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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1  Název školy 

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace 

Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

příspěvková organizace 

IZO: 600 125 904 

 IČO: 46 27 10 40 

 

1.2  Sídlo školy 

Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

 

1.3  Charakteristika školy 

Úplná škola 

 

1.4  Zřizovatel školy 

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 

 

1.5  Údaje o vedení školy 

Mgr. Zdeněk Šlapal   ředitel školy 

Mgr. Radoslav Večeřa  zástupce ředitele školy 

 

1.6  Adresa pro dálkový přístup 

tel.:   517 440 376 

www.adresa:  www.zsmoravkova.cz 

e-mail:  skola@zsmoravkova.cz 

 

1.7  Údaje o školské radě 

První schůzka školské rady se uskutečnila dne 07.10.2019, na které se schválila Výroční 

zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019. Další schůzka školské rady proběhla dne 

24.02.2020. Školská rada na ni schválila změny ŠVP, které se týkaly Zabezpečení vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Důvodem úprav ŠVP byla novela vyhlášky  

č. 27/2016, která nabyla platnosti 01.01.2020.  

Předsedkyně školské rady Mgr. Petra Nedomová oznámila ukončení svého členství ve 

školské radě k datu 30.06.2020. Její mandát končil z důvodu ukončení povinné školní docházky 

jejího syna. Z těchto důvodů proběhly v květnu 2020 doplňovací volby nového člena z řad 

zákonných zástupců. Novým členem byla zvolena paní Věra Prokešová.  

http://www.adresa/
http://www.zsmoravkova.cz/
mailto:zsmoravkova@acvyskov.cz
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Dne 30.06.2020 se sešla školská rada ke schválení změn ŠVP školní družiny pro školní 

rok 2019/2020. Zároveň proběhlo zvolení nového předsedy školské rady. Novým předsedou 

byla zvolena paní Věra Prokešová. 

Na podzim roku 2020 bude ukončeno tří leté volební období školské rady a proběhnou 

nové volby.     
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE, V SOULADU 

SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

2.1  Poslední zařazení do sítě škol 

 Č. XIII. ZMÚ 1651-05 ze dne 27.04.2005, s účinností od 01.05.2005 

2.2  Vzdělávací program 

Název vzdělávacího 

programu 
Č. j. V ročníku  

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Základní školy Vyškov, 

Morávkova 40, 

příspěvková organizace,  

7. vydání 

328/2016 3., 4., 5., 8., 9. roč. 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Základní školy Vyškov, 

Morávkova 40, 

příspěvková organizace,  

8. vydání 

 

409/2018 1., 2., 6., 7. roč. 

 

2.3  Součásti školy  

 

Název součásti 
Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 

09/19 06/20 09/19 06/20 09/19 06/20 

ZŠ 540 540 302 305 16 16 

ŠD 90 90 88 90 3 3 

 

 

Název 

součásti 
Kapacita 

Počet stravovaných 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 450 126 36 0 

 

2.4  Typ školy 

Úplná    

(spojené ročníky v jedné třídě: ne)  
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2.5  Dojíždějící žáci dle obcí 

 

 Do naší školy dojíždí žáci z Vyškova a z následujících obcí:  

 

Bohdalice-

Pavlovice 
1 Pustiměř 2 

Brno 1 Rostěnice 1 

Drnovice 1 Rybníček 1 

Hoštice-

Heroltice 
1 Studnice 10 

Nové Sady 3 Topolany 1 

Podivice 1 
Ivanovice  

na Hané 
2 

Lysovice 2 Ježkovice 1 

Topolany 1 Švábenice 1 

Zelená Hora 1 Ruprechtov 2 

Praha 7 1 Slavkov u Brna 1 

 

2.6  Podpůrná opatření 

 

Podpůrná opatření stupně Počet žáků k 30. 06. 2020 

1 3 

2 13 

3 

 

14 
4 1 

5 0 

 

3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

3.1  Počty zaměstnanců školy 

 

ředitel školy   1 

zástupce ředitele   1 

Pedagogové 21 

asistent pedagoga   5 

vychovatelky ŠD   3 

pracovnice školní jídelny   4 

správní a provozní zaměstnanci   7 
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3.2  Přehled o zaměstnancích školy 

 

 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

06/19 06/20 06/19 06/20 

40/37,8597 42/37,2640 33/28,7549 31/27,5267 

*lomené číslo: fyzický stav / přepočtený stav  

    

3.3  Personální změny 

 

 Školní rok 2019/2020 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 5 

- z toho absolventů PF, VŠ  

(u ŠD absolventů SPgŠ) 
0 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 2 

- z toho na jinou školu 1 

- z toho mimo školství 0 

- z toho počet pracovníků v důchodovém věku 1 

 

 

3.4  Jmenný seznam zaměstnanců školy 

Ředitel školy 

Mgr. Zdeněk Šlapal 

 

Zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Radoslav Večeřa 

 

Učitelé 

Mgr. Martina Ambrosová 

Mgr. Helena Balková 

Mgr. Gabriela Bayerová 

Mgr. et. Bc. Vendula Benešová 

Mgr. Alena Crhonková 

Mgr. Tomáš Černík 

Mgr. Kateřina Gibalová 

Mgr. Iva Hrazdírová 

Mgr. Lenka Hušková 

Mgr. Ivana Jirková 

Mgr. Iveta Kalábová 

RNDr. Libuše Kraváčková 

RNDr. Helena Nedělová 

Mgr. Jana Ondroušková 

Mgr. Kamila Rejzková 

Správní zaměstnanci 

Mgr. Tomáš Karásek 

Marie Koudelková 

Ing. Petr Skácel 

Karel Pospíšil  

Alena Zouharová 

Lenka Ryšánková 

Stanislava Graplová 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

Hana Doleželová 

Eva Holzerová 

Dagmar Pustelníková 

Kateřina Pospíšilová – vedoucí ŠJ 

 

