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I. Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž 

 

Právní forma: příspěvková organizace (právní subjektivita od 1. 1. 2001), IČ: 70879940 

      

Ředitel školy:  Mgr. Milan Budín 

 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jindřiška Falcmanová 

 

Zřizovatel: Město Kroměříž 

 

Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, 767 11 Kroměříž 

 

Kontakt na školu: telefon: 722 258 662, 727 956 651 

   e-mail: kancelar@zskomenskeho.cz 

   datová schránka: q3umnve 

   web: https://zskomenskeho.cz 

 

Datum založení školy: 1. 10. 1905 

 

Datum zápisu do školského rejstříku: 1. 9. 2005 

 

Identifikátor právnické osoby (REDIZO): 600 118 576 

 

Činnosti školy: Základní škola, IZO: 102 519 536, kapacita 450 žáků 

     Školní družina, IZO: 118 800 094, kapacita 90 účastníků 

     Školní klub, IZO: 173 101 381, kapacita 150 účastníků 

     Školní jídelna, IZO: 118 801 333, kapacita 1 200 jídel, odloučené pracoviště  

   – Riegrovo náměstí 149, 767 01 Kroměříž 

 

Školská rada: zřízena Radou města Kroměříže s účinností od 1. 6. 2005, má 6 členů:  
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            Petr Láník, zvolen za zákonné zástupce žáků, předseda školské rady 

                        Zbyšek Nečekal, zvolen za zákonné zástupce žáků, místopředseda školské  

                        rady 

                        Ing. Michal Kostka, jmenován zřizovatelem školy 

                        Ing. Blanka Šimůnková, jmenována zřizovatelem školy 

                        Mgr. Jindřiška Falcmanová, zvolena za pedagogické pracovníky školy 

                        Mgr. Markéta Caklová, zvolena za pedagogické pracovníky školy   

                        V uplynulém školním roce se uskutečnila dvě jednání školské rady. 

 

Základní údaje o škole za školní rok 2021/2022 (dle stavu k 30. 9. 2021) 

 

 Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet žáků  

na třídu  

Přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků  

Počet žáků na 

pedagogický 

úvazek 

1. stupeň 8 162 20,25 9,2 + 2,39* 17,6 

2. stupeň 8 214 26,75 15,2 + 2,5* 14,1 

 

 

 

 

Počet 

oddělení 

Počet 

žáků 

Počet žáků  

na oddělení 

Přepočtený počet 

pedagogických 

pracovníků/pracovní

ků ŠJ 

Počet žáků na 

pedagogický 

úvazek 

Školní družina 3 90 30 2,5 36 

Školní klub - 75 - 0,6 - 

Školní jídelna - 315 - 5,2 - 

 

* úvazky asistentů pedagoga 

 

Charakteristika školy 

Základní škola na Komenského náměstí v Kroměříži má své kořeny hluboko zapuštěné. 

Slavnostní zahájení provozu ve školní budově bylo již v roce 1905. V roce 2003 byla zařazena 

mezi „Školy podporující zdraví“ – program SZÚ. Je členem sítě „Tvořivých škol“. V roce 

2006 se zapojila do programu „Bezpečná škola“. Škola se velmi aktivně a úspěšně zapojuje 

do eTwinningových projektů. 

 

Naše škola je úplnou základní školou, která ve školním roce 2021/2022 poskytovala základní 

vzdělání 376 žákům (stav k 30. 9. 2021) v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhala  
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v 8 třídách na 1. stupni a v 8 třídách na 2. stupni ZŠ. V průběhu školního roku došlo k navýšení 

počtu žáků až na 395. 

 

Budova školy se nachází v historické části města. V průběhu uplynulého desetiletí proběhla 

postupně komplexní rekonstrukce budovy školy, která patří k architektonickým dominantám 

našeho města. Má tři podlaží, v přízemí jsou umístěny třídy 1. stupně, v 1. a ve 2. patře třídy 

2. stupně. Škola má celkem 22 moderně vybavených učeben, z toho 16 kmenových učeben a 

4 odborné učebny (počítačová učebna, fyzika + chemie, cvičná kuchyně, keramická dílna). 

V každé učebně (s výjimkou cvičné kuchyně) je interaktivní tabule, nebo projekční plátno, 

počítač a připojení k internetu. Ke sportování a relaxaci o přestávkách žáci využívají jednu 

tělocvičnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Žákovské šatny jsou umístěny v suterénu 

školy – žáci od 4. ročníku užívají šatní skříňky. Učitelé mají k dispozici kromě sborovny 

8 kabinetů. Všechny kabinety jsou vybaveny výpočetní technikou, propojeny do sítě, síť je 

připojena k internetu, všichni učitelé mají svoji e-mailovou schránku, síťová tiskárna je 

umístěna ve sborovně školy a tiskárny jsou také v některých kabinetech. 

 

Školní družina má samostatné místnosti v podkroví školy, 3. oddělení školní družiny v tomto 

školním roce využívalo samostatnou učebnu ve 2. patře školy. Pro zájmové vzdělávání žáků ve 

školním klubu jsou využívány odborné i kmenové učebny, školní klub má také stálou místnost 

zařízenou pro svou pravidelnou činnost. 

 

Pro stravování žáků a pro stravování zaměstnanců školy je k dispozici školní jídelna mimo 

budovu školy. Školní jídelna se nachází v budově na Riegrově náměstí vzdálené asi 500 m od 

školy. 

 

V rámci doplňkové činnosti školy je realizována hostinská činnost (vaření pro cizí strávníky ve 

školní jídelně) a realitní činnost (pronájem tělocvičny, učeben a školní jídelny jiným 

organizacím). 
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II. Školní vzdělávací program – obor vzdělávání 

Jediným oborem vzdělávání, který škola poskytuje, je obor Základní škola (79-01-C/01). Ve 

školním roce 2021/2022 probíhala výuka ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání Most do života platného od 1. 9. 2019 a v 6. ročníku podle 

Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Most do života platného od 

1. 9. 2021. 

 

Učební plán pro školní rok 2021/2022 

 

Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 
Ročník 

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

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Český jazyk a literatura 9 10 9 7 7 5 5 5 5 

Anglický jazyk 1 1 3 3 3 4 3 3 3 

Další cizí jazyk - - - - - - 2 2  2 

Matematika a její aplikace Matematika 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Informační a komunikační 

technologie 
Informatika - - - - 1 1 - - - 

Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 2 2 2 3 4 - - - - 

Člověk a společnost 
Dějepis - - - - - 2 2 2 2 

Výchova k občanství - - - - - 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika - - - - - 2 2 2 2 

Chemie - - - - - - - 2 2 

Přírodopis - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis - - - - - 2 2 1 2 

Umění a kultura 
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 1 2 1 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví - - - - - 1 1 1 - 

Tělesná výchova 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 - - - - 

Svět práce - - - - - - 1 1 1 

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 30 30 32 30 

 

Ve vyučovacím předmětu Svět práce byly realizovány ze vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce tyto tematické okruhy: 

• Práce s laboratorní technikou v 7. ročníku, 

• Svět práce v 8. ročníku a v 9. ročníku. 
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III. Personální zabezpečení činnosti školy 

Celkový počet pedagogických pracovníků (k 30. 9. 2021) 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 37 34,1 

Externí pracovníci - - 

 

