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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  statutární zástupce ředitele školy 

Mgr. Gabriela Bayerová zástupce ředitele školy 

 

 

1.6  Adresa pro dálkový přístup 

telefon:   517 440 376 

webová adresa:  www.zsmoravkova.cz 

e-mail:              skola@zsmoravkova.cz 

 

  

http://www.adresa/
http://www.zsmoravkova.cz/
mailto:zsmoravkova@acvyskov.cz
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1.7  Údaje o školské radě 

Z důvodu odstoupení Mgr. Petry Nedomové se ve dnech 22.06.2020 až 26.06.2020 uskutečnily 

doplňovací volby, v nichž byla dne 29.06.2020 zvolena paní Věra Prokešová. Řádné volby do 

školské rady se měly konat v listopadu 2020, avšak z důvodu uzavření škol Vládou ČR kvůli 

pandemii covid-19 byl dle nařízení Vlády ČR prodloužen termín řádných voleb, a to do dvou 

měsíců po skončení vládních mimořádných opatření. 

Řádné volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byly proto vyhlášeny 

dne 19.05.2021 (datum konání voleb 07.06.2021 až 11.06.2021), a to distanční formou 

prostřednictvím hlasování v anketě přes školní platformu Bakaláři. Dle výsledků byly zvoleny 

z řad zákonných zástupců paní Ing. Denisa Maršálová a paní Mgr. Šárka Lakomá. Zároveň byla 

paní Mgr. Šárka Lakomá zvolena školskou radou předsedkyní školské rady.  

Dne 19.05.2021 byly vyhlášeny volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. 

Uskutečnily se dne 07.06.2021, a to prezenční formou vhozením volebního lístku do volební 

urny. Dle výsledků byly zvoleny členy školské rady Mgr. Marcela Zabloudilová  

a Mgr. Kateřina Ryšková. 
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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 4., 5., 9. roč. 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Základní školy Vyškov, 

Morávkova 40, 

příspěvková organizace,  

8. vydání 

 

409/2018 1., 2., 3., 6., 7., 8. roč. 

 

2.3  Součásti školy  

 

Název součásti 
Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 

09/20 06/21 09/20 06/21 09/20 06/21 

ZŠ 540 540 292 294 16 16 

ŠD 90 90 90 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:  

 

Drnovice 4 Rostěnice 1 

Hoštice-Heroltice 2 Rousínov 1 

Ivanovice na Hané 1 Ruprechtov 2 

Knínice 1 Rybníček 2 

Lysovice 3 Studnice 12 

Nové Sady 2 Švábenice 1 

Praha 7 1 Topolany 1 

Pustiměř 2 Zelená Hora 1 

 

2.6  Podpůrná opatření 

 

Podpůrná opatření stupně Počet žáků k 30.06.2021 

1 1 

2 7 

3 

 

13 
4 1 

5 0 
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

3.1  Počty zaměstnanců školy 

 

ředitel školy   1 

zástupce ředitele   2 

pedagogové 21 

asistent pedagoga   5 

vychovatelky ŠD   3 

pracovnice školní jídelny   4 

správní a provozní zaměstnanci   7 

 

 

3.2  Přehled o zaměstnancích školy 

 

Počet všech pracovníků * Počet pedagogických pracovníků * 

06/20 06/21 06/20 06/21 

42/37,2640 43/38,0360 31/27,5267 32/27,8527 

*lomené číslo: fyzický stav / přepočtený stav  

 

   

3.3  Personální změny 

 

 Školní rok 2020/2021 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 2 

- z toho absolventů PF, VŠ  

(u ŠD absolventů SPgŠ) 
1 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 1 

- z toho na jinou školu 0 

- z toho mimo školství 0 

- z toho počet pracovníků v důchodovém věku 1 

 

  



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

9 

 

3.4  Jmenný seznam zaměstnanců školy 

 

Ředitel školy 

Mgr. Zdeněk Šlapal 

 

Zástupce ředitele školy 

- zástupce statutárního orgánu 

Mgr. Radoslav Večeřa 

 

Zástupce ředitele školy 

Mgr. Gabriela Bayerová 

 

Učitelé 

Mgr. Martina Ambrosová 

Mgr. Helena Balková 

Mgr. Alena Crhonková 

Mgr. Tomáš Černík 

Mgr. Denisa Dvořáková 

Mgr. Kateřina Gibalová 

Mgr. Iva Hrazdírová 

Mgr. Lenka Hušková 

Mgr. Ivana Jirková 

Mgr. Iveta Kalábová 

RNDr. Helena Nedělová 

Mgr. Jana Ondroušková 

Mgr. Petra Poláková 

Mgr. Kamila Rejzková 

Mgr. Kateřina Ryšková 

Mgr. Klára Sedláková 

  Bc. Marie Sigmundová 

Mgr. Jaroslav Spáčil 

Mgr. Eva Škarydková 

Mgr. Marcela Zabloudilová 

 

 

Vysvětlivky 
 

2. PP – druhý (souběžný) pracovní 

             poměr u téhož zaměstnavatele 

Správní zaměstnanci 

Mgr. Tomáš Karásek 

Marie Koudelková 

Ing. Petr Skácel 

 

 

Provozní zaměstnanci  

Karel Pospíšil  

Alena Zouharová 

Lenka Ryšánková 

Stanislava Graplová 

Kateřina Pospíšilová  

Hana Doleželová 

Eva Holzerová 

Dagmar Pustelníková 

 

 

Vychovatelky 

Vladimíra Julínková 

Lenka Kozůbková 

Miroslava Gregorová 

 

 

Asistentky pedagoga 
Lenka Alánová 

Eva Dorazilová 

Miroslava Gregorová – 2. PP 

Lenka Kozůbková – 2. PP 

Dagmar Ohnoutková 

Bc. Petra Rašková 
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3.5  Organizační schéma školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
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3.6  Přehled funkcí pedagogických zaměstnanců 

 

Ředitel školy     Mgr. Zdeněk Šlapal 

Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Radoslav Večeřa 

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Gabriela Bayerová 

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  

Předmětová komise:    Mgr. Iva Hrazdírová (Vv) 

       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:     Mgr. Alena Crhonková 
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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 

       Eva Dorazilová 

Miroslava Gregorová  

       Lenka Kozůbková 

Dagmar Ohnoutková 

Bc. Petra Rašková 

 

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 navrženy skutečnost 

38 3 3 35 2 
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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 

25 7 12 5 1 

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 8 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 3 

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 

294 206 82 3 2 0 

5.2  Chování žáků 

Snížený stupeň z chování:   

 I. pololetí II. pololetí 

z toho 2. stupeň 0 0 

z toho 3. stupeň 1 0 

5.3  Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 3 0 

Dodatečný odklad povinné školní 

docházky 
0 0 

Zařazení dětí do ZŠ        35 0 

Přestup žáka 1 0 

Zařazení do třídy s rozšířenou výukou 

informatiky 
       16 0 
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6. ŠVP 

6.1  Plnění učebního plánu 

- Plnění učebního plánu i osnov je v souladu s 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 4. a 5. ročníku a žáky 9. ročníku. 

- 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. až 3. ročníku a žáky 6. až 8. ročníku. 

6.2  Testování žáků 

- Vzhledem k uzavření škol Vládou ČR z důvodu pandemie covid-19 k 14.10.2020 

bylo plánované testování SCIO žáků 6. a 9. ročníku přesunuto na říjen 2021. 

- Vzhledem k uzavřeným školám po dobu téměř celého školního roku se neuskutečnila 

ani žádná další testování (ČŠI). 

6.3  Úpravy ŠVP 

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

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

výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  
 

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

 

o V kapitole 5 Učební osnovy je provedena úprava vyučovacího předmětu 

Informatika v 6. – 9. ročníku s platností pro žáky nastupující do 6. ročníku. 

Úprava se týká rozšířené výuky informatiky.  
 

- 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. 

  



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

15 

 

6.4  Různé 

- Pokračovali jsme ve výuce čtení v 1. a 2. ročníku metodou splývavého čtení. 

- Ode dne 14.10.2020 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. 

- V daných ročnících I. stupně se nemohla z důvodu protiepidemických vládních 

opatření k pandemii covid-19 uskutečnit výuka plavání, byla přesunuta na příští 

školní rok. 

- Následkem uzavření škol probíhalo vzdělávání žáků distanční formou. Byl stanoven 

rozvrh pro přímou on-line distanční výuku hlavních a vedlejších předmětů, 

předměty Vo, Vz, Sp, Vv, Hv, Tv byly dle nařízení ředitele školy vyučovány formou 

zadávání projektů a úkolů k vypracování ve frekvenci 1x za měsíc. 

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

předměty a nejdůležitější tematické celky. 

- Jako jednotné prostředí pro distanční výuku byl zvolen G-Suite, přes který probíhaly 

videokonference (Meet), práce, zadávání a odevzdávání úkolů, poskytování 

učebních materiálů bylo realizováno přes Učebnu (Classroom), ke komunikaci mezi 

školou, žáky a zákonnými zástupci i nadále sloužila školní platforma Bakaláři. 

- Škola byla během roku opakovaně otvírána pro žáky různých ročníků různě (rotačně 

různé stupně, přítomnost pouze 1. a 2. ročníku, před Vánocemi rotačně II. stupeň 

a podobně, k úplnému návratu všech žáků do škol dochází až 24.05.2021. 

- Termín přijímacích zkoušek pro žáky 9. ročníku byl MŠMT stanoven na 

3. a 4. května 2020, přijímací zkoušky na nižší gymnázia byly stanoveny na 

5. a 6. května 2020. Příprava žáků na přijímací zkoušky probíhala intenzivně  

i během distančního vzdělávání po celou dobu školního roku – jak z M, tak z Čj. 

- Při distančním vzdělávání byly zavedeny povinně třídnické on-line chvilky ve 

frekvenci minimálně 1x týdně z důvodu zhoršující se psychiky žáků, chybějícího 

kolektivu, zhoršujících se výsledků ve vzdělávání a postupného ztrácení motivace 

k učení a všech návyků a dovedností budovaných doposud prezenční výukou. 

Preventistka školy se zaměřila na zlepšení psychického stavu žáků výběrem 

preventivních programů po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Následky 

budou u mnohých dlouhodobé, cílem je náprava v příštím školním roce.  

- Projekt Ročníkové práce pro 9. ročník byl z nařízení ředitele školy zrušen. 

- Akce uvedené v Plánu práce pro rok 2020/2021 se z důvodu uzavření škol až na 

výjimky nemohly realizovat. 

- Projekt ESF OP VVV Šablony II byl přerušen, většina aktivit vyžaduje osobní 

přítomnost žáků na vzdělávání, realizovaly se některé kluby on-line – na základě 

přání žáků, za prezenční přítomnosti žáků 1. a 2. ročníku probíhaly nadále kluby ŠD 

vedené většinou asistentkami pedagoga. Nařízeními MŠMT v souladu s EU bylo 

možné realizovat některá DVPP formou webinářů za zpřísněných podmínek 

k vykázání. Zbytek aktivit byl přesunut na období po návratu žáků k prezenční 
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výuce. Byla podána a schválena žádost o prodloužení projektu do 21.12.2021 

z důvodu nemožnosti realizovat aktivity včas pro zavřené školy. 

- V červnu 2020 byla podána žádost o podporu – škola se zapojuje do projektu ESF 

OP VVV Šablony III. 
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7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

7.1  Plnění úkolů v oblasti prevence 

- Dokumenty školy pro oblast prevence uloženy na učitelském serveru ve složce číslo 

PREVENCE – Minimální preventivní program, Preventivní program školy, Plán 

práce prevence, Školní program proti šikanování a Krizové plány.  

Pedagogičtí pracovníci byli s dokumenty seznámeni na úvodní pedagogické radě 

v září.  

- Ve složce Prevence jsou dále uloženy k nahlédnutí: reporty ze školení, nápadník pro 

třídní učitele, metodická doporučení v souvislosti s covid-19. 

- Na nástěnce ve sborovně vyvěšeny Krizové plány při výskytu sociálně-patologického 

chování žáků ve škole. 

- Na webu školy zveřejněny informace pro rodiče ve složce Poradenské pracoviště: 

Minimální preventivní program, Školní program proti šikanování a „okénko pro 

rodiče“. 

 

- Implementace témat prevence do výuky – dopravní výchova, šikana, agrese, 

kyberšikana, drogy v předmětech Prv, Vz, Vo, P, Ch. Žáci byli s tématy prevence 

seznámeni i během distanční výuky. 

 

7.2  Akce zaměřené na prevenci  

- Vzhledem k situaci kolem pandemie covid-19 a opatřením Vlády ČR byla prezenční 

výuka ukončena od 14. října 2020, nemohly se tak uskutečnit výukové programy 

a akce ve škole, nekonala se ani okresní setkání ŠMP pořádaná PPP Vyškov. 

- Proběhla však on-line beseda s Policií ČR na téma Kyberšikana pro 6. ročník a pro 

9. ročník beseda na téma Trestní odpovědnost – 19.04.2021. 

- Po otevření škol v květnu proběhl Projektový den ve škole (z Šablon II) pro žáky 

6. ročníku od MP Education – programy Já a moje Já I. a Adam a Eva – 

čtyřhodinový projekt – 14.05.2021.  

 

7.3  DVPP a různé 

- Školní metodička prevence (dále ŠMP) splnila podmínky 1. roku studia. V červnu 

2022 proběhnou závěrečné zkoušky a obhajoba závěrečné práce. Studium probíhalo 

zejména formou webinářů. 

- ŠMP se účastnila v průběhu školního roku řady webinářů a konferencí (viz. Tabulka 

DVPP). 

- Během školního roku byl řešen jeden závažnější přestupek proti školnímu řádu – 

kouření elektronických cigaret na chlapeckých WC a nošení tabákových výrobků do 

školy v říjnu 2020. 
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- Třídní učitelé svou prací s třídním kolektivem významnou měrou přispívají 

k příznivému klimatu ve třídě i celé škole. Neřešíme tak žádné závažné případy 

negativního chování či vztahů mezi žáky.  
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8. OBLAST ICT  

Ve školním roce 2020/2021 proběhlo v oblasti ICT: 

- Duben 2020 – Byl zřízen školní účet a přístup G-Suite pro distanční výuku. 

Každému žákovi v každém předmětu byla zřízena učebna Classroom. Všichni žáci  

a učitelé mohli využívat všechny aplikace Google Aps potřebné pro výuku 

jednotlivých předmětů, včetně žáků prvního stupně. 

 

- Pro každodenní komunikaci s rodiči i žáky byla využívána aplikace Bakaláři. 

 

- Kombinace G-Suite s Bakaláři se již od samého počátku zavedení velmi osvědčila. 

Při zavádění distanční výuky byly problémy s technickým i softwarovým vybavením 

rodin žáků. Bez problémů nebylo ani přihlašování se do videokonferencí  

a virtuálních učeben ze strany žáků. Postupně se nám všechny problémy podařilo 

vyřešit. Žákům jsme pro účely distanční výuky zapůjčily 13 školních notebooků, což 

však přineslo jejich značnou amortizaci. 

 

- Záři, říjen 2020 – Byly zřízeny firmou INFOS Vyškov nové přístupové body pro 

posílení WIFI signálu do sborovny a učebny fyziky. Bylo zřízeno propojení 

učitelských notebooků pro tisk ve sborovně. 

 

- Prosinec 2020 – Byly zakoupeny dva nové multimediální dataprojektory  

Epson EB – U42. 

 

- Leden – květen 2021 – Probíhala distanční výuka. Veškeré úsilí bylo věnováno 

údržbě, potřebné k zajištění bezporuchového chodu internetu a provozu aplikací  

G-Suite a Bakaláři.  

 

- Červen 2021 – Začaly probíhat přípravy na další celoroční spolupráci se SOŠ a SOU 

Vyškov, Sochorova na zapojení do nového projektu informatické a polytechnické 

výchovy. 

 

- Dále se také pracuje na propojení výpočetní techniky s centrální tiskárnou  

ve sborovně – (stále nelze tisknout přes účet jednotlivých uživatelů) a celkové 

reorganizaci celé školní počítačové sítě. 

 

- Stále je v řešení slabý WIFI signál při plném zatížení notebooky v učebně fyziky. 

 

- Srpen 2021 – Proběhla instalace nových počítačů v počtu 21 ks v učebně 

informatiky, které byly nakoupeny v rámci dotačního programu. Rovněž bylo 

pořízeno 5 nových robotických stavebnic VEX IG. 
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9. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

9.1  Hlavní priority a strategie DVPP 

Priority 

- prohlubování znalostí v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 

- studium v oblasti pedagogických věd, 

- studium v oblasti matematické gramotnosti. 

- studium v oblasti čtenářské gramotnosti, 

- studium pro metodika prevence, 

- studium specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, 

- prohlubování znalostí v oblasti řízení školy, 

- prohlubování znalostí koordinátora ŠVP v oblasti ŠVP, 

- vzdělávání v oblasti výuky finanční gramotnosti, 

- prohlubování znalostí v oblasti ICT,  

- příprava na výuku informatiky dle nového RVP a na s tím související úpravu ŠVP, 

- prohlubování znalostí v oblasti BOZP, 

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

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

Sfumato), 

- rozšiřování odborné kvalifikace v jednotlivých předmětech, 

- získávání poznatků v oblasti dramatické výchovy, 

- rozšiřování znalostí v oblasti PR a vnějších vztahů, 

- prohlubování znalostí v oblasti vnitřních vztahů a týmové práce, 

- školení vydavatelů učebnic, výukových programů a školních pomůcek, 

- využívání možností nabízejících se ke zkvalitnění distanční výuky. 

Strategie 

o finanční možnosti školy dané rozpočtem, 

o čerpání prostředků z ESF, 
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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. 

 

9.2  Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Počet 

přihlášených 

pracovníků 

Název školení, semináře 

1 Google učebna – pokročilé funkce 

1 Školení BOZP vedoucích zaměstnanců 

1 Šablony III 

2 Osobnostně sociální rozvoj pedagogů 

2 Kurz anglického jazyka pro začátečníky 

3 Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé II 

1 Webové aplikace Bakalářů v kontextu epidemiologických opatření 

1 Konzultace pro žadatele k výzvám Šablony III 

1 Současná literatura pro mládež 

1 Dítě/žák se speciálními vzdělávacími potřebami ADHD a ADD 

2 Inovativní metody výuky cizích jazyků na základní škole 

1 Krajský workshop ICT Informatika a jak na ni (podle nového RVP) 

1 Základy financí pro pedagogy a pracovníky škol – finanční gramotnost 

1 ČŠI InspIS ŠVP ZŠ 

1 Monitoring projektů Šablony II a Šablony III ve stínu pandemie 

4 Konkrétní metody, možnosti a formy práce s žáky se SVP II. 

1 (Sebe)koučování jako součást stylu práce pedagoga 

1 
26.ročník jihomoravské konference PPRCH „Škola spolupracující 

v systému prevence“ 

1 
Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole – začínající  

i pokročilí 

1 Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky 

1 Odborná přednáška z oblasti digitální gramotnosti – kyberšikana 
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9.3  Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Počet 

přihlášených 

pracovníků 

Název školení, semináře 

1 Prevence sociálně patologických jevů 

1 Školní matrika a její řádné vykazování 

5 Školení vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP 

2 Google učebna 

1 Webové aplikace bakalářů – epidemiologická opatření 

1 Jak nastavit a vykázat práci pedagogů 

1 Projektová výuka - využití sociálních sítí ve výuce 

2 Anglická gramatika efektivně a snadno 

1 Rozvíjíme matematickou gramotnost 

1 Revize RVP - posílení výuky ICT 

1 Čtenářskou dílnou ke čtenářské gramotnosti 

1 Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map-projekt SYPO 

1 
Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu-

projekt SYPO 

3 Moonshot pro učitele 

1 Jak rozvíjet matematickou gramotnost aneb Matematika v praxi 

1 Polytechnická výchova z pohledu praktika1 - pracovní a technické činnosti 

4 Čtenářské dílny 

1 Matematická gramotnost - aktivity nejen do hodin matematiky 

1 Jihočeská robotika OPEN 

1 Péče o duši - cesta k radosti z pedagogické profese 

1 Německá konverzace 

1 Anglická konverzace 

1 Letní škola pro učitele angličtiny 

1 Jak nevyhořet 

1 Tvoříme odborné a jiné texty v textovém editoru 

1 Anglický jazyk pro pedagogy – středně pokročilí 

14 Didaktické situace ve vyučování matematice 

9 Literární text a dramatická hra na I. stupni 
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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 je 26.04.2021.  

- 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. 

 

10.2 Public Relations ve školním roce 2020/2021   

- 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.  

- Navázána byla spolupráce se ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12 – rozšířená výuka 

informatiky, prezentace v 5. ročnících, a pokračuje se ve spolupráci se SOŠ a SOU 

Vyškov, Sochorova – rozšířená výuka informatiky, převážně pro žáky 9. ročníku. 

 

10.3 Zpráva za školní rok 2020/2021 - www stránky  

- Nové stránky v provozu od 01.09.2019. 

- Přidáno asi 16 článků do sekce Aktuality.  

- Přidáno 21 článků na hlavní stranu.  

- Přidáno 8 alb do fotogalerie.  

- Pravidelné týdenní zveřejňování jídelního lístku.  

- Celkem přidáno asi 37 článků.  

- Návštěvnost stránek: z 28 338 zhlédnutí ve školním roce 2019/2020 stoupl počet na 

62 269 zhlédnutí.  

 

10.4 Články v místním tisku za uplynulý školní rok:  

- Prvňáčci, 

- Zapojení ZŠ Vyškov, Morávkova 40 do operačních programů, 

- Projekt „Živá školní zahrada“, 

- Rozšířená výuka informatiky na ZŠ Morávkova, 

- Zápis do 1. ročníku. 

  

http://www.rodicevitani.cz/
http://www.zsmoravkova.cz/
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10.5 Péče o předškoláky – spolupráce s mateřskými školami 

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

obvodu se školním prostředím – nemohl být z důvodu Covidové situace uskutečněn. 

- „Těšíme se do školy“ – odpolední setkání pro budoucí prvňáčky tradičně probíhající 

v březnu nemohlo být realizováno z důvodu zavření škol. 

- Pro rodiče budoucích prvňáčků se pořádalo on-line setkání přes Meet, na kterém mohli 

s vedením školy a třídními učitelkami budoucích prvních tříd vznést všechny dotazy 

týkající se školy a vzdělávání u nás. 

- „Zápis do 1. ročníku“ – proběhl v době od 01.04. do 30.04.2021, pro budoucí prvňáčky 

byla připravena „Stezka předškoláka“ areálem školy, kterou si mohli v doprovodu 

rodičů za zachování všech bezpečnostních opatření (1 rodina, 1 pracovník) projít 

a plněním úkolů si dokázat svou připravenost ke školní docházce. Sklidila veliký 

úspěch a pěkné ohlasy jak z řad prvňáčků, tak jejich rodičů, kteří odcházeli spokojeni. 

- Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se konala v červnu, rodičům byly 

sděleny přístupové údaje do Bakalářů, byla jim ukázána práce v tomto prostředí, 

zejména korespondence a omlouvání. 

 

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

úspěchů našich žáků*:  

- Okresní kolo Matematické olympiády 

 Jakub Radim Zbončák (9. A) – účast,  

- Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  

 Jiří Kopřiva (9. A) – 2. místo,  

- Krajské kolo Olympiády v českém jazyce 

 Jiří Kopřiva (9. A) – 2. místo, 

- Krajské kolo Dějepisné olympiády 

 Jiří Kopřiva (9. A) – 8. místo, 

- Krajské kolo Biologické olympiády  

 Jiří Kopřiva (9. A) – 10. místo, 

- Okresní kolo Fyzikální olympiády 

 Jakub Radim Zbončák (9. A) – 1. místo, 

 Hana Ilgnerová (8. A) – 2. místo,  

 Beáta Hatalová (8. A) – 3. místo, 

- Krajské kolo Fyzikální olympiády 

 Jakub Radim Zbončák (9. A) – 12. místo. 

 
* Některé soutěže a olympiády byly z důvodu covid-19 zrušeny. 

 

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, 

 

- Modernizace odborných učeben -  výzva č. 7 MAS 

Vyškovsko – IROP – Zkvalitnění vzdělávání 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

25 

 

a celoživotního učení. Probíhá rekonstrukce učebny a kabinetu přírodopisu, zajištění 

bezbariérovosti školy, vybavení učebny informatiky technikou. Poskytovatelem je 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 3 mil. Kč, 

z toho 2 850 tis. Kč jsou prostředky z operačního programu. 

 

- Živá školní zahrada při ZŠ Vyškov, Morávkova - Výzva NPŽP 7/2019 – Přírodní 

zahrady. Probíhá rekonstrukce školní zahrady. Poskytovatelem je Ministerstvo životního 

prostředí ČR. Celkové náklady projektu dle žádosti o podporu jsou ve výši  

cca 571 tis. Kč. Z toho 85% tvoří prostředky z dotačního programu. 

 

- Modernizace odborných učeben II – výzva č. 9 MAS Vyškovsko – IROP – Zkvalitnění 

vzdělávání a celoživotního učení III – v červenci 2021 jsme obdrželi rozhodnutí  

o přidělení finančních prostředků ve výši 1,886 mil. Kč na rekonstrukci učebny cizích 

jazyků a cvičné školní kuchyňky. Akce bude realizovaná v době hlavních prázdnin 2022. 

Celkové náklady projektu jsou 2 mil. Kč. Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní 

rozvoj ČR.  

 

10.8 Školní akce a projekty  

- Projektový den mimo školu – Filmový uzel Zlín – 8. ročník, 

- Projektový den mimo školu – Archeoskanzen Pavlov – 5. ročník, 

- Projektový den ve škole – Entomologický badatelský den v Hamiltonském údolí – 

5. ročník, 

- Projektové dny ve ŠD – Hravá laboratoř – 1. ročník, 2. ročník. 

 

Neuskutečněné nebo zrušené akce z důvodu uzavřených škol (covid-19): 

- Projekt „Ročníkové práce“ – zrušen, 

- podzimní akce „Bramborobraní/Dýňobraní“ – neuskutečněno, 

- „Adventní setkání u stromečku“ – neuskutečněno, 

- LVVK Filipovice, Bělá pod Pradědem – neuskutečněno. 

 

10.9 Další aktivity 

Z důvodu uzavření škol Vládou ČR (covid-19) 14.10.2021 a návratu všech žáků 

k prezenční výuce až 24.05.2021 se drtivá většina plánovaných akcí nemohla realizovat. 

Některé akce se zrealizovaly pouze pro nejčastěji přítomné žáky ve škole – 1. a 2. 

ročník, několikrát za rok I. stupeň rotačně. Uvedené akce se stihly realizovat před 

zavřením nebo po znovuotevření škol. 

 

- slavnostní přivítání prvňáčků, 

- 1. třídní schůzka s rodiči prvňáčků, 

- fotografování prvňáčků, 

- plavecký výcvik – 2. A, 3. A, 3. B, 4. B, 5. B plněno v měsíci září – 5 lekcí, 

- plavecký výcvik – 4. A, 5. A – neproběhl, 

- dopravní hřiště – 4. B – splněno, ve třídě 4. A proběhla pouze 1 lekce, druhá přesunuta 

do následujícího školního roku, 

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

- Mikulášská nadílka – v režii třídních učitelů, 

- Slabikářová slavnost – 1. A, 1. B, 

- Já mám koně – Boškůvky – 2. A, 
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- exkurze – Jaro klepe na dveře – Muzeum Vyškovska (zvířata a rostliny Moravy) – 1. A, 

- exkurze – Život ve středověku – Muzeum Vyškovska – 4. A, 

- výukový program – Ptačí příběhy (Hanácký statek) – 3. A, 3. B, 

- výukový program – Zvířata na statku (hanácký statek) – 1. A, 

- výukový program – Domácí zvířata (hanácký statek) – 1. B, 

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

- návštěva Dne učňovských oborů žáků 8. a 9. ročníku, 

- Entomologický badatelský den (Lipka) v hamiltonském údolí – žáci 5. ročníku, 

- Na úpatí Pavlovských vrchů – Archeopark Pavlov – žáci 5. ročníku, 

- návštěva Filmového uzlu Zlín – žáci 8. ročníku, 

- on-line beseda s Policií ČR na téma Kyberšikana pro 6. ročník, 

- on-line beseda s Policií ČR na téma Trestní odpovědnost pro 9. ročník, 

- Velikonoční stezka s šifrováním pro děti a veřejnost, 

- po otevření škol v květnu se uskutečnily pro žáky 6. ročníku preventivní programy 

 „Já a moje Já I.“ a „Adam a Eva“ od MP Education, 

- sběr starého papíru. 

 

 

10.10 Zájmová činnost  

- Kroužek anglického jazyka, 

- Sportovní kroužek zaměřený na fotbal a florbal, 

- Příprava žáků 9. ročníku v matematice k přijímacím zkouškám, 

- Čtenářské kluby, 

- Kluby logických a deskových her, 

- Anglický klub, 

- Hudební kroužek, 

- kroužky pod vedením SVČ Maják, Vyškov. 
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11. PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

- Kapacita družiny byla i v tomto školním roce náplně. V prvním i druhém pololetí 

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

část tvořili žáci čtvrtého i pátého ročníku. Ve druhém pololetí došlo k mírnému 

poklesu počtu zapsaných dětí, a to pouze z řad páťáků. Naopak nastal přírůstek žáků 

prvních tříd. 

 

- Týdenní skladba náplně činností dětí: 

• estetika: hudebně pohybová, výtvarně pracovní, 

• vzdělávací: kolektivní, společenské, didaktické, stolní hry, četba knih 

a encyklopedií. 

 

- Bohužel i v tomto školním roce byla činnost ovlivněna druhou vlnou epidemie 

covid-19. Muselo dojít ke zrušení již naplánovaných akcí pro děti, což velmi 

pozměnilo náplň skladby zaměstnání.  

- Pohybově hudební aktivity byly z velké části nahrazeny činnostmi na podporu 

jemné motoriky, např. vyšívání, výroba šperků z korálků.  

- Připravované projekty se nemohly z důvodu nařízení vlády uskutečnit. 

- Ke zlepšení situace došlo až ke konci školního roku, děti se zúčastnily dvou 

projektových dnů ve škole s názvem Hravá laboratoř.  

- V měsíci červnu také proběhl indiánský den, kdy se děti vydaly na Neobyčejnou 

cestu patera pírek.  

- Tradiční rozloučení se školním rokem proběhlo na hřišti, tentokrát opět bez 

přítomnosti rodičů.  
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12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU 

ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla kontrola ze strany ČŠI zaměřená na zjišťování nastavení 

distanční výuky. Ze šetření ČŠI nebyl proveden žádný protokol. Dle zaměstnanců ČSI byla 

distanční výuka zabezpečena a nastavena dobře. Šetření ČŠI bylo zaměřeno na zjištění kvality 

výuky pro MŠMT o distanční výuce obecně na základních školách.  

 

 

13. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Rok 2020 
 
 Výnosy Náklady Zisk 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 171 000,00 Kč   

Časové rozlišení transferu na DHM 152 000,00 Kč   

Výnosy z činnosti 851 118,52 Kč   

CELKEM 4 174 118,52 Kč 4 173 908,08 Kč 210,44 Kč 

 

 Výnosy Náklady Zisk 

Doplňková činnost 412 226,00 Kč 220 605,65 Kč 191 620,35 Kč 

 

 Poskytnuto Čerpáno UZ 

Dotace JMK na vzdělávání 23 181 611,00 Kč 23 181 451,00 Kč 33353 

Zůstatek 160,00 Kč je přebytek z OON závazného ukazatele.  

Přebytek byl již vrácen. 

 

Účelové dotace JMK: 

 Poskytnuto Čerpáno UZ 

Podpora výuky plavání v základních 

školách 
26 070,00 Kč 14 805,03 Kč 33070 

Prostředky dotace na podporu výuky plavání nebyly dočerpány z důvodu uzavření provozu. 

Zůstatek z účelové dotace 11 264,97 Kč byl rovněž vrácen poskytovateli. 

 

Období 01-08/2021 

 
 Výnosy Náklady Zisk 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 073 000,00 Kč   

Účelový příspěvek od zřizovatele 2 900 000,00 Kč   

Časové rozlišení transferů na DHM 43 775,68 Kč   

Výnosy z činnosti 582 424,50 Kč   

CELKEM 5 599 200,18 Kč 3 034 523,50 Kč 2 564 676,68 Kč 
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 Výnosy Náklady Zisk 

Doplňková činnost 225 278,00 Kč 126 141,55 Kč 99 136,45 Kč 

 

UZ 33353 Poskytnuto Čerpáno Zbývá 

Dotace JMK na vzdělávání           16 964 000,00 Kč         15 923 122,72 Kč 1 040 877,28 Kč 

 

 

 

Investice 
 

Období 09 -12/2020 
 

 

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

28.10.2020. Celkové náklady na akci byly ve výši 269 416,50 Kč a veškeré náklady jsme hradili 

z vlastních zdrojů. 

 

 

Období 01-08/2021 
  

V rámci dotačního programu ministerstva životního prostředí „Přírodní zahrady“ probíhá 

rekonstrukce školní zahrady. Tyto práce začaly v měsíci únoru a měly by být ukončeny v měsíci 

říjnu.  

Stavební práce v rámci investiční akce „Modernizace odborných učeben“ byly zahájeny 

v měsíci červnu 2021. Do konce měsíce srpna bylo dodáno vybavení pro modernizaci 

počítačové učebny a schodolez pro bezbariérový přístup. Stavební práce a vybavení nábytkem 

učebny a kabinetu přírodopisu budou pokračovat do listopadu 2021.  

V srpnu začaly práce na opravě střechy hlavní budovy. Oprava střechy by měla být ukončena 

v měsíci říjnu.  

  

  

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. Do konce roku 2020 jsme vyčerpali 331 308,31 Kč. Do srpna roku 2021 

jsme využili 366 968,34 Kč. 

 Zbývá nám dočerpat 282 479,95 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.  
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 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 za 

realizovaná Doučování pro žáky ZŠ a za Projektové dny ve škole, mimo školu, v ŠD a mimo 

ŠD. 

  

 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. 

 

15. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Naše škola spolupracuje i s dalšími subjekty jako jsou:  

 

- Školská rada – je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, 

pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy (vyjadřuje se 

k návrhům ŠVP, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání, schvaluje výroční zprávu, aj.), 

 

- Odborová organizace – organizace zastupuje zaměstnance školy, prosazuje sociální, 

ekonomické i další požadavky zaměstnanců, 

 

- Spolek rodičů při ZŠ Vyškov, Morávkova 40 – spolek finančně podporuje školu 

v oblasti akcí pro žáky dle plánu práce a i v oblasti materiální pomoci.  

 

o Informace o hospodaření spolku ve školním roce 2020/2021: 

 

 

Příjmy spolku  

- za sběr papíru 26 230,00 Kč 

- členské příspěvky 81 900,00 Kč 

  

Sponzorské dary  

- dar pro žáky 0,00 Kč 

  

  

Výdaje spolku  

- Divadelní představení a exkurze 13 358,00 Kč 

o výukový program, 

o projekt „Čteme s radostí“, 

o Filmový uzel Zlín, 

o exkurze do muzea ve Vyškově. 

 

  

- LVK, ŠvP, spaní ve škole, výlety 16 663,00 Kč 

o školní výlety  
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- Odměny za sběr, soutěže, materiál 42 622,00 Kč 

o startovné AŠSK, 

o čtenářská gramotnost, 

o akce Mikuláš, 

o vánoční balíčky ve ŠD, 

o nejlepší sběrač a třídič odpadu, 

o odměny pro ŠD, 

o olympiáda v Čj, 

o olympiáda v D, 

o olympiáda ve F, 

o recitační soutěž v Aj, 

o odměny na Mezinárodní den dětí, 

o odměny za olympiády, 

o odměny za sběr papíru, 

o rozloučení s žáky 9. ročníku. 

 

  

  

CELKEM PŘÍJMY 108 130,00 Kč 

  VÝDAJE 72 645,00 Kč 

 

 

 

Škola spolupracuje i se subjekty, mezi které patří: 

- 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, 

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

a konzultační návštěvy, 

- OSPOD Vyškov – poradenská činnost, 

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

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

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

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

- Oblastní charita Vyškov – sbírky, vystoupení žáků, 

- místní a regionální tisk – viz PR, 

- Policie ČR – pořádání besed, 

- základní a mateřské školy města – společné výchovné pořady, vzájemné návštěvy škol 

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

kulturní a společenské akce pro zřizovatele, 

- 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,  

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

zkvalitnit výuku žáků v technických předmětech, podpora technických oborů. 
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Ve Vyškově dne 27.09.2021 

Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla projednána a schválena Školskou 

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

 

Ve Vyškově dne  

Mgr. Šárka Lakomá 

předsedkyně školské rady 
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16. FOTOGALERIE 

    
 

Archeoskanzen Pavlov 

     

 
 

Entomologický badatelský den v 5. B 
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Dopravní výchova 
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8. A a 8. B ve Filmovém uzlu Zlín 
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První školní den 
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Focení prvňáčků do MF Dnes 
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OSBUA – SFUMATO 

 

      
 

Zápisový den – Stezka předškoláka 