Vychovatelky 

Vladimíra Julínková 

Lenka Kozůbková 

Miroslava Gregorová 
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Mgr. Kateřina Ryšková 

Mgr. Klára Sedláková 

Mgr. Eva Škarydková 

Mgr. Marcela Zabloudilová 

 

Vysvětlivky 
 

2. PP – druhý (souběžný) pracovní 

             poměr u téhož zaměstnavatele 

Asistentky pedagoga 
Lenka Alánová 

Miroslava Gregorová – 2.PP 

Lenka Kozůbková – 2.PP 

Dagmar Ohnoutková 

Bc. Petra Rašková 
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3.5  Organizační schéma školy 
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3.6  Přehled funkcí pedagogických zaměstnanců 

Ředitel školy    Mgr. Zdeněk Šlapal 

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Radoslav Večeřa 

Koordinátor ŠVP    Mgr. Martina Ambrosová 

Jazyk a jazyková komunikace: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Helena Balková 

Předmětová komise:     Mgr. Helena Balková (Čj)  

      Mgr. Kamila Rejzková (Aj) 

      Mgr. Martina Ambrosová (Nj) 

Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Gabriela Bayerová 

Předmětová komise :    Mgr. Gabriela Bayerová (M) 

      Mgr. Jaroslav Spáčil (Inf) 

Člověk a společnost: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Iveta Kalábová  

Předmětová komise:    Mgr. Iveta Kalábová (D) 

      Mgr. Petra Poláková (Vo) 

Člověk a příroda: 

Předseda předmětové komise:   RNDr. Helena Nedělová  

Předmětová komise:    RNDr. Helena Nedělová (P, Ch) 

      Mgr. Tomáš Černík (F) 

      Mgr. Jana Ondroušková (Z) 

Umění a kultura: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Iva Hrazdírová (Vv) 

Předmětová komise:    Mgr. Eva Škarydková (Hv) 

       

Člověk a zdraví, Člověk a svět práce: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Iva Hrazdírová 

Předmětová komise:    Mgr. Iva Hrazdírová (Tv) 

Mgr. Jana Ondroušková (Sp) 

Mgr. Iveta Kalábová (Vz) 

Člověk a jeho svět: 

Předseda předmětové komise:   Mgr. Alena Crhonková 

Předmětová komise:    Mgr. Alena Crhonková (koordinace předmětů 

               v dané oblasti) 

Metodik I. stupně:  
Předseda předmětové komise:   Mgr. Alena Crhonková 

Poradenské pracoviště:  
Vedoucí poradenského pracoviště:  Mgr. Marcela Zabloudilová 

Školní speciální pedagog:              Mgr. Marcela Zabloudilová 

Školní metodik prevence:   Mgr. Jana Ondroušková 

Výchovný poradce:     Mgr. Helena Balková  

Asistenti pedagoga:    Lenka Alánová 

Miroslava Gregorová  

      Lenka Kozůbková 

Dagmar Ohnoutková 

Bc. Petra Rašková 
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Náplň činnosti předmětových komisí: 

o zabezpečovat mezipředmětové vztahy včetně vzájemných hospitací, 

o koordinace vzdělávacích akcí, 

o koordinace zpracování tematických plánů, 

o předávání informací vyučujícím jednotlivých předmětů, 

o zpracovat rámcový plán činností v předmětové skupině, 

o koordinace výběru učebnic a pomůcek, 

o podílet se na tvorbě ŠVP. 

 

Složení výchovné komise: 

o statutární zástupce školy, 

o Mgr. Marcela Zabloudilová – výchovný poradce, vedoucí poradenského 

pracoviště, 

o Mgr. Jana Ondroušková – školní metodik prevence, 

o Mgr. Helena Balková – výchovný poradce pro volbu povolání, 

o příslušný třídní učitel, 

o přizvaný pracovník z příslušné oblasti veřejné správy. 

 

4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

4.1  Zápis žáků do 1. třídy 

 

Počet dětí 

u zápisu 

Počet odkladů PŠD Očekávaný 

počet dětí 

Očekávaný počet 

tříd Navržen Skutečnost 

39 7 7 32 2 

 

4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní 

docházky 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU jiné 

38 5 19 13 1 

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 2 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 0 

 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

13 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP 

A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ 

VÝSLEDKŮ 

5.1  Prospěch žáků 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

302 201 99 2 0 0 

5.2  Chování žáků 

Snížený stupeň z chování:   

 I. pololetí II. pololetí 

z toho 2. stupeň 0 0 

z toho 3. stupeň 0 0 

5.3  Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 7 0 

Dodatečný odklad povinné školní 

docházky 
0 0 

Zařazení dětí do ZŠ 32 0 

Přestup žáka 1 0 

Zařazení do třídy s rozšířenou výukou 

informatiky 
15 0 
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6. ŠVP 

6.1  Plnění učebního plánu 

o Plnění učebního plánu i osnov je v souladu se ŠVP pro ZV ZŠ Vyškov, 

Morávkova 40, příspěvková organizace, 7. vydání včetně Dodatku č. 1 (s platností od 

01.09.2017), Dodatku č. 2 (s platností od 01.12.2018) a Dodatku č. 3 (s platností od 

01.03.2020) pro žáky 3. – 5. roč. a žáky 8. a 9. roč. 

o Plnění učebního plánu i osnov je v souladu se ŠVP pro ZV ZŠ Vyškov, 

Morávkova 40, příspěvková organizace, 8. vydání včetně Dodatku č. 1 (s platností od 

01.12.2018), Dodatku č. 2 (s platností od 01.09.2019) a Dodatku č. 3 (s platností od 

01.03.2020) pro žáky 1. a 2. roč. a žáky 6. a 7. roč. 