Přehled pedagogických pracovníků k 30. 9. 2021 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Počet roků 

pedagogické 

praxe 

1.  ředitel 1 VŠ, Z – Tv 26 

2.  zástupce ředitele 1 VŠ, 1. stupeň 36 

3.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň, Vv 29 

4.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 33 

5.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 22 

6.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 39 

7.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 34 

8.  učitel/učitelka 1 VŠ, speciální pedagogika 27 

9.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 21 

10.  učitel/učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 36 

11.  učitel/učitelka 0,45 VŠ, Rj – Tv 42 

12.  učitel/učitelka 0,77 VŠ, Čj – Aj 17 

13.  učitel/učitelka 1 VŠ, Aj – Vv 23 

14.  učitel/učitelka 1 VŠ, Nj – Vz 17 

15.  učitel/učitelka 1 VŠ, M – Ch 19 

16.  učitel/učitelka 1 VŠ, Př 8 

17.  
učitel/učitelka, výchovný 

poradce 
1 VŠ, Čj – Ov 35 

18.  
učitel/učitelka, koordinátor 

ICT 
1 

VŠ, M – Inf, speciální 

pedagogika 
28 

19.  učitel/učitelka 1 VŠ, Aj 29 
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20.  učitel/učitelka 1 VŠ, M – Z 34 

21.  učitel/učitelka 0,45 Rodilý mluvčí 35 

22.  učitel/učitelka 1 VŠ, Aj – Nj  1 

23.  
učitel/učitelka, školní 

speciální pedagog 

0,27 

+0,68 
VŠ, Tv – Speciální pedagogika 8 + 9 

24.  učitel/učitelka 1 VŠ, Čj – Vz 19 

25.  učitel/učitelka 0,45 VŠ, Tv – Bv 35 

26.  učitel/učitelka 1 VŠ, Ch 9 

27.  učitel/učitelka 1 VŠ, D – Z 7 

28.  školní psycholog 1 VŠ, psychologie 0 

29.  vychovatel/vychovatelka 0,78 SŠ, vychovatelství 32 

30.  vychovatel/vychovatelka 0,81 SŠ, vychovatelství 7 

31.  
vychovatel/vychovatelka, 

asistent/ka pedagoga 

0,25+ 

0,75 
VŠ, sociální pedagogika 34 

32.  vychovatel/vychovatelka 0,81 SOŠ 10 

33.  asistent/ka pedagoga 0,89 VŠ, sociální pedagogika 10 

34.  asistent/ka pedagoga 1 VOŠ, sociální pedagogika 14 

35.  asistent/ka pedagoga 0,75 VŠ, 1. stupeň 3 

36.  
vychovatel/vychovatelka, 

asistent/ka pedagoga 

0,21 + 

0,75 
SOŠ 5 + 7 

37.  
vychovatel/vychovatelka, 

asistent/ka pedagoga 
0,75 SOU 7 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

Věkové rozmezí Muži Ženy Celkem 

21–30 let 0 2 2 

31–40 let 1 6 7 

41–50 let 0 11 11 

nad 50 let 2 15 17 

Celkem 3 34 37 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 46,7 let 
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Charakteristika pedagogického sboru 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci. Odborný pedagogicko-

psychologický servis zajišťují velmi kvalitně pracovníci školního poradenského pracoviště ve 

složení výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, školní psycholog a školní 

speciální pedagog. Ve škole je zaměstnán rodilý mluvčí, který se věnuje výuce konverzace 

v anglickém jazyce. 

Celkový počet nepedagogických pracovníků 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 12 9,21 

Externí pracovníci 0 0 

 

Poznámka: Z celkového přepočteného počtu pracovnic školní jídelny pracovalo 0,8 pracovnic  

v doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky. 

 

Přehled nepedagogických pracovníků 

 

Pořadové 

číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. ekonomka 1 VŠ, provoz a ekonomika dopravy 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let nad 50 let Celkem

věkové rozmezí

Muži

Ženy

Celkem
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

administrativní pracovník 

školník, topič 

uklízečka 

uklízečka 

vedoucí ŠJ 

kuchařka 

kuchařka 

kuchařka 

kuchařka, uklízečka ŠJ 

hlavní kuchařka 

kuchařka 

0,81 

1,26 

0,63 

0,69 

1 

0,37 

1 

1 

0,38 

0,63 

0,75 

SŠ 

SO, stolař 

SO 

SO 

VŠ, chemie a technologie potravin 

SO, kuchařka 

SO, železniční obor 

SO, kuchařka 

SO, kuchařka 

SO, kuchařka 

SO, kuchařka 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

 Celkem Z toho dívek 

Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu celkem 42 24 

Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu poprvé 32 20 

Počet žáků, kteří se dostavili k zápisu po 

odkladu 
10 4 

Počet žáků, kteří byli převedeni na jinou 

školu 
0 0 

Počet žáků s odkladem 8 5 

Počet zapsaných žáků 34 19 

 

Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil ve dnech 5. a 6. dubna 2022 prezenční formou.  

Mimořádný zápis pro děti – uprchlíky z Ukrajiny se konal 9. 6. 2022. Během tohoto zápisu bylo 

zapsáno jedno dítě. 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bylo zveřejněno na webových stránkách školy a 

na úřední desce umístěné na budově školy.  

 

Pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku byla 2. 6. 2022 uspořádána informativní schůzka, na které 

jim byly podány souhrnné informace o škole. 
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V. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Škola poskytuje svým žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání využitelné pro další 

studium i pro životní praxi a cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků nezbytné pro život. 

Výuka cizích jazyků je prioritou ve výchovně-vzdělávací práci školy. S tím souvisí zahájení 

výuky anglického jazyka již v 1. ročníku. Systematicky uplatňujeme ve výuce environmentální 

výchovu a vzdělávání. Prostřednictvím poznání přírodních zákonitostí pěstujeme u žáků hezký 

vztah k přírodě. Pedagogům se daří používat moderní a efektivní metody výuky jako např. 

činnostní učení, daltonské vyučování, skupinové (kooperativní) vyučování, projektové 

vyučování aj., které co nejaktivněji zapojují žáky do procesu učení. Ve velké míře využívají ve 

výuce informační a komunikační technologie jako zdroj k získávání informací, dále pak 

k procvičování získaných znalostí v různých vyučovacích předmětech a k rozvoji schopností a 

dovedností v práci s počítačem. Svou svědomitou prací tvoří ve škole zdravé a příjemné 

prostředí i klima pro vzdělávání, rozvíjejí dobré vzájemné vztahy a mezilidskou komunikaci, 

podporují atmosféru sounáležitosti a povědomí, že všichni sem patří a každý zde má své místo. 

Zároveň vytváří rovné vzdělávací podmínky pro všechny žáky, pro žáky nadané i žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Škola věnovala v tomto školním roce mimořádnou pozornost preventivním programům. 

Pracuje v projektu Bezpečná škola zaměřeném na prevenci úrazů dětí. Jako nejúčinnější 

primární prevenci sociálně patologických jevů využívá širokou nabídku zájmových aktivit pro 

smysluplné využití volného času dětí. Daří se nám podporovat osobnostní a sociální výchovu 

dětí, jejich sebedůvěru a smysl pro úctu, slušnost a toleranci. 
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VI. Výsledky vzdělávání žáků 

Přehled prospěchu žáků 

1. pololetí 

 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo  

 s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 25 25 0 0 0 

2. 43 39 2 0 2 

3. 39 37 2 0 0 

4. 21 16 5 0 0 

5. 38 28 10 0 0 

Celkem 1. stupeň 166 145 19 0 2 

6. 57 40 15 1 1 

7. 55 28 27 0 0 

8. 47 11 33 3 0 

9. 54 26 28 0 0 

Celkem 2. stupeň 213 105 103 4 1 

Škola celkem 379 250 122 4 3 

 

 

2. pololetí 

 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo  

 s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

1. 26 26 0 0 0 

2. 47 43 1 1 2 

3. 40 37 3 0 0 

4. 23 18 4 1 0 

5. 39 23 16 0 0 

Celkem 1. stupeň 175 147 24 2 2 

6. 60 33 25 1 1 

7. 55 30 25 0 0 

8. 48 15 33 0 0 

9. 57 20 37 0 0 

Celkem 2. stