštinu       
pracovali  na  projektu  s  tímto  zadáním.        
Výsledek  pak  převedli  do  finální  podoby        
textem   i   graficky.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Světový   den   laskavosti   

13.  listopadu  je  Světový  den  laskavosti,        
a  proto  jsme  s  dětmi  a  rodiči  1.A  vytvořili           
téměř  90  pohlednic  a  přáníček  pro  babičky         
a  dědečky  v  domovech  pro  seniory.        
Nádherná  přáníčka  je  jistě  potěší  vlídným        
pozdravem  a  milými  obrázky.  Dnes  jsme        
předali  40  pohlednic  pro  seniory  v  DS         
v  Lukově  a  sladkou  pozornost  (výborný  dort        
od  Vojtíška  a  jeho  maminky  a  muffiny  od          
paní  učitelky)  pro  zaměstnance  domova,       

aby   měli   dostatek   sil   pro   jejich   náročnou   práci.   Všem   z   1.A   posílají   velké   poděkování.     

Další  várku  pohlednici  budeme  posílat  příští  týden  do  dalších  domovů.  I  vy  se  můžete  zapojit                 
do   projektu   "   Úsměv   do   schránky"   a   poslat   pohlednici   také.   
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Pyžamkový   den   

V  pátek  jsme  měli  13.  a  většina  lidí  to           
vnímá,  že  se  stane  něco  strašného.  Pro  mě          
je  pátek  13.  šťastný  den,  a  tak  jsem  ho  také            
chtěla  nastartovat  dětem  a  vyhlásila  jsem        
pyžamkový  den.  Děti  měly  velkou  radost,  že         
se  nemusí  oblékat.  Někteří  zvládli  část        
výuky  i  z  postele.  Na  toto  téma  jsme  měli          
zaměřenou  jak  matematiku  tak  češtinu       
a   moc   jsme   si   to   užili.   

  

  

  

  

  

Srdíčková   výzva   

Srdce  jako  symbol  -  tak  to  bylo  téma  hodiny           
českého  jazyka  v  5.B.  Žáci  se  dozvěděli,  že          
srdce  je  nejen  symbolem  lásky  a  citů,  ale          
také  odvahy,  statečnosti,  bojovnosti      
a   sebeobětování.     

K  zítřejšímu  17.  listopadu  -  Dni  boje  za          
svobodu  a  demokracii  posíláme  několik       
srdíček,  která  i  Václav  Havel  připojoval  ke         
svému  podpisu  jako  symbol  vítězství,       
pravdy   a   lásky   nad   lží   a   nenávistí.   

  

  

„A   proč   je   jako   v   úterý   volno?“   

4.B  to  ví!  Události  roku  1989  jsme  skládali          
díky  dobovým  fotografiím,  videu  Revoluční       
polévka,  krátkému  textu  účastníka      
demonstrace  a  také  díky  kvízu  pana        
Peříčka,  Pohody  a  Mudry.  Když  jsme        
nakonec  odkryli,  jak  se  lišil  běžný  život  před          
a  po  revoluci,  tak  jsme  si  uvědomili,  že          
Sametová  revoluce  skutečně  stála  zato.       
Celý  blok  nám  ukončila  záhadná  ruka        
neznámé  dámy,  která  jakoby  chtěla  zacinkat        
klíči.   
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Hračkový   den   

Dneska  se  děti  nějak  nemohly  probrat        
a  nastartovat.  Tak  jsme  se  přestali  učit         
z  učebnic  a  každý  si  měl  přinést  něco,  co           
má  rád.  Najednou  ožily.  Většina  si  donesla         
oblíbenou  hračku.  A  proč  zrovna  hračku?        
Protože  o  tom  děti  rády  mluví,  nemůžou  se          
dočkat,  až  se  na  ně  dostane  řada  a  přitom  si            
ani  nevšimnou,  že  společně  všichni  děláme        
úkoly  do  jazyka  českého  a  že  probíráme        
učivo.  Než  jsme  si  stihli  všechno  procvičit         
a  říct,  byl  najednou  konec  hodiny  a  ještě         
nám   chyběl   čas.   

  

  

Nejusilovnější   skupiny   z   okresu   v   učení   slovíček   

ZŠ  Zlín,  Kvítková  4338,  příspěvková       
organizace,  je  vítězem  okresního  kola       
jazykového   šampionátu   s   WocaBee!   

Žáci  třídy  7.AB  Deutsch  získali  prvenství        
v  procvičování  slovíček  v  okrese  Zlín        
a   postupují   do   krajského   kola.   

Další  naše  skupiny  němčinářů  byly  také        
velmi  úspěšné:  3.  místo  6.AB,  4.  místo         
5.AB,   5.   místo   9.AB   a   6.   místo   8.AB.   

V  pondělí  9.  listopadu  se  žáci  naší  školy          
zapojili  do  celorepublikové  soutěže  v  učení        
cizích  jazyků  s  názvem  Podzimní  WocaBee        
šampionát.     

Ve  druhém  ročníku  soutěže  v  procvičování        
slovíček  mezi  sebou  soupeří  žáci  od        
základních  škol  až  po  gymnázia,  a  to  nejen          
v   Česku,   ale   i   na   Slovensku.   

Šampionát  probíhá  v  aplikaci  na  učení        
cizích  slovíček  WocaBee,  která  funguje       
online,  takže  žákům  nebrání  v  soutěžení  ani         
distanční   forma   výuky.   

Spolu  je  do  soutěže  zapojeno  přibližně        
45000   žáků.   
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Poděkování   
Děkujeme  maminky,  tatínkové,  babičky,      
dědečkové  a  další  domácí  učitelé       
a  vychovatelé.  Za  celý  náš  školní  tým         
bychom  vám  rádi  vyjádřili  obdiv  a  díky  za  to,           
jak  skvěle  a  svědomitě  jste  přijali  nebo  stále          
přijímáte  nové  role  domácích  učitelů       
v  časech  korony.  Pro  nás  je  vzdělávání  dětí          
denní  chleba,  máme  zkušenosti,  prostory,       
pomůcky  i  čas.  Víme,  že  pro  mnohé  z  vás  to           
nebylo  a  není  snadné.  Proto  se  dnes         
prvňáčci  pustili  do  výroby  kytiček  pro        
všechny  strážce  vzdělání,  kteří  nad  nimi        
v  nelehké  době  bděli  a  přestali  chodit  do          
práce,  aby  se  jim  věnovali.  Věříme,  že  tato          
vaše  oběť  přinese  v  budoucnu  své        
výsledky.  Děti  jsou  totiž  to  nejdůležitější  na         
světě.   Jsou   naše   budoucnost.   💗   

Děkujeme     

  

  

  

  

  

  

  

I   jako   indián   -   první   třídy   

Konečně  jsme  se  vrátili  do  školy😁        
Zvykáme  na  trošku  jiný  režim,  na  roušky         
a  další  opatření,  ale  jde  nám  to  skvěle.          
Páteční  opakování  k  písmenku  I  jsme  pojali         
v  "indiánském"  stylu.  Kromě  indiánského       
malování  a  čelenek  jsme  si  také  vytvořili         
hlavolam  Indiánská  mozaika,  procvičili      
s  totemy  paměť  a  geometrické  tvary,  vydali         
na  "stopování"  písmenek  a  slabik,  naučili  se         
indiánskou  básničku  a  venku  si  vyrobili        
indiánské   luky.   Ani   jsme   si   nevšimli,   kolik   jsme   se   toho   naučili   a   zopakovali   😉   
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Piráti   z   II.A   a   z   II.B   

Světe,   div   se,   to   bylo   křiku,   

piráti   vtrhli   do   druhých   ročníků.   

Prožili   jsme   prima   den   

a   nebyl   to   žádný   sen.   

Učení   pak   byla   hračka,   

nestrhla   se   žádná   rvačka.   

V   běhací   hře   v   matice,   

vyšlo   slovo   truhlice.   

V   češtině   zase   abeceda   

není   žádná   těžká   věda.   

Den   uběhl,   to   je   jasné,   

bylo   to   prostě   úžasné.   

K  našemu  pirátskému  dni  se       
přidala  i  družinka  výrobou      
pirátského   zaslepení   očí.   

  

  

Pasování   na   čtenáře   -   1.   třídy   

Dnes  se  měním  na  čtenáře,  začnu        
číst   ze   Slabikáře…   

V  úterý  24.11.  naši  prvňáčci  dostali        
Slabikář,  který  si  ale  museli       
zasloužit.  Celý  den  plnili  ve       
skupinách  i  samostatně  nejrůznější      
úkoly  –  k  obrázkům  vyhledávali       
první  slabiky,  skládali  slova      
z  písmenek,  řešili  přesmyčky,  …       
a  za  každý  úkol  získávali       
písmenka,  ze  kterých  pak  museli       
poskládat  heslo  –  SLABIKÁŘ.  Všem  skupinkám  se  to  podařilo,  a  tak  jsme  mohli  odložit  Živou                 
abecedu   a   pokračujeme   dál   se   Slabikářem.   
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Listy   4.B   

Všimli  jste  si  také  krásně  zbarvených        
podzimních  listů  a  jejich  tvarů?  Žáci  4.B  si          
pár  takových  listů  nasbírali  a  krásně  si  je          
překreslili  do  sešitů.  Navíc  si  procvičili  učivo         
přírodovědy  při  rozeznání  typu  listů!       
Podívejte   se   sami,   jak   se   jim   to   povedlo!:-)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Potravní   pyramidy   

Jak  vlastně  v  přírodě  funguje  koloběh  hmoty         
a  energie?  Kdo  z  vás  stále  v  této  oblasti           
„tápá“,  podívejte  se,  jak  si  s  touto  otázkou          
poradili  žáci  6.B  a  zajisté  budete  mít  hned          
jasno  :-)  Žáci  zapojili  své  předchozí  i  nově          
získané  znalosti  o  živočišné  říši       
a  potravních  sítích  a  vytvořili  krásné        
potravní  pyramidy.  A  co  více  –  osvojili  si          
nový   pojem   „potravní   pyramida“.   😊   
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PROSINEC   

  

Čertovská   škola   

Dneska  ráno  jsme  se  proměnili  v  nezbedné         
čertíky  a  vešli  do  Čertovské  školy.  Učení         
v  takové  škole  není  jen  tak.  Čekaly  nás          
pekelné  úkoly  z  matematiky,  čtení  a  češtiny.         
Druhou  hodinu  nás  navštívil  Mikuláš  se        
svou  družinou  a  z  Nebeské  knihy  četl  naše          
hříchy,  ale  hlavně  spoustu  pochval.  Čerti        
a  andělé  nám  dali  mikulášský  balíček  a  my          
jsme  jim  poděkovali  básničkou  o  čertíkovi,        
kterou  jsme  se  dnes  naučili.  Hlavní        

odměnou  bylo  nové  PERO,  kterým  začneme  brzy  psát.  Celý  den  jsme  si  užili  a  po  čertovsku                  
zopakovali   spoustu   učiva.   

  

  

Mikulášský   dalton   

U  žáků  druhých  tříd  se  od  rána  mísilo          
očekávání  s  napětím.  Prožili  sváteční       
dopoledne  s  netradiční  daltonskou  výukou       
motivované  tématem  Mikuláše,  andělů      
a  čertů.  Nejdříve  si  přečetli  dopis  od         
Mikuláše,  pak  vypracovávali  čtyři  povinné       
úkoly.  Ve  čtení  vyluštili  tajenku  a  přečetli  si          
jednu  legendu  o  sv.  Mikuláši.  V  matematice         
je  čekaly  čertovské  slovní  úlohy  a  pekelně         
těžké  počítání  se  závorkami.  V  češtině        
zopakovali  učivo  za  celé  čtvrtletí,       
v  pracovních  činnostech  vyráběli  Mikuláše       
na  špejli.  Svatý  Mikuláš  je  za  jejich  snahu          
odměnil   sladkou   nadílkou.   
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Hrajeme   si   s   magnety   

Konečně  i  třída  6.B  je  opět  ve  škole,          
a  kromě  učení  si  mohli  žáci  v  hodině  fyziky           
i  "hrát"  a  učivo  o  magnetech  hravou  formou          
zopakovat.  Přitahování,  odpuzování     
magnetů  a  daleko  více,  to  vše  si  mohli  žáci           
vyzkoušet  a  strávit  tak  hodinu       
s   "kouzelnými"   magnety.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Krabice   od   bot   

I  když  doba  nepřeje  sbírkám  ve  škole,         
přesto  se  do  akce  Krabice  od  bot  tradičně          
zapojily  třídy  8.B,  6.A  a  6.B  a  připravily          
dárky   pro   rodiny   a   děti   v   nouzi.     

Děkujeme  všem,  kteří  v  této  době  myslí  i  na           
druhé  a  aktivně  se  zúčastnili  této  akce,         
a  udělali  tak  radost  dětem,  které  by  možná          
o  Vánocích  zůstaly  bez  překvapení  pod        
stromečkem.  Dárky  pomohou  dětem      
v  dětském  domově  a  azylovém  domě  -  Zlín,          
Vizovice,   Holešov.   

Poděkování  patří  i  paní  učitelce  Zuzaníkové,        
která   zabalené   krabice   odvezla   a   předala   v   Diakonii   v   Bystřici   pod   Hostýnem.     
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Zlomky   kolem   nás   

V  7.  ročníku  probíráme  v  matematice        
zlomky.  Žáci  měli  za  úkol  pozorně  si  všímat          
a  vyfotografovat,  kde  všude  se  se  zlomky         
v  běžném  životě  setkávají.  Jak  tento  úkol         
zvládli,   můžete   vidět   ve   fotogalerii.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Projekt   zvířata   

V  anglickém  jazyce  máme  rádi  učení        
„hravou  formou“.  Žáci  si  ve  skupinkách        
vytvořili  projekty  o  zvířatech  žijících  v  moři,         
v  savanách  a  na  farmě.  Nejen,  že  jsme  si           
procvičili  známá  pojmenování  zvířat      
anglicky,  ale  naučili  jsme  se  i  spoustu         
nových  slovíček.  Skupinka  šikovných  žáčků       
z  2.B  si  vysloužila  velkou  pochvalu.  Žákům         
se   projekty   moc   povedly.   
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Střípky   ze   španělštiny   

Jazyk  není  jen  o  tom,  že  se  ho  naučíme           
ovládat,  ale  také  o  tom,  že  víme  něco          
o  kultuře  dané  země.  Proto  věnujeme        
pozornost  i  reáliím  hispánských  zemí.  Skoro        
již  tradičně  každý  pátek  studenti  španělštiny        
z  druhého  stupně  představují  kulturu,       
geografii,  historii  a  další  zajímavosti  ze        
Španělska  a  Latinské  Ameriky.  Někteří  ještě        
prezentují  v  češtině,  ti  starší  již  zkouší  ve          
španělštině.  Malou  ochutnávku  fotek      

z  témat  jako  Kanárské  ostrovy,  Madrid,  hudba  a  tanec,  Mexiko,  Argentina  či  z  fauny  a  flóry                  
Španělska   najdete   ve   fotogalerii.   

  

  

Vzhůru   do   vesmíru   

I  když  se  nemůže  cestovat,  vydali  se  páťáci          
na  cestu.  A  to  přímo  do  vesmíru.  V  rámci          
projektu  Vzhůru  do  vesmíru  prozkoumali       
všechny  planety,  dozvěděli  se  spoustu       
nových  informací,  vyrobili  si  krásné       
lapbooky,  namalovali  vesmír  a  dokonce       
spočítali,  za  jak  dlouho  bychom  se  dostali         
ke  Slunci  pěšky,  automobilem  a  nebo        
rychlostí  světla.  Ve  skupinkách  si  také        
vytvořili  znamení  zvěrokruhu  a  dozvěděli  se       
něco   o   sobě.   Všechny   práce   jsou   vystaveny   v   přízemí   školy,   tak   se   můžete   přijít   podívat.   

  

  

Herbář   -   stromy   

V  hodinách  přírodovědy  se  letos  žáci  4.A         
učí  o  nejrůznějších  ekosystémech,  jejichž       
součástí  jsou  samozřejmě  i  stromy.  Aby  se         
děti  o  nich  dozvěděly  co  nejvíce,  každý         
z  nich  si  založil  svůj  herbář  s  listy          
jednotlivých  stromů,  o  kterých  se  děti        
v  přírodovědě  učí.  Na  jaře  pak  herbář         
obohatíme   o   byliny.   
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Hrátky   s   češtinou   

  

Čeština  je  jazyk  krásný,  poetický  a  zvukomalebný,  ale  také  obtížný  -  na  tom  se  jistě  všichni                  
shodneme.  Jak  skvěle  si  umí  s  mimořádně  bohatou  slovní  zásobou  českého  jazyka  pohrát,               
to  prokázali  žáci  7.A.  Úkolem  bylo  najít  co  nejvíce  spisovných  českých  slov,  která  lze  sestavit                 
z   písmen   zadaného   slova.   

Našli  jich  celkem  107  -  a  to  jsme  do  konečného  součtu  nezapočítávali  tvary  různých  pádů                 
podstatných   jmen   nebo   jiné   rody   u   sloves,   předložky,   spojky,   zkratky   apod.   

  

  

LEDEN   

  

Hudební   výchova   v   1.A   

V  hudební  výchově  nyní  nemůžeme  zpívat,        
my  se  ale  skvěle  zabavíme  třeba        
s   boomwhackery   nebo   hrou   na   naše   tělo.   

Do  akce  jsme  poslali  i  Beebota  "Včelku",         
kterého  jsme  dostali  pod  stromeček.  Zjistili        
jsme,  že  naprogramovat  Včelku  tak,  aby        
jela,   kam   chceme,   není   vůbec   jednoduché.   
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Vzpomínky   na   školu   v   přírodě   

Rádi  vzpomínáme  na  loňskou  zimní  školu        
v  přírodě,  kde  jsme  si  užili  hodně  sněhu.         
Proto,  když  nyní  napadl  sníh,  jsme  hned         
vyrazili  ven.  Proměnili  jsme  se  na  husky         
a  soutěžili  v  bobování.  Běhali  jsme  jak         
o  život.  Poté  jsme  se  vrhli  na  stavění          
sněhuláků,   iglu   a   koulování.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Projekty   ve   francouzském   jazyce   

I  při  distanční  výuce  je  možné  zpracovat         
projekty.  V  kroužku  francouzského  jazyka  to        
dokázali  žáci  5.  ročníku,  když  výtvarně        
a  slovně  představili  vánoční  dárky,  které  jim         
udělaly   největší   radost.   
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ÚNOR   
  

Pověsti   našeho   regionu   

Loni  se  žáci  4.  A  seznámili  s  historií  našeho           
města  nejen  v  hodinách  prvouky,  ale  také         
v  rámci  výukového  programu  –  Poznej  své         
město.   

V  letošním  roce  jsme  na  dané  znalosti         
navázali  a  v  hodinách  čtení  se  seznámili         
s  pověstmi  našeho  regionu,  z  nichž  jsme  si          
pak  vytvořili  malý  almanach.  V  hodinách        
výtvarné  výchovy  si  pak  děti  přečtené        
pověsti   také   nakreslily.   

  

  

  

Alfabox   

Víte,   co   je   Alfabox?   

Je  to  metoda  z  kritického  myšlení,  která         
spočívá  v  tom,  že  žáci  si  vytvoří  tabulku          
s  téměř  všemi  písmeny  abecedy  a  mají  za          
úkol  do  každého  políčka  napsat  údaj  nebo         
slovo  začínající  na  dané  písmeno       
a  vztahující  se  k  zadanému  tématu.        
A  protože  probíráme  přídavná  jména,  byl        
úkol  jasný.  Doplnit  ke  každému  písmenu        
jedno   přídavné   jméno   měkké   a   jedno   tvrdé.   

  

Valentýnský   den   

V  pátek  12.2.  se  na  ZŠ  Kvítková  potkávali          
žáci  i  jejich  paní  učitelky  většinou  oblečeni         
v  červené  nebo  růžové  barvě.  Prvňáčci        
a  druháčci  totiž  slavili  valentýnský  den.  Pro         
všechny  byl  připraven  srdíčkový  diktát       
a  různé  úkoly  na  procvičení  učiva        
s   valentýnskou   tématikou.     

Žáci  I.A  si  vyprávěli  o  svatém  Valentýnu,         
vytvořili  krásná  přáníčka,  podložky  z  korálků        
a  vymalovali  společně  obří  srdce.  V  I.B        
vyráběli  srdíčkový  věnec,  v  matematice  lepili        
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srdíčka   na   strom   "srdíčkovník"   a   malovali   na   kamínky.     

Druháčci  za  splněné  úkoly  získávali  klíče  k  otevření  zámků  od  srdcí:  četli  ve  dvojicích                
o  svatém  Valentýnovi,  odpovídali  na  otázky,  přepisovali  valentýnské  básničky,  luštili            
matematickou   šifru,   kdo   poslal   první   valentýnku.   

  

  

Geometrie   venku   

Ještě  předtím  než  roztál  sníh,  jsme  stihli         
hodinu  geometrie  venku.  Počítali  jsme       
obvody  a  obsahy  obdélníků,  čtverců       
i  trojúhelníků,  dopočítávali  jsme  strany       
jednotlivých  geometrických  tvarů  a  hlavně       
jsme   si   to   užívali.   

  

  

  

  

  

  

Pancake   Day   

16.2.2021  jsme  si  v  hodině  anglického       
jazyka  povídali  s  rodilou  mluvčí  Roisin        
o  Pancake  Day.  Slaví  se  v  anglicky         
mluvících  zemích  na  masopustní  úterý       
(Shrove  Tuesday),  vždy  40  dní  před        
Velikonocemi.  Pancake  Day  je  dnem  před        
popeleční  středou  (Ash  Wednesday),  která       
je  prvním  ze  čtyřiceti  dnů  půstu,  jenž  trvá          
právě  do  Velikonoc.  Lidé  se  vzdají  některé         
ze  svých  oblíbených  gastronomických      
pochutin  (např.  čokolády,  tučných  jídel       
a  nebo  dokonce  úplně  vyřadí  ze  svého         
jídelníčku  maso).  Než  však  nastane  toto        
období  půstu,  dopřejí  si  bohatě  zdobené        
„pancakes“  (lívance,  jelikož  ty  jsou       
v  anglicky  mluvících  zemích  běžnější  než        
naše  tenké  palačinky).  V  tomto  zvyku  jsme         
našli  inspiraci  k  dobrovolnému  domácímu       
úkolu  –  uspořádat  si  svůj  vlastní  Pancake         
Day  doma  a  připravit  si  lívance  nebo         
palačinky  dle  svého  gusta.  A  jak  se  nám  to           
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v   6.A,   7.A,   6.B   a   7.B   podařilo?   No,   posuďte   sami.   Nám   chutnalo   moc!   😊     

  

  

BŘEZEN   
  

Komiks   Deník   malého   poseroutky   

Když  je  vám  tak  jedenáct,  může  to  být  fakt           
opruz.  A  nikdo  to  neví  líp  než  Greg  Heffley,           
hlavní  hrdina  knihy  Malý  poseroutka.  S  ním         
se  před  prázdninami  setkali  i  naši  páťáci.         
Nejprve  však  museli  uhodnout,  která       
postava  je  bude  provázet  páteční  výukou        
(a  nemyslete  si,  nebylo  to  zrovna        
jednoduché),  poté  zvládli  i  náročnou       
únikovou  hru,  četli  úryvky  z  knihy  jako  praví          
puberťáci  a  nakonec  se  sami  stali        
spoluautory  Gregova  deníku  a  vytvářeli       
komiksy.     

  

  

  

  

  

  

  

  
Lidské   tělo   

V  průběhu  ledna  a  února  se  naši  prvňáčci  učili           
o  lidském  těle.  Zopakovali  jsme  si  části  lidského  těla,           
dokonce  jsme  si  zahráli  na  detektivy  a  sejmuli  si  otisky            
prstů.  Naučili  jsme  se  názvy  některých  kostí  a  orgánů           
a  zjistili  jsme,  že  srdce  vůbec  nevypadá  tak,  jak  ho            
běžně  malujeme.  Při  zkoumání  našich  smyslů  jsme         
pozorně  naslouchali,  očichávali  a  ochutnávali  různé        
dobroty.  Na  závěr  jsme  rozdělovali  potraviny  podle         
toho,  jestli  jsou  pro  naše  tělo  a  zoubky  dobré  nebo  jim             
škodí.  Všechno  jsme  si  zakreslovali  a  zapisovali  do          
naší   speciální   knížky.   
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4.B   ve   víru   záhad!   

Při  čtení  knihy  Jo  Nesba  jsme  narazili  na          
naléhavou  šifru  Dr.  Proktora.  Pomůžeme       
mu?  Jasně,  ale  musíme  ji  vyluštit        
a  následně  naše  odpovědi  správně       
zakódovat.  Jaké  kódy  jsme  pro  naše  zprávy         
použili?  Mrkněte!  Ale  záhady  tím  vůbec        
neskončily...  Dokážeme  z  útržků  vytvořit       
životopis  Jo  Nesba?  Podaří  se  nám  pomoci         
zapomnětlivému  redaktorovi  doplnit     
vynechaná  slova  do  rozhovoru  s  Jo        

Nesbem?   Rozluštíme   mozkolamy   a   nesnadnou   detektivní   záhadu?   

4.B  se  kouřilo  z  hlavy!  Zjistili  jsme,  že  někdy  se  musíme  dívat  na  věci  z  různých  úhlů                   
pohledu,   pak   to   stojí   zato!   Podívejte   se   i   vy!     

Klíčová   záhada,   kdy   se   znovu   vrátíme   do   školy,   zůstává   však   stále   nerozkódovaná   :)   

  

  

Certifikáty   Nj   a   Aj   

Na  podzim  letošního  školního  roku  měli  žáci         
9.  tříd  možnost  prověřit  své  znalosti  při         
mezinárodních   jazykových   zkouškách.     

V  němčině  úspěšně  složilo  všech  17  žáků         
a  žákyň  zkoušku  Goethe  Zertifikat  Fit  in         
Deutsch   na   úrovni   A2.   Große   Gratulation!     

V  angličtině  skládali  zkoušku  B1  Preliminary        
(PET)  či  B2  First  (FCE).  S  radostí         
gratulujeme  13  žákům  k  dosažené  úrovni        
B2  a  16  žákům  k  dosažené  úrovni  B1.  Je  to            
pěkný   start   ke   studiu   na   středních   školách.     

Přejeme  hodně  energie  a  elánu  do  dalšího         
studia   cizích   jazyků.   

  

  

  

  

  

Jazykové   soutěže   online   

Ani  distanční  způsob  okresních  kol  jazykových  soutěží  nezabránil  našim  mladým  lingvistům             
v  úspěchu.  :-)  Radovali  se  jak  němčináři,  tak  angličtináři.  Němčináři  v  úterý  2.3.2021               
a   angličtináři   o   dva   dny   později.   
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V  mladší  kategorii  okresního  kola  Konverzační  soutěže  v  jazyce  německém  v  kategorii  I.A               
zvítězila   Sarnai   Altantuul   ze   7.A   následována   Sofií   Terezou   Sedlářovou   ze   7.B.   

Ve  starší  kategorii  II.A  své  jazykové  znalosti  předvedla  nejlépe  Linda  Vaňková  (9.B)  a  po  ní                 
hned   Vít   Havrlant   (9.B).   Oba   pokračují   do   krajského   kola   a   my   jim   držíme   palce.   

V  okresním  kole  Konverzační  soutěže  v  anglickém  jazyce  v  kategorii  I.A  zvítězila  žákyně  7.B                
Agáta   Petra   Muchová.     

Držíme  pěsti  také  našemu  staršímu  žákovi,  Janu  Šimkovi,  vítězi  školního  kola,  kterého  čeká               
Konverzační  soutěž  v  angličtině  v  kategorii  II.A,  kterou  pořádá  Gymnázium  Jana  Pivečky              
Slavičín.   Děkujeme   všem   soutěžícím   za   skvělou   reprezentaci   školy   a   jen   tak   dál.   :-)   

  

Krajské   kolo   dějepisné   olympiády   

Ve  středu  17.  března  proběhlo  krajské  kolo         
Dějepisné  olympiády,  která  se  každoročně       
pořádá  pro  zájemce  z  8.  a  9.  tříd.  Bohužel           
vzhledem  k  situaci  vše  muselo  probíhat        
online.  Z  okresního  kola  se  probojovali  mezi         
nejlepších  49  soutěžících  Zlínského  kraje       
všichni  tři  žáci  naší  školy.  Nejlépe  si  vedla          
Šárka  Tichá  z  9.B,  která  obsadila  4.  místo          
a  je  navržena  na  postup  do  celostátního         
kola.  Gratulujeme  a  přejeme  i  dál  mnoho         
zdaru.  Mezi  úspěšné  řešitele  se  zařadili  také         
Jan   Dvořák   a   Vojtěch   Lehký,   oba   z   8.B.   

Děkujeme   za   reprezentaci   školy.   

  

  

Lexikon   skřítků   

Představujeme  vám  ukázku  z  lexikonu       
skřítků,  který  si  vytvořili  žáci  7.B.  V  hodinách          
slohu  se  seznámili  s  charakteristikou  a  pak         
se  vypravili  do  světa  fantazie  zkoumat        
vlastnosti  skřítků.  Nestačili  se  divit,  kde        
všude  je  objevili.  Některé  děti  je  našly  ve          
svých  dětských  pokojích,  kde  jim  rozhazují        
oblečení,  ničí  vypracované  domácí  úkoly,       
pouští  počítač,  aby  musely  hrát  hry        
a  nemohly  jít  spát.  Řada  skřítků  se         
vyskytuje  v  přírodě  a  snaží  se  ji  chránit  před           
bezohlednými  lidmi.  To  všechno  byste  se        
dozvěděli   ze   slohových   prací   žáků.     

58   



Základní   škola   Zlín,   Kvítková   4338,   příspěvková   organizace   
Výroční   zpráva    2020/2021   

  

Celostátní   kolo   Frankofonie   

Výborná  zpráva  dnes  přišla  z  Národního        
pedagogického  institutu  v  Praze,  kde       
odborná  porota  vyhodnotila  práce  letošního       
ročníku  soutěže  Frankofonie.  Tématem      
soutěže  bylo  výtvarné  zpracování      
doprovozené  textem  na  základě  zadání       
deseti  velmi  neobvyklých  francouzských      
slov,  která  se  používají  v  mnoha        
přenesených  významech.  V  celostátním      
kole  této  soutěže  se  žákyně  8.A  Ria         
Cardová   umístila   na   skvělém   6.   místě.     

K   velkému   úspěchu   moc   GRATULUJEME.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Okresní   kolo   konverzační   soutěže   v   angličtině   -   kategorie   IIA   

Dne  22.3.  proběhlo  online  Okresní  kolo  konverzační  soutěže  v  angličtině  pro  starší  žáky  -                
kategorie  IIA.  Ve  velmi  silné  konkurenci  zvítězil  žák  naší  školy,  Jan  Šimek  ze  třídy  9.B.                 
Postupuje  do  krajského  kola,  které  opět  online  pořádá  Základní  škola  Valašské  Meziříčí,              
Vyhlídka   380.   Gratulujeme   ke   krásnému   výsledku!   

  

Řád   zlaté   vařečky   

Je  libo  bábovku,  palačinky,  perníčky  nebo  volské         
oko?  Co  třeba  zkusit  něco  netradičního  -  Banana          
Bread,  hřebenatky  s  citronovým  přelivem,  domácí        
rohlíky  nebo  pizzu?  Jako  sladkou  tečku  přivolávající         
léto  můžete  vyzkoušet  banánovou  zmrzlinu.  Všechny        
výše  zmíněné  pokrmy  a  mnohé  další  si  na  vlastní           
kůži  vyzkoušeli  připravit  žáci  III.  A  za  pomoci  svých           
rodičů.  V  rámci  hodiny  slohu  jsme  se  totiž  společně           
učili,  jak  správně  sestavit  popis  pracovního  postupu.         
Úkolem  žáků  bylo  nejen  tento  postup  vytvořit,  ale          
také   pokusit   se   vybraný   pokrm   realizovat.     

Žáci   zvládli   vše   na   výbornou.   
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Čtenářský   most   Zlín   –   Praha   

  

Březen  je  měsíc  knihy,  rádi  bychom  děti  motivovali  k  četbě,  a  tak  jsme  se  inspirovali                 
projektem  pražských  škol  „Čtenářský  most  PRAHA  –  HAMBURK“,  ve  kterém  jde  o  propojení               
dětí   dvou   partnerských   měst   pomocí   četby   knížek.   

V  pondělí  1.  března  jsme  se  vydali  vstříc  Základní  a  mateřské  škole  Červený  vrch  v  Praze.                  
Každou  přečtenou  stránkou  se  děti  k  sobě  přiblíží  o  1  metr,  až  se  nakonec  obě  strany  mostu                   
virtuálně  propojí.  Vzdálenost  mezi  Zlínem  a  Prahou  je  300  km,  musíme  tedy  společně               
přečíst   300   000   stránek.   

Ke  dni  22.3.2021  žáci  tříd  1.  A,  1.  B,  2.  A,  2.  B,  3.  B  a  5.B  přiblížili  k  Praze  o  26  548  metrů                          
a   zbývá   nám   přečíst   273   452   stránek.   

Pražská   škola   se   k   nám   přidá   po   dokončení   jejich   projektu.   

Věříme,  že  se  nám  to  do  prázdnin  podaří,  náš  čtenářský  most  se  spojí  a  my  se  s  pražskými                    
dětmi   potkáme   (třeba   online)   😊.   

  

  

Naše   nejoblíbenější   

Žáci  6.A  v  rámci  výuky  učiva  o  popisu  si           
vyzkoušeli  popis  pracovního  postupu      
v  praxi.  Napsali  recept  na  své  nejoblíbenější         
jídlo  a  zároveň  ho  připravili       
a  zdokumentovali.  Doufáme,  že  příště  se        
nám   podaří   tato   akce   i   s   ochutnávkou.     
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Dofe   -   Mezinárodní   cena   vévody   z   Edinburghu   

Co  je  to  DofE?  DofE  je  výzva,  program          
osobního  rozvoje.  Každý  účastník  se  věnuje        
aktivitám,  které  ho  baví.  Zkusí  si  dosáhnout         
stanoveného  cíle,  naučí  se  něco  nového.        
I  v  současné  nelehké  situaci  pracují  naši         
žáci   na   svých   výzvách.     

1.  výzva  -  sport  -  je  třeba  i  v  lockdownu            
nelenit   a   pořád   dávat   svému   tělu   zabrat.   

2.  výzva  -  talent  -  po  pořádné  makačce  na           
kole  se  Dofáci  zdokonalují     
v  gastronomických  dovednostech,  snad  se       
brzy  otevřou  školy,  abychom  mohli  také        
ochutnat.   

3.   výzva   -   dobrovolnictví   -   podívejte   se,   kolik   odpadků   už   naši   Dofáci   vysbírali...   

Moc  nás  těší,  že  se  k  deváťákům  přidali  i  sedmáci  a  osmáci,  držíme  jim  všem  palce  a  těšíme                    
se   na   společnou   expedici.   

  

Distanční   výuka?   Ani   ta   nás   od   společné   návštěvy   knihovny   
neodradí!   

V  dnešní  nelehké  době  všechno  probíhá        
v  online  podobě.  My  jsme  se  tomu  také          
přizpůsobili  a  využili  nabídky  Krajské       
knihovny  Františka  Bartoše  ve  Zlíně,  která        
zahrnuje  rozmanité  online  besedy  vedené       
zkušenou  paní  knihovnicí.  Vybrali  jsme  si        
téma  pověstí  o  městě  Zlíně  -  „Po  stopách          
rytíře  Miloše“.  Paní  knihovnice  nás       
seznámila  s  původními  názvy  města  Zlína,        
ukázala  nám  vzhled  některých  zlínských  ulic        
v  dřívějších  dobách,  čemuž  bylo  mnohdy        
těžké  uvěřit  v  porovnání  se  současností,  ale  hlavně  nám  představila  různé  pověsti,  které  jsou                
spojeny  s  městem  Zlínem.  Touto  událostí  jsme  si  zpříjemnili  online  výuku  a  navíc  se  něco                 
dozvěděli.     

  

Naše   paní   učitelka   v   soutěži   Zlatý   Ámos   

Máme  velkou  radost,  že  rodiče  a  děti  z  1.A  nominovali  naši  paní  učitelku  Janu  Lorencovou                 
do  letošního  ročníku  soutěže  Zlatý  Ámos  pro  nejoblíbenějšího  učitele  ČR.  Podívejte  se  na               
veselá  videa,  která  k  tomu  společně  vytvořili.  Jana  Lorencová  byla  jedna  ze  dvou  krajských                
soutěžících  o  postup  do  semifinále.  Porota  ji  nakonec  nevybrala,  ale  i  tak  jsme  moc  rádi,  že                  
takové   skvělé   pedagogy   na   ZŠ   Kvítková   máme   :)   
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Den   splněných   přání  
Dnešní  den  proběhl  v  duchu  splněných        
přání.  Začali  jsme  trochu  netradičně       
společnou  snídaní  ve  žlutém  oblečení,       
abychom  rozzářili  dnešní  den  a  pak  už  jsme          
pokračovali  v  pilné  práci.  V  matematice        
jsme  rozluštili  téma  dnešního  dne       
VELIKONOCE  a  pokračovali  náročnou      
únikovkou,  kdy  NE  každému  se  podařilo        
dostat  z  vajíčka.  Následovala  vyjmenovaná       
slova  a  velikonoční  zvyky  ze  Švédska        
a  jiných  států  světa  a  nakonec  jsme  psali          
a  posílali  pohlednice  svým  blízkým  i  paní         
učitelce.  Celý  den  nás  provázelo  také        

krásné  tvoření  velikonočních  ozdob,  které  si  pro  nás  připravily  Helenka,  Míša  a  Eliška.  Moc                
se  nám  to  všem  líbilo.  A  ještě  nesmím  zapomenout  na  soutěž  v  chytání  vajíček:  1.  místo  Viki,                   
který  pochytal  782  vajíček,  2.  místo  Amálka  760  vajíček,  3.  místo  Kubík  694  vajíček,  4.  místo                  
Míša   678   vajíček,   5.   místo   Dan   a   Kristýnka   670   vajíček.   Dnešní   den   byl   zkrátka   super!   

  

  

DUBEN   

  

Pídění   v   matematice   

Víte,   co   je   pídění?   

Že  nevíte?  Tak  se  zeptejte  druháčků.  Pídili,         
stopovali  a  krokovali  doma  i  v  přírodě,  a  tak           
se  seznamovali  se  starými  jednotkami  délky.        
Jak   to   zvládli   -   podívejte   se.   
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Okresní   kolo   matematické   olympiády   

Dne  31.3.2021  naši  školu  reprezentoval  v  okresním  kole  matematické  olympiády  David  Uhlář              
ze  třídy  7.A.  Získal  plný  počet  bodů  a  umístil  se  tak  na  nádherném  1.-  4.  místě  (spolu                   
s  dalšími  třemi  žáky  se  stejným  počtem  bodů).  Moc  gratulujeme  a  přejeme  hodně  dalších                
úspěchů!     

  

Esej   z   ŠJ   

Učení  slovíček  a  nácvik  v  gramatice  šesťáci         
zúročili  při  psaní  eseje  na  téma  „La  casa  de           
mis  sueños“  neboli  o  vysněném  bydlení.        
Někteří  by  rádi  bydleli  u  pláže  se  stromy          
a  horami  kolem,  jiní  zas  by  chtěli  velkou          
postel  na  dvě  patra  s  tobogánem  přímo  do          
bazénu.  Sami  můžete  nahlédnout,  jak  by        
chtěli   žít.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Čarodějnice   

Na  ZŠ  Kvítková  se  letos  konal  slet  čarodějů          
a  čarodějnic.  Některé  moderní  ježibaby       
a  kouzelníci  se  ke  sletu  připojili  i  online.          
Všichni  plnili  důležité  čarodějnické  úkoly,       
které   si   moc   užili.     
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KVĚTEN   
  

Den   matek   

Den  matek  je  den,  kdy  se  vzdává  pocta          
maminkám  a  celkově  mateřství.  V  Česku  se         
slaví  den  matek  druhou  květnovou  neděli        
a   letos   to   připadlo   na   neděli   na   9.   května.   

V  hodině  slohu  se  děti  ze  4.A  pokusily  své           
maminky  popsat  a  v  hodině  výtvarné        
výchovy  pak  své  popisy  doplnily  obrázky        
a  krásným  přáním.  Myslím,  že  všechny        
maminky  jak  přáním,  tak  popisy  doplněné        
obrázky   a   přáníčky   mile   potěší.   

  

  

  

  

Výchovný   koncert   

Myslíte,  že  dnešní  děti  ví,  co  je  to  výchovný           
koncert?  Co  všechno  musí  udělat,  aby  se         
ho   mohly   zúčastnit?     

Jak  si  mají  koupit  lístky,  např.  aby  mohly          
sedět  vedle  sebe?  Jak  se  mají  správně         
chovat?     

To  všechno  si  vyzkoušely  na  vlastní  kůži  -          
sami  si  obstaraly  vstupenky,  vystály  si  na         
ně  řadu,  udělaly  zasedací  pořádek,  vybraly        
si  místo,  krásně  se  oblékly,  vyzkoušely  si  jak          
se  mají  chovat,  když  přijdou  jako  poslední         
a  spoustu  dalších  drobností,  které  my        
dospělí  bereme  jako  samozřejmost,  ale  oni  se  všemu  musí  naučit.  No  a  nakonec  už  jen                 
poslouchaly  a  vnímaly,  co  znají  a  co  ještě  neslyšely,  všímaly  si  hudebních  nástrojů  a  jak  se                  
na  ně  hraje  a  nechaly  se  unášet  tanečními  melodiemi  z  celého  světa.  Pro  některé  to  byl                  
opravdový   zážitek.   
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Horská   bystřina   

Velká  gratulace  míří  směrem  k  Zoe  Rudy,         
která  se  svou  Horskou  bystřinou  obsadila        
1.  místo  v  kategorii  7.  -  9.  ročníků  ZŠ           
v  celostátní  dětské  výtvarné  soutěži       
Národního  parku  Podyjí  Znojmo  "Příroda       
kolem   nás"    (XXI.   ročník).   

V  letošním  roce  se  i  přes  distanční  formu          
výuky  ve  školách  soutěže  zúčastnilo  celkem        
266  škol  a  školských  zařízení  z  celé  ČR          
s   celkem   2042   pracemi.   

  

  

  

  

  

  

  

  

Poměr   v   matematice   

Žáci  7.  ročníku  probírali  v  matematice  téma         
poměru  -  učili  se  poměr  krátit,  rozšiřovat,         
dělit  číslo  v  daném  poměru,  pracovat        
s  recepty  i  měřítkem  mapy.  Také  si  měli          
všímat,  co  vše  kolem  sebe  mohou  pomocí         
matematického  poměru  vyjádřit.  Svá      
pozorování  zpracovali  do  projektu.  Jak  si        
poradili,  si  můžete  prohlédnout  ve       
fotogalerii.   
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ČERVEN   

  

Španělština   našimi   smysly   

Tentokrát  jsme  ve  španělštině  zapojili       
pravou  mozkovou  hemisféru  a  naše       
chuťové  smysly,  aby  nám  pomohla       
s  opakováním  a  zábavnějším      
zapamatováním  si  slovíček  z  jídla.  Studenti        
se  rozdělili  na  dva  týmy,  které  proti  sobě          
soutěžili,  aby  rozpoznali  různé  druhy       
potravin.  Ochutnávka  probíhala  se      
zavázanýma  očima  a  nejen  že  se  žáci         
snažili  rozpoznat  chutě,  ale  také  měli  za         
úkol  zapsat  španělsky,  o  jaké  jídlo  se  jedná,          
což   nebylo   vždy   jednoduché.   

  

  

  

Pracovní   den   ve   družince   3.A   

Po  branném  dni,  naučných  programech       
v  planetáriu  se  nám  vydařil  i  zcela  odlišný          
pracovní  den.  Každý  žák  vyráběl  to,  co  ho          
bavilo.  Někteří  malovali  návrhy,  někteří       
skládali   origami   a   jiní   vyráběli   časopisy.   

Všichni  byli  velice  spokojeni  a  pracovali        
s   nadšením.   

  

  

  

  

  

  

Cambridge   Young   Learners   Exams   

Ve  dnech  15.  a  16.6.2021  proběhly  na  naší  škole  zkoušky  Cambridge  Young  Learners               
Exams.  Přihlášení  žáci  4.  -  6.  tříd  prověřili  svou  úroveň  angličtiny  v  jednotlivých               
dovednostech  -  psaní,  čtení,  poslechu  a  také  při  konverzaci  se  zástupcem  British  Councilu               
panem   Simonem   Gillem.   

Všem   moc   gratulujeme!   
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Škola   v   přírodě   II.A   

Druháčci  strávili  tři  dny  na  ekopobytu        
v  Hostětíně.  Spolu  s  neposednými       
zahradními  skřítky  objevovali  živočichy      
a  přírodní  děje,  prozkoumali  každý  kout        
rozmanité  zahrady  a  zažili  dobrodružství       
i  za  humny  -  na  procházce  lesem  i  na           
stezce  odvahy.  Také  opékali  špekáčky,       
zpívali  písničky  u  táboráku,  vytvořili  si        
včeličku  a  hračku  z  pravé  vlny,...        
Programem  Svět  zahradních  skřítků  je       
provázely  lektorky  Barča  a  Blanka,  kterým        
moc   děkujeme.     

  

  

  

  

  

  

Úspěch   v   matematické   soutěži   

Všechny  nás  potěšil  úspěch  žáka  V.B  třídy  Jakuba  Kováře,  který  v  celostátním  kole               
matematické   soutěže   Pangea   obsadil   krásné   3.   místo.   Blahopřejeme   👍   

  

  

  

Kulinářské   umění   po   španělsku   

Deváťáci  se  loučili  se  španělštinou       
kulinářskými  uměním.  Každá  třída  si       
sestavila  menu  ze  španělských  jídel.       
Nechyběly  empanadas  -  plněné  taštičky,       
patatas  bravas  -  opékané  brambory       
s  rajčatovou  omáčkou  a  jako  sladká  tečka         
Churros  s  čokoládou.  Vše  se  snědlo        
a   studenti   si   to   užili   ;-)   
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Škola   v   přírodě   

Letošní  červnové  školy  v  přírodě  ve        
Vizovicích  se  zúčastnilo  celkem  pět  tříd        
-  2.B,  3.B,  4.A,  5.A  a  5.B.  Součástí          
programu  byly  nejrůznější  kreativní,      
vzdělávací  a  pohybové  aktivity,  které  děti        
absolvovaly  ve  smíšených  týmech      
složených  z  druháků,  třeťáků,  čtvrťáků       
a  páťáků.  Snad  tento  společný  pobyt        
přispěje  k  upevnění  kamarádských  vztahů       
jak  v  třídních  kolektivech,  tak  v  kolektivech         
mezi   jednotlivými   ročníky.   

  

  

  

Konverzační   hodiny   s   rodilými   mluvčími   

V  průběhu  celého  školního  roku,  ať  už         
v  prezenční  výuce  či  ve  výuce  online,  měli          
žáci  možnost  procvičování  anglického      
a  španělského  jazyka  v  konverzačních       
hodinách  s  rodilými  mluvčími.  Výuka       
anglické  konverzace  probíhala  v  6.  a  7.         
ročníku  vždy  jednu  hodinu  týdně  s  milou         
Roisin  Merrick  a  přátelským  Andy  Hornem.        
Hodiny  konverzace  ve  španělštině  vedl       
Sebastian  Miranda  Rubianes  vždy  jednou       
týdně   pro   žáky   8.   a   9.   ročníku.     

Hodiny  konverzace  s  rodilými  mluvčími       
budou  probíhat  i  v  příštím  školním  roce.         
Žáci  tak  procvičují  komunikaci  v  cizím  jazyce  a  vhodným  způsobem  se  připravují  na  užívání                
jazyka  jako  nástroje  domluvy  v  reálných  situacích.  Rozšiřují  si  slovní  zásobu,  učí  se               
nezbytné   společenské   fráze   a   idiomy   i   jejich   vhodné   použití    a   procvičují   výslovnost.     

  

  

Krajská   matematická   soutěž   třídních   kolektivů   

Krajská  matematická  soutěž  je  týmová  soutěž  třídních  kolektivů  a  je  pořádána  v  rámci               
projektu  IKAP  II  (Implementace  krajského  akčního  plánu  rozvoje  vzdělávání  pro  území             
Zlínského  kraje  II).  Hlavním  cílem  této  aktivity  je  podpora  matematické  gramotnosti  žáků              
Zlínského  kraje.  V  letošním  roce  se  do  soutěže  zapojili  kolektivy  9.  tříd.  V  konkurenci                
6  družstev  se  žáci  9.B  třídy  umístili  na  skvělém  3.  místě  a  žáci  9.A  třídy  na  4.  místě.  Všem                     
soutěžícím   blahopřejeme   a   chválíme   žáky   za   spolupráci   v   rámci   organizace   soutěže.     
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Grilování   alias   Grillen   

Poslední  hodinu  němčiny  jsme  se  rozhodli        
ochutnat  klasická  německá  jídla,  od       
klasických  Bratwurstů,  přes  Weißwursty  až       
po  sladký  Kaiserschmarrn.  Devátý  ročník       
tak  uzavřel  výuku  s  chutí  a  mě  jen  zbývá           
popřát  svým  žákům  hodně  zdaru  při  dalším         
studiu   jazyka   našich   sousedů.   

Auf   Wiedersehen   und   lebt   wohl!     

  

  

  

  

  

Výlet   do   Vlčnova   

V  úterý  29.6.2021  vyrazila  třída  II.  A  se  svou           
paní  vychovatelkou  a  paní  učitelkou  na  výlet         
do  Vlčnova.  Prošli  se  kolem  vlčnovských        
búd  a  rozhledny.  Stoupali  Hráběcí  cestou,        
kterou  i  hrabě  Kounic  jezdíval  se  svou         
ženou  Josefkou.  Navštívili  místo,  kde  stál        
před  100  lety  zámeček  Pepčín.  Cestou        
potkávali   dřevěné   sochy   muzikantů.     

U   poslední   sochy   bylo   napsáno:     

"Tady   končí   tvoje   cesta,     

kapela   se   zahrát   chystá.   

Našels   všechny   muzikanty,     

odměna   ale   nejsou   diamanty...     

V   poznání   se   poklad   skrývá,     

víc   než   všechno   zlato   světa     

zábava   s   kamarády   v   přírodě   bývá     

a   odměnou   v   tajence   ukrytá   věta."   

Tajenku   žáci   vyluštili,   na   oběd   si   dali   grilované   párky   a   osvěžili   se   ve   vířivce.   
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11.   Realizované   projekty   

11.1.   Dotace   Evropské   unie   

11.1.1.   Šablony   II   -   ZŠ   Kvítková   Zlín   
Program:    63.   výzva   -   Operační   program   Výzkum,   vývoj   a   vzdělávání   

Registrační   číslo:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014346   

Realizace:    01.09.2019   -   28.02.2022   

Obdržená   dotace :   1   903   452   Kč   

Žadatel:    Základní   škola   Zlín,   Kvítková   4338,   příspěvková   organizace   

Charakteristika   projektu:   

V   rámci   projektu   jsou   financovány   následující   aktivity:     

● Zapojení   odborníka   z   praxe   do   výuky   v   ZŠ   -   výuka   rodilých   mluvčích   

● Klub   pro   žáky   ZŠ   -   čtenářský   klub   

● Klub   pro   žáky   ZŠ   -   klub   zábavné   logiky   a   deskových   her   

● Doučování   žáků   ZŠ   ohrožených   školním   neúspěchem   

● Projektový   den   ve   škole   

● Projektový   den   mimo   školu   

● Odborně   zaměřená   tematická   setkávání   a   spolupráce   s   rodiči    žáků   ZŠ   

● Komunitně   osvětová   setkávání  

● Vzdělávání   pedagogických   pracovníků   ZŠ   

● Projektový   den   v   ŠD/ŠK   

● Projektový   den   mimo   ŠD/ŠK   
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11.1.2.   Místní   akční   plán   rozvoje   vzdělávání   v   ORP   Zlín   II   
Název   projektu:    Místní   akční   plán   rozvoje   vzdělávání   v   ORP   Zlín   II   

Registrační   číslo:    CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039   

Realizátor:  Statutární  město  Zlín,  partnerem  je  Regionální  rozvojová  agentura  Východní            
Moravy   

Realizace:    01.12.2018   -   30.11.2021   (36   měsíců)   

Rozpočet:    10   090   010   Kč   

Finanční  zajištění  projektu:   projekt  je  financován  z  prostředků  ESF  prostřednictvím            
Operačního  programu  Výzkum,  vývoj  a  vzdělávání,  státního  rozpočtu  ČR  a  z  prostředků              
realizátora   projektu   

Hlavní  cíl  projektu:  Hlavním  cílem  projektu  je  zlepšit  úroveň  a  kvalitu  vzdělávání              
v  mateřských  a  základních  školách  tím,  že  bude  podpořena  spolupráce  zřizovatelů,  škol              
a  ostatních  aktérů  ve  vzdělávání.  To  znamená  společné  informování,  vzdělávání  a  plánování              
partnerských  aktivit  pro  řešení  místně  specifických  problémů  a  potřeb.  Projekt  je  zaměřen  na               
rozvoj  kvalitního  a  rovného  vzdělávání  dětí  a  žáků.  Zahrnuje  oblasti  včasné  péče,              
předškolního   a   základního,   zájmového   a   neformálního   vzdělávání.   

  

11.2.   Ostatní   projekty   

11.2.1.   The   Duke   of   Edinburgh's   International   Award   
Mezinárodní  cena  vévody  z  Edinburgu  je  prestižní  vzdělávací  program  pro  mladé  lidi,  který  je                
podporuje  v  osobním  rozvoji  a  získávání  dovedností  uplatnitelných  v  budoucím  životě             
a   práci.   
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11.2.2.   Mléko   do   škol   

Program  podpory  spotřeby  mléka  ve  školách  existuje  v  České  republice  již  od  roku  1999.  Po                 
vstupu  ČR  do  Evropské  unie  byl  tento  projekt  přizpůsoben  unijním  předpisům  a  fungoval  pod                
názvem  Podpora  spotřeby  školního  mléka.  Ve  školním  roce  2017/2018  došlo  ke  sjednocení              
podmínek  pro  poskytování  ovoce,  zeleniny  a  mléka  do  škol  a  projekt  se  stal  pod  názvem                 
Mléko   do   škol   součástí   školního   projektu   spolu   s   Ovocem   a   zeleninou   do   škol.   

Žáci  mají  garantované  pravidelné  dodávky  konzumního  mléka,  případně  neochucených           
mléčných  výrobků  zdarma.  S  doplatkem  mohou  odebírat  i  ochucené  mléčné  výrobky.  Kromě              
dodávek  mléčných  výrobků  jsou  součástí  projektu  i  doprovodná  vzdělávací  opatření,  která             
zajišťují  schválení  dodavatelé.  Podporovány  jsou  exkurze,  vzdělávací  akce,  ochutnávky           
a   soutěže   propagující   spotřebu   mléka   a   mléčných   výrobků.   

  

11.2.3.   Ovoce   a   zelenina   do   škol   
Projekt  Ovoce  a  zelenina  do  škol  byl  v  České  Republice  zahájen  ve  školním  roce  2009/2010.                 
Jedná  se  o  projekt  Evropské  Unie,  jehož  cílem  je  přispět  k  trvalému  zvýšení  spotřeby  ovoce                 
a  zeleniny,  vytvořit  správné  stravovací  návyky  ve  výživě  dětí  a  tím  zároveň  bojovat  proti                
dětské  obezitě.  Cílovou  skupinou  projektu  jsou  žáci  základních  škol,  včetně  dětí             
z  přípravných  tříd  základních  škol  nebo  přípravného  stupně  základních  škol  speciálních,             
kterým  je  zdarma  dodáváno  čerstvé  ovoce  a  zelenina  nebo  ovocné  a  zeleninové  šťávy  nebo                
ovocné   protlaky.     
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12.   Hospodaření   školy   

73   

Základní   údaje   o   hospodaření   školy   za   účetní   rok   2020   (v   tis.   Kč)   

Výnosy   celkem:   40   719   

dotace   od   Krajského   úřadu   Zlínského   kraje   33   823   

dotace   od   Magistrátu   města   Zlína   3   382   

ostatní   příjmy,   vedlejší   hospodářská   činnost  3   514   

Náklady   celkem:   40   710   

platy   a   odvody   33   378   

učebnice   a   učební   pomůcky   292   

provozní   materiál  454     

opravy   a   udržování   556   

energie   1   173   

odpisy   1   144   

provozní   služby   1   174   

potraviny   1   202   

vybavení   učeben   a   učební   pomůcky,   DDHM   1   251   

ochranné   pomůcky   a   vybavení   lékárniček   86   

Hospodářský     výsledek   
tj.   rozdíl   mezi   výnosy   a   náklady   9   

Fond   investic   

počáteční   stav   k   01.01.2020   160   

příděl   do   fondu   1   027   

čerpání   fondu   888   

konečný   stav   k   31.12.2020   299   

Fond   rezervní   

počáteční   stav   k   01.01.2020   352   

příděl   do   fondu     1   535   
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čerpání   fondu   98   

konečný   stav   k   31.12.2020   1   789   

  Fond   odměn   

počáteční   stav   k   01.01.2020   50   

příděl   do   fondu   0   

čerpání   fondu   0   

konečný   stav   k   31.12.2020   50   

Fond   FKSP   

počáteční   stav   k   01.01.2020   244  

příděl   do   fondu   481   

čerpání     341   

konečný   stav   k   31.12.2020   384   
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13.   Kontroly   ve   školním   roce   2020/2021   

13.1.   Výsledky   kontrol   
  

Ve   školním   roce   2020/2021   proběhly   tyto   kontroly:   

  

Veřejnosprávní   kontrola   
Ve  dnech  28.1.2021  -  14.4.2021,  kontrola  hospodaření  s  veřejnými  prostředky,  finanční             
kontrola  hospodaření  a  prověření  přiměřenosti  a  účinnosti  systému  finanční  kontroly            
v  účetním  období  2020  se  zaměřením  na  inventarizaci  majetku  a  závazků,  nakládání              
s  majetkem  a  vedení  pokladny,  kontrola  vybraných  oblastí  na  základě  kontrolního  zjištění              
v   souvisejících   účetních   obdobích.   

Výsledek   kontroly:   nebylo   uloženo   porušení   rozpočtové   kázně.   

  

Inspekční   činnost     
Inspekční  činnost  na  získávání  a  analyzování  informací  o  činnosti  škol  a  školských  zařízení               
v   období   po   návratu   žáků   k   prezenčnímu   vzdělávání   -   2.6.2021.     

Výsledek   kontroly:   Výuka   probíhala   v   souladu   s   metodickým   doporučením   MŠMT.   

  
Kontrola   KHSZK   

Dne  22.4.2021,  kontrola  plnění  povinností  vyplývajících  z  Mimořádného  opatření  MZ,            
č.j.:   MZDR   14592/2021-2/MIN/KAN   ze   dne   6.4.2021.     

Výsledek   kontroly:   nebylo   zjištěno   pochybení   ani   závady.   

  
Kontrola   KHSZK   

Dne  22.4.2021,  kontrola  plnění  povinností  vyplývajících  z  Mimořádného  opatření  MZ,            
č.j.:   MZDR   14601/2021-2/MIN/KAN   ze   dne   10.4.2021.     

Výsledek   kontroly:   nebylo   zjištěno   pochybení   ani   závady.   

  
Kontrola   KHSZK   

Dne  22.4.2021,  kontrola  plnění  povinností  vyplývajících  z  Mimořádného  opatření  MZ,            
č.j.:   MZDR   14600/2021-2/MIN/KAN   ze   dne   12.4.2021.     

Výsledek   kontroly:   nebylo   zjištěno   pochybení   ani   závady.   

  
Kontrola   KHSZK   

Dne  22.4.2021,  kontrola  plnění  povinností  vyplývajících  z  Mimořádného  opatření  MZČR,            
č.j.:   MZDR   14592/2021-3/MIN/KAN   ze   dne   6.4.2021.     
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Výsledek   kontroly:   nebylo   zjištěno   pochybení   ani   závady.   

  
Kontrola   KHSZK   

Dne  24.6.2021,  kontrola  školy  v  přírodě  v  rekreačním  areálu  REVIKA  ve  Vizovicích  -  plnění                
povinností   dle   zákona   č.   258/2000   Sb.   a   Mimořádných   opatření   MZČR.     

Výsledek   kontroly:   závady   nebyly   zjištěny.   

  
Kontrola   VZP   

Za  období  od  1.5.2017  do  8.4.2021,  předmětem  kontroly  je  dodržování  oznamovací             
povinnosti,  stanovení  vyměřovacích  základů  a  výše  pojistného,  dodržování  termínu           
splatnosti   pojistného   a   dodržování   podávání   přehledů   o   platbách   pojistného.     

Výsledek  kontroly:  nedodržení  výše  minimálního  vyměřovacího  základu  u  zaměstnance,           
pojistné   doplaceno   21.4.2021.     
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Výroční   zpráva    2020/2021   

  
Datum   zpracování   zprávy:   25.08.2021   

Datum   projednání v pedagogické   radě:   30.08.2021   

Datum   projednání   ve Školské   radě:   29.09.2021   

  

  

Podpis   předsedy   Školské   rady:   Mgr.   Věra   Stojarová   ……...…………..…………………………..   

  

  

Podpis   ředitelky   školy:   Mgr.   Jaroslava   Müllerová,   Ph.D.   ……………………..…………………...   
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