6.2  Testování žáků 

o Proběhlo testování žáků 6. roč. (říjen 2019) v anglickém jazyce, v českém jazyce, 

v matematice a v oblasti osobních studijních předpokladů. Pro testování bylo použito 

SCIO testů. Výsledky testování škole slouží jako nástroj pro zpětnou vazbu 

a vyhodnocování výsledků vzdělávání za I. stupeň ZV.  

o Proběhlo testování ČŠI žáků 8. ročníku v oblasti environmentální výchovy. 

o Testování SCIO a ČŠI bude začleněno do každoročního plánu práce školy, slouží jako 

jeden z nástrojů pro autoevaluaci školy. 

6.3  Úpravy ŠVP 

o Od 01.03.2020 je platný Dodatek č. 3 k ŠVP ZV 7. vydání 

- V kapitole 3 Charakteristika ŠVP je provedena změna kapitoly 3.3 Zabezpečení 

výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

o Od 01.09.2019 je platný Dodatek č. 2 k ŠVP ZV 8. vydání 

 

- V kapitole 5 Učební osnovy je provedena úprava vyučovacího předmětu 

Informatika v 6. – 9. roč. s platností pro žáky nastupující do 6. roč. Úprava se 

týká rozšířené výuky informatiky.  

 

o Od 01.03.2020 je platný Dodatek č. 3 k ŠVP ZV 8. vydání  

 

- V kapitole 3 Charakteristika ŠVP je provedena změna kapitoly 3.3 Zabezpečení 

výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

- V kapitole 3 Charakteristika ŠVP je provedena změna kapitoly 3.5 Začlenění 

průřezových témat. 

- V kapitole 3 Charakteristika ŠVP je provedena změna podkapitoly 3.5.1.1 

Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat. 
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6.4  Různé 

o Pokračovali jsme ve výuce čtení v 1. a 2. roč. metodou splývavého čtení. 

o V daných ročnících I. stupně proběhla výuka plavání. 

o Ode dne 11.03.2020 na základě usnesení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost 

žáků na všech školách ČR, došlo tudíž k jejich uzavření souvisejícím s opatřeními 

nutnými k ochraně obyvatelstva před celosvětovým šířením nemoci Covid-19. 

o Následkem uzavření škol probíhalo další vzdělávání distanční formou. 

o Dle doporučení MŠMT ČR a ČŠI se pedagogové v učivu zaměřili na stěžejní 

předměty a nejdůležitější tematické celky. 

o K částečnému opětovnému otevření škol došlo dne 11.05.2020, a to pouze pro žáky 

9. ročníku, které čekaly odsunuté termíny přijímacích zkoušek ke střednímu 

vzdělávání. Naše škola umožnila těmto žákům za všech přísných hygienických 

a bezpečnostních opatření navštěvovat školu v pondělí, středy a pátky, během nichž 

byli žáci intenzivně připravováni v českém jazyce a matematice k přijímacím 

zkouškám. 

o Od 08.06.2020 byla možnost chodit do školy nabídnuta i ostatním žákům II. stupně, 

vždy jeden den v týdnu jeden ročník. Za přísných hygienických a bezpečnostních 

opatření probíhala výuka hlavních předmětů (Čj, M) a třídnické hodiny, v kterých se 

mohli střídat učitelé dalších předmětů (Aj, Nj, F, Ch, P, D, Z) a dovysvětlit 

problematické látky v případě potřeby a po domluvě se žáky. 

o Od 25.05.2020 začala probíhat omezená prezenční výuka pro žáky I. stupně, jejichž 

rodiče si přáli návrat svých dětí do školy. Přihlásilo se cca 60% žáků I. stupně, bylo 

tedy možné za aktuálních personálních a přísných hygienických a bezpečnostních 

opatření školy výuku zajistit. Byla dodržována všechna doporučení stanovená MŠMT 

a MZ ČR.  

o Projekt Ročníkové práce pro 9. ročník probíhal i nadále, konzultace s vedoucími prací 

se uskutečňovaly distančně. Žáci odevzdali své práce a jejich prezentace včas, 

namísto obhajob ročníkových prací na závěr roku žáci natočili videa, v nichž svou 

práci představili a zároveň se jejich prostřednictvím rozloučili s pedagogy a povinnou 

školní docházkou. 

o Dle Plánu práce pro rok 2019/2020 se až do uzavření škol 11.03.2020 uskutečnila 

valná většina plánovaných školních a mimoškolních akcí, výukových programů  

a exkurzí.  

o Následkem uzavření škol 11.03.2020 (Covid-19) se neuskutečnila mnohá školní kola 

soutěží, olympiád, turnajů, stejně jako okresní a krajská kola většiny soutěží, 

olympiád a turnajů byla zcela zrušena. 

o Projekt ESF OP VVV Šablony II byl přerušen, většina aktivit realizovaných během 

výuky se odsunula na září 2020, všechny vyžadují osobní přítomnost žáků. Vše 

v souladu s doporučeními MŠMT ČR vydanými pro projekty ESF – OP VVV.    
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7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Dle plánu práce byly splněny všechny důležité úkoly: 

 

o Pedagogové byli průběžně na poradách seznamováni s aktuální legislativou v oblasti 

prevence a s poznatky ze školení prostřednictvím metodika prevence.  

o Školní metodik prevence průběžně spolupracoval s okresním metodikem prevence  

a aktivně se zapojil do setkávání metodiků prevence z jiných škol. 

o Metodikem prevence byly vypracovány a realizovány dokumenty školy v oblasti 

prevence s ohledem na nová metodická doporučení MŠMT: Preventivní strategie 

školy, Minimální preventivní program. 

o V průběhu školního roku úspěšně proběhly preventivní programy a celoškolní akce 

zaměřené na vztahy v kolektivu, exkurze, výlety, besedy, lyžařský výcvik, bruslení – 

až do uzavření škol ne 11.03.2020 z důvodu šíření Covid-19. 

o Monitoring tříd byl proveden školní metodičkou prevence s třídními učiteli. Kolektivy 

– bez nutné pomoci PPP Vyškov – významná role třídních učitelů. Řešení 

problémových chování u jednotlivých žáků proběhlo ve spolupráci s třídními učiteli  

a poradenského pracoviště, dle potřeby byla rodičům doporučena péče odborníků. 

o Témata prevence navazují na ŠVP a byla zařazena do výuky -  dopravní výchova, 

šikana, agrese, kyberšikana, drogy aj. v předmětech Prv, Vz, Vo, P. 

o Ve školním roce proběhly jednorázové preventivní programy: beseda s PČR (na téma 

trestní odpovědnost, sebeobrana, volba povolání), den s hasiči HZS Vyškov, beseda 

týkající se bezpečnosti v silničním provozu, přednáška a beseda zdravého životního 

stylu (pro starší děvčata na téma prevence – gynekologie a očkování). 
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8. OBLAST ICT  

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo v oblasti ICT: 

o Září 2019 – dokončena rekonstrukce učebny informatiky, nová kabeláž, síťové 

rozvody, nové pracovní stoly, nová podlaha s tunelovým uložením kabeláže, 

vymalování učebny. 

o Září 2019 – červen 2020 budována firmou AutoCont Vyškov bezdrátová páteřní síť 

na posílení Wi-Fi signálu, který měl pokrýt signálem většinu učeben ve škole. Byly 

nainstalovány nové přístupové body. Od srpna 2020 je novým poskytovatel 

internetového připojení a správcem školního serveru firma INFOS Vyškov. Úkolem 

nového dodavatele je zajištění propojení výpočetní techniky s centrální tiskárnou ve 

sborovně a celková reorganizace celé školní počítačové sítě. 

o V říjnu 2019 proběhlo testování žáků 6 ročníku SCIO testy  (Čj, Aj, M, OSP). 

o Proběhlo i testování ČŠI v oblasti environmentální výchovy – týkalo se žáků  

8. ročníku. 

o Po dobu celého roku na základě uzavřené smlouvy probíhala spolupráce se SOŠ 

a  SOU Vyškov, Sochorova 15 v rámci projektu polytechnické výchovy.  

o Byla pořízena nová interaktivní tabule do učebny anglického jazyka. 

o Dvacet monitorů v učebně informatiky bylo nahrazeno jednotnými monitory HP. 

Monitory škola obdržela od pobočky České spořitelny Prostějov. 

o Z ESF – OP VVV Šablony II bylo zakoupeno 20 žákovských notebooků. 

o Pro pedagogické pracovníky byly zakoupeny tři nové notebooky. 

o Pro zajištění rozšířené výuky informatiky škola zakoupila 10 nových mikropočítačů 

„micro:bit“ a pět nových stavebnic „Mbotů“. 

o Pro kroužek robotiky, který probíhá na naší škole pod SVČ Maják Vyškov bylo 

dodáno pět robotických stavebnic VEX IQ. 
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

9.1  Hlavní priority a strategie DVPP 

Priority 

o prohlubování znalostí v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

o studium v oblasti pedagogických věd, 

o studium v oblasti matematické gramotnosti. 

o studium v oblasti čtenářské gramotnosti, 

o studium pro metodika prevence, 

o studium specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, 

o prohlubování znalostí v oblasti řízení školy, 

o prohlubování znalostí koordinátora ŠVP v oblasti ŠVP, 

o vzdělávání v oblasti výuky finanční gramotnosti, 

o prohlubování znalostí v oblasti ICT, 

o prohlubování znalostí v oblasti BOZP, 

o vzdělávání v oblasti financování projektů a získávání dotací a grantů, 

o prohlubování znalostí oblasti činnostního učení, metody čtení (splývavé čtení 

Sfumato), 

o rozšiřování odborné kvalifikace v jednotlivých předmětech, 

o získávání poznatků v oblasti dramatické výchovy, 

o rozšiřování znalostí v oblasti PR a vnějších vztahů, 

o prohlubování znalostí v oblasti vnitřních vztahů a týmové práce, 

o školení vydavatelů učebnic, výukových programů a školních pomůcek. 

 

Strategie 

o finanční možnosti školy dané rozpočtem v roce 2019 a v roce 2020, 

o čerpání ESF, 

o vyvážené rozvržení na jednotlivé pedagogické pracovníky, 

o brát ohled na narušení výchovně – vzdělávacího procesu, 

o cenová nabídka na trhu a vzdálenost místa konání, 

o zohlednění dlouhodobého hlediska potřebnosti vzdělávání, 

o podpora pedagogů za účelem zájmu o zvyšování vzdělání v jejich oblastech  

a sledování nejnovějších výzkumů a aktuálních témat jejich oborů. 
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9.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

9.3  Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Počet 

přihlášených 

pracovníků 

Název školení, semináře 

1 Inventarizace majetku 

1 ,,eNeschopenka“ a její uplatnění od 01.01. 2020 

1 Závěr roku v účetnictví PO 

3 Školení hygienického minima 

4 Nové trendy v moderním vaření 

1 Jak vytvořit a vést IT dokumentaci v organizaci 

1 Spisová škola pro školy 

 

Počet 

přihlášených 

pracovníků 

Název školení, semináře 

3 Anglický jazyk pro začátečníky 

3 Anglický jazyk pro mírně pokročilé II 

2 Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 

3 Nápady k rozvoji čtení s porozumění v přírodovědných předmětech 

1 Psychologické aspekty bezpečnosti ve školách a školských zařízeních 

1 Vedení třídnických hodin jako základ primární prevence 

1 Inkluze v reálném životě školy 

16 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

1 Využití počítače v matematice 

1 Jak vytvořit a vést IT dokumentaci 

1 Konference o nových technologiích ve vzdělávání 

2 Polytechnika pro ZŠ 

1 Technohrátky na Sochorce 

1 Výtvarná výchova a CNC stroje 

2 Videoworkshop 1 – CNC technologie při podpoře výuky na ZŠ 

2 Videoworkshop 2 – CNC technologie při podpoře výuky na ZŠ 

1 Videoworkshop 3 – CNC technologie při podpoře výuky na ZŠ 

11 Aktivizační metody a formy práce v hodinách matematiky na I. stupni ZŠ 
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10. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

10.1 Certifikát „Rodiče vítáni“ 

Naše škola získala certifikát „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci  

a spolupráci s rodiči. Škola je certifikována od 08.11.2011, datum poslední 

certifikace 26.04.2020. Certifikát uděluje EDUIN, o.p.s. vždy na jeden rok 

při splnění základních požadavků. Dále musí škola splňovat nejméně dva 

z volitelných požadavků, které si sama vybrala.  

(více na www.rodicevitani.cz) 

 

Naše škola vydává vlastní časopis Moravánek, vychází nepravidelně, dle možností 

redaktorů.  

 

10.2 Public Relations ve školním roce 2019/2020   

Celoročně spolupracujeme s Vyškovským zpravodajem, Vyškovským deníkem, 

televizním infokanálem Vymik a týdeníkem Region.  

Webové stránky školy www.zsmoravkova.cz jsou průběžně aktualizovány. Zařazovány 

jsou články z akcí, fotografie, informace, zprávy a oznámení jednotlivých vyučujících.  

 

10.3 Zpráva za školní rok 2019/2020 - www stránky  

- Nové stránky v provozu od 01.09.2019. 

- Přidáno asi 47 článků do sekce Aktuality.  

- Přidáno 16 článků na hlavní stranu.  

- Přidáno 34 alb do fotogalerie.  

- Pravidelné týdenní zveřejňování jídelního lístku.  

- Celkem přidáno asi 63 článků.  

- Návštěvnost stránek: již 28338 zhlédnutí.  

 

10.4 Články v místním tisku za uplynulý školní rok:  

- Prvňáčci 

- Míčové sporty mají zelenou, Morávkovu těší hřiště 

- Bramborobraní 

- Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova 

- Těšíme se do školy  

- Zápis do 1. ročníku 

 

10.5 Péče o předškoláky – spolupráce s mateřskými školami 

- Informativní schůzka k zápisu v MŠ Šikulka, Opatovice, Dědice, Rychtářov (leden). 

- „Se školkou do školy“ – projekt seznamování předškolních dětí z MŠ se školním 

prostředím. 

- „Těšíme se do školy“ – tři odpolední setkání pro budoucí prvňáčky (březen) – proběhlo 

pouze jedno setkání, než došlo 11.03.2020 k uzavření škol z důvodu šíření Covid-19. 

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.zsmoravkova.cz/
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- „Zápis do 1. ročníku“ – proběhl v době od 01.04. – 16.04.2020 bez osobní přítomnosti 

dětí ve škole. 

- Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků (červen). 

 

10.6 Soutěže (okresní, krajské, státní, mezinárodní) včetně největších 

úspěchů našich žáků*:  

- Okresní kolo v šachovém turnaji – 3. místo,  

- Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – 5. a 8. místo,   

- Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – 8. místo, 

- Okresní kolo Fyzikální olympiády – 5. místo, 

- Okresní kolo Dějepisné olympiády – 6., 15. a 21. místo, 

- Okresní kolo Recitační soutěže – čestné uznání, 

- Okresní kolo Mistrovství ČR v šachu škol, 

- Okresní kolo v přehazované – 7. místo, 

- Okresní kolo v basketbalu – účast,  

- Okresní kolo v minifotbale – účast, 

- Okresní kolo v přespolním běhu – účast, 

- Okresní kolo ve florbalu – účast, 

 

10.7 Evropské a další projekty  

- „Vzdělávání pedagogů a zvýšení kvality výuky na ZŠ“ projekt ESF OP VVV – 

Šablony II, 

- „Ovoce a mléko do škol“ – celoroční projekt EU, 

 

- Naše škola se zapojila do výzvy č. 7 MAS Vyškovsko – IROP- Zkvalitnění vzdělávání  

a celoživotního učení. Na modernizaci odborných učeben a zajištění bezbariérovosti 

školy jsme žádali o 3 miliony Kč. Projekt je nyní ve 3. kole schvalování. Poskytovatelem 

dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 

 

   

* Jiná okresní a krajská kola 

olympiád, soutěží, turnajů, kterých 

se škola běžné účastní, byla 

z důvodu šíření Covid-19 zrušena. 
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10.8 Školní akce a projekty  

- „Každý máme svého deváťáka“ – celoroční projekt pro žáky 1. a 9. ročníku, 

- „Bramborobraní“ – podzimní slavnost pro celou školu a rodiče, 

- „Výročí 30 let sametové revoluce“ – projektový den pro I. a II. stupeň, 

- „Adventní setkání u stromečku“ – předvánoční slavnost, spolupráce rodiny a školy, 

-  „Ročníkové práce“ – celoroční projekt pro žáky 9. ročníku, vypracovali své závěrečné 

práce o pro ně zajímavém tématu, provedli závěrečnou prezentaci a obhajobu práce – 

z důvodu Covid-19 formou videoprezentací distančně, 

- LVK Filipovice, Bělá pod Pradědem – 7. ročník. 

10.9 Další aktivity 

- SFUMATO u nás slaví 10 let, 

- Plavecký výcvik – 2. až 5. ročníku, 

- Bruslení na Zimním stadionu ve Vyškově – I. stupeň, 

- Pasování na čtenáře – Knihovna KD Vyškov – 2. ročník, 

- Fotografování prvňáčků, 

- Komiksový workshop v Knihovně KD Vyškov – 2. a 6. ročník, 

- Já mám koně – Boškůvky – 2. ročník, 

- Pasování na čtenáře v Knihovně KD Vyškov – 2. ročník, 

- Dopravní hřiště – 4. ročník, 

- Tluče bubeníček – výukový program s bubny – 5. ročník, 

- Mikulášská nadílka – 9. ročník pro I. a II. stupeň, 

- Mikuláš na ledě na Zimním stadionu ve Vyškově – I. stupeň a vybraní žáci 9. ročníku, 

- Vánoční dílničky – Muzeum Vyškovska, 

- Výprava do doby ledové – výukový program „Rychta“ – 4. ročník, 

- Od semínka k chlebu v ZOO Vyškov – 1. ročník, 

- Divadelní představení – Besední dům Vyškov – 1. ročník, 

- Den s hasiči – 4. ročník, 

- Celoroční spolupráce s SVČ Maják Vyškov – kroužky, příměstský tábor, 

- Pietní rozloučení s Karlem Gottem, 

- Vánoční vystoupení Hudebního kroužku na Masarykově náměstí ve Vyškově, 

- Vánoční vystoupení Hudebního kroužku v Charitě Vyškov-Dědice, 

- Vánoční vystoupení Hudebního kroužku v MŠ Šikulka, 

- Vyrábíme dárečky k narozeninám pro „Trdlinky“, 

- Akce BESIP, 

- Festival vědy Brno – 6. a 7. ročník, 

- Prales na talíři – Výukový program v ZOO Vyškov – 8. ročník, 

- Pevnost poznání Olomouc – 8. a 9. ročník, 

- FabLab Brno – 8. a 9. ročník, 

- Zvířata v ohrožení – výukový program v ZOO Vyškov – 5. ročník, 

- Tvorba komiksů – výukový program – 6. ročník, 

- Saturnin – divadelní představení v Národním divadle Brno – 7. ročník, 

- Síla lidskosti – N. Winton – projekce a beseda v Sokolském domě – 8. a 9. ročník, 

- Zpomal, prosím – literární soutěž, 

- Projektový den na SOŠ a SOU Sochorova 15 – 9. ročník, 

- exkurze SOŠ a SOU Sochorova 15 – 6. až 9. ročník – polytechnická výchova – 

opracování různých typů materiálu (dřevo, plast, kov), ukázka programování na CNC 

strojích, 

- Jeden svět na školách – projekt – 7. a 9. ročník, 

- Život ve středověku – Muzeum Vyškovska – 7. ročník, 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

23 

 

- Anthropos – dějepisná exkurze – 6. ročník, 

- Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí – 9. ročník,  

- soutěž OVOV, 

- SAZKA olympijský víceboj, 

- školní kola olympiád v Čj, Aj, Nj, M, F, Ch, P, D, Z, 

- projekt „Rekonstrukce školní zahrady – 1. část“, 

- První návštěva na gynekologii a očkování – přednáška s besedou – dívky 8. a 9. ročníku, 

- Čas proměn – výukové programy – 6. a 7. ročník, 

- Sběr starého papíru. 

 

Některé plánované, ale z důvodu Covid-19 neuskutečněné nebo zrušené akce: 

 

- Těšíme se do školy (předškoláci) – proběhlo 1x, 2 setkání zrušena, 

- animační program "Od ostatků po mrskut" – 8. ročník, 

- Trestní odpovědnost mládeže – 9. ročník – přednáška Policie ČR, 

- kulturně dějepisně-zeměpisná exkurze Polička – 8. ročník, 

- vzdělávací exkurze Osvětim – 8. a 9. ročník, 

- divadelní představení v divadle Radost Brno – I. stupeň, 

- Den evropských jazyků, 

- anglické divadelní představení v kině Palcát, 

- anglická recitační soutěž,  

- zájezd do Velké Británie, 

- jednodenní školní výlety pro celou školu, 

- exkurze – Hyundai Nošovice – 8. a 9. ročník, 

- exkurze do Planetária Brno – 3. ročník, 7. a 8. ročník, 

- návštěva z MŠ Dědická, 

- návštěvy z MŠ Šikulka – Interaktivní výuka, Malý stavitel, Šel zahradník do zahrady, 

- výukový program „Hlína“ ve spolupráci s SVČ Maják Vyškov – 5. ročník, 

- Zazpívej, slavíčku, 

- Technická olympiáda – 8. a 9. ročník, 

- Velikonoční dílničky v Muzeu Vyškovska, 

 

a mnohé jiné. 

 

10.10 Zájmová činnost  

- Kroužek anglického jazyka, 

- Sportovní kroužek zaměřený na fotbal a florbal, 

- Příprava žáků 9. ročníku v matematice k PZ, 

- Doučování prvňáčků, 

- Čtenářské kluby, 

- Kluby logických a deskových her, 

- Anglický klub, 

- Hudební kroužek. 
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11. PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Kapacita družiny byla i v tomto školním roce plně využita. V prvním i druhém pololetí bylo 

přihlášeno 90 dětí, a to převážně žáci prvního, druhého a třetího ročníku. 

 

Týdenní skladba náplně činností dětí: 

• estetika: hudebně pohybová, výtvarně pracovní, 

• vzdělávací: kolektivní, společenská, didaktická, stolní hry, četba knih a encyklopedií. 

Výše uvedené činnosti byly doplněny i tanečními a pohybovými prvky se zpěvem. Ty byly poté 

využity při vystoupeních jak pro rodiče, tak i pro veřejnost: uskutečnila se již tradiční návštěva 

místního stacionáře s podzimním a vánočním pásmem představení, v období adventu proběhlo 

hudební vystoupení před školou, skupina dětí rovněž vystupovala na “Vánočních trzích“ 

pořádaných městem Vyškov. 

Z nařízení vlády byla od 11.03.2020 další činnost (z důvodu karantény Covid-19) pozastavena.  

I přesto jsme stihli některé z plánovaných projektů uskutečnit: 

 

Projekty 

- Drakiáda (pro děti a rodiče) 

- Sportovní odpoledne  

- Taneční a hudební vystoupení pro klienty stacionáře (podzimní a adventní) 

- Kouzelnická show 

- Disco tance 

- Dětský karneval 

 

V rámci spolupráce se školou využíváme pomoci žáků starších ročníků (při přípravě 

a konání sportovních nebo kulturních akcí). Velmi dobrá je nejen spolupráce se SVČ Maják 

Vyškov, které pro naše žáky pořádá zájmové kroužky přímo v budově školy, ale i s pobočkou 

Knihovny Karla Dvořáčka, která sídlí rovněž v prostorách naší školy. Tu mohou děti v rámci 

pobytu v družině také navštěvovat. 
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12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná kontrola. 

 

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Rok 2019 

 

  
 Výnosy Náklady Zisk 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 313 000,00 Kč  

Časové rozlišení transferu na DHM 123 724,69 Kč 

Výnosy z činnosti 1 844 562,32 Kč 

CELKEM 5 281 287,01 Kč 5 046 725,71 Kč 234 561,30 Kč 

 

 

 Výnosy Náklady         Zisk 

 

Doplňková činnost 592 960,00 Kč 531 099,52 Kč 61 860,48 Kč 

 

 

 Poskytnuto  Čerpáno     UZ    

   

Dotace JMK na vzdělávání 20 285 198,00 Kč  20 285 198,00 Kč 33353 

 

 

Účelové dotace JMK: 

 

Podpora výuky plavání v základních 20 048,00 Kč 20 048,00 Kč 33070 

školách 

   

Částečné vyrovnání mezikrajových  

rozdílů v odměňování pedagogických 193 132,00 Kč  192 984,72 Kč 33076 

pracovníků ve školách v roce 2019 

 
 

Období 01-08/2020 

   

 Výnosy Náklady                Zisk 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 114 000,00 Kč  

Časové rozlišení transferů na DHM   82 484,07 Kč 

Výnosy z činnosti   522 064,25 Kč 

CELKEM 2 718 548,32 Kč  2 282 205,99 Kč  436 360,33 Kč 
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 Výnosy Náklady Zisk 

 

Doplňková činnost 301 886,00 Kč 157 531,42 Kč 144 354,58 Kč  

 

 

                                                          Poskytnuto                 Čerpáno                     Zbývá  

UZ 33353 

Dotace JMK na vzdělávání          15 125 000,00 Kč        13 272 737,34 Kč     1 852 262,66 Kč  

 

 

 

Investice 
 

Období 09 -12/2019 

 

Investiční akce „Rekonstrukce učebny informatiky‘‘ byla realizována v termínu od 08.08.2019 

do 25.09.2019. Celkové náklady na akci byly ve výši 489 729,00 Kč a celá akce byla hrazena 

z vlastních zdrojů. 

 

Investiční akce „Rozšíření chodníku“ byla realizována v termínu od 12.09.2019 do 13.09.2019. 

Celkové náklady na akci byly ve výši 24 200,00 Kč a celá akce byla hrazena z vlastních zdrojů. 

 

 

 

Období 01-08/2020 

  

Investiční akce „Pořízení nízkoemisních hořáků“ byla realizována v termínu od 01.07.2020 do  

30.08.2020. Celkové náklady na akci byly ve výši 262 459,00 Kč a celá akce byla hrazena 

z vlastních zdrojů. 

  

  

14. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 Naše škola se zapojila do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

vyhlášeného MŠMT, tzv. ŠABLONY II, „Vzdělávání pedagogů a zvýšení kvality výuky na ZŠ“ 

registr. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014186. V listopadu 2019 jsme obdrželi na účet školy 

částku 1 333 943,00 Kč a do konce roku jsme využili 353 186,40 Kč. Od ledna do srpna roku 

2020 jsme zatím vyčerpali 196 282,80 Kč a zbývá nám 784 473,80 Kč. 

 

 Z ESF bylo pořízeno 20 kusů notebooků DELL pro žáky na podporu výuky s využitím ICT. 

V rámci DVPP byly uhrazeny učitelům semináře a kurzy k rozvoji matematické 

gramotnosti, semináře k  podpůrným opatřením pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, semináře k rozvoji čtenářské gramotnosti a kurzy anglického jazyka. Dále byly 

proplaceny dohody o provedení práce související s vedením projektu a za realizaci Klubů pro 

žáky ZŠ a ŠD (Kluby deskových her, cizího jazyka a čtenářské kluby), taktéž realizovaná 

Doučování pro žáky ZŠ.  

 Cílem projektu je zlepšení čtenářské a matematické gramotnosti žáků a vzdělávání 

učitelů  v oblastech, které jsou třeba pro dosažení lepších výsledků vzdělávání – zejména také 

využíváním ICT ve vyučování. 
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15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Naše organizace spolupracuje i s dalšími subjekty jako jsou:  

 

o Školská rada – ta se podílí na správě školy (schvaluje změny v ŠVP,  

Výroční zprávu, aj.), 

 

o Odborová organizace – viz Kolektivní smlouva, 

 

o Spolek rodičů při ZŠ Morávkova – finančně podporuje školu v oblasti akcí pro žáky 

dle plánu práce a i v oblasti materiální pomoci. 

 

Příjmy 

o Za sběr papíru                                                                       24 150, – Kč 

o Členské příspěvky                                                                89 400, – Kč 

Sponzorské dary 

o Dar pro žáky                                                                          13 000, – Kč 

Výdaje 

o Divadelní představení + exkurze                                      23 805, –  Kč 

o Výukový program 

o Hanácký statek 

o Divadlo Radost 

o Divadlo Polárka 

o MzM Brno 

o Exkurze Muzeum Vyškov 

o Divadlo Saturnin 

o Fauna Moravy  

 

o LVK, ŠvP, spaní ve škole                                                     7 500, – Kč 

o Příspěvek na LVK žákům 7. tříd (každoročně) 

 

o Odměny za sběr, soutěže a materiál                                   53 444, – Kč 

o Startovné AŠSK 

o Dárky pro žáky 1. tříd 

o Startovné OP škol 2020 

o Potřeby pro výuku a odměny ŠD 
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o Akce Mikuláš 

o Bruslení 

o Bramborobraní 

o Cestovné florbal 

o Kancelářské potřeby 

o Vánoční akce 

o Vánoční dílničky 

o Pomůcky pro výuku 

o Nejlepší sběrač a třídič odpadu 

o Odměny za sběr 

o Materiály do výuky 

o Olympiáda AJ + ČJ 

o Ceny LVK 

o Recitační soutěž ČJ + AJ 

o Cestovné OVOV okres 

o Zápis 

o Cestovné žákům 

o Autobusová doprava 

o Časopis AJ 

o Odměny za sběr papíru 

o Rozloučení 9. ročníku 

o Olympiáda Dějepis 

 

 

         Celkem: příjmy     126 550, – Kč 

  výdaje        84 749, – Kč 

 

 

Škola spolupracuje i se subjekty, mezi které patří: 

o OPPP Vyškov – individuální a skupinová integrace pro žáky s SPU, depistáž 

v 1. ročnících na SPU, testy zaměřené na profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníku, 

o SPC Brno – individuální integrace žáků se zdravotním postižením, metodické 

a konzultační návštěvy, 

o OSPOD Vyškov – poradenská činnost, 

o Úřad práce – návštěvy Informačního poradenského střediska žáků Úřadu práce Vyškov 

žáků 8. a 9. ročníku, spolupráce při účasti na Veletrhu vzdělávání, 

o SVČ Maják Vyškov – v rámci kulturních a vzdělávacích akcí (Dny otevřených dveří, 

sezónní akce, školy v přírodě, kroužky, příměstské tábory aj…), 

o Oblastní charita Vyškov – sbírky, vystoupení žáků, 

o Místní a regionální tisk – viz PR, 

o Policie ČR 
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o Základní a mateřské školy města – společné výchovné pořady, vzájemné návštěvy škol 

a školek (před zápisem do 1. tříd, Dny otevřených dveří, Den dětí, aj.). 

o SOŠ a SOU Vyškov Sochorova – Smlouva o spolupráci – účelem je naplnění aktivit 

projektu ,,PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 

gramotnosti v Jihomoravském kraji“, a to Projektové dny pro ZŠ, Polytechnický 

kroužek, Elektrotechnický kroužek, Agrokroužek, Kroužek 3D tisku, Kroužek měření a 

Polytechnické dny. 

o Hestego -  Smlouva o dlouhodobé spolupráci – vzájemná spolupráce s cílem zkvalitnit 

výuku žáků v technických předmětech 

Ve Vyškově dne 22. 09. 2020       Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána a schválena Školskou 

radou při Základní škole Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace.  

 

 

Ve Vyškově dne:           

 

 

 

 

předsedkyně školské rady 
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16. FOTOGALERIE 

 

 
 

Hurá do školy      Tvorba komiksu 

 

 

  
 

 

 Školení EU       Projektový den na SOŠ a SOU Sochorova 

 

 

 

 Koně Boškůvky    S Muzeem Vyškov na náměstí 
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 Den s hasiči     Prales na talíři v ZOO Vyškov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drakiáda v ŠD           Pasování na čtenáře 

 

 Přespolní běh       Minifotbal 
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 Bruslení      Tluče bubeníček 

 

 

 

 
 

 Dopravní hřiště          Návštěva Anthroposu 

 

 

 

  
 

 Návštěva z MŠ Šikulky           Předškoláci 
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 Bramborobraní           Středověk hravě  

 

 

 

 
 

 Jóga          Exkurze na SOŠ a SOU Sochorova 

 

 

 
 

   Vystoupení ve Stacionáři     Výročí 30 let sametové revoluce 
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 Pevnost poznání Olomouc        Beseda v KKD Vyškov 

 

 

 

 
 

Návštěva z MŠ     Divadelní představení Saturnin 

 

 

 
 

      Okresní kolo v Mistrovství ČR v šachu      Rodiče vítáni 
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 Mikuláš ve škole         Mikulášské bruslení 

 

 

 

 

                Adventní setkání u stromečku Zdobení stromku na náměstí 

 

 

 

 

 
 

 Na Barborku      Slabikářová slavnost 
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  Beseda s Policií ČR      Recitační soutěž       Kouzelník v družině 

 

  
 

  FabLab kamion    Výukový program v ZOO Vyškov 

 

 Putování muzeem  

 
 
 

 

 

 

Robotika        
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     Mořské hodiny 

 

 
 

Těšíme se do školy      LVK Filipovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karneval v družině 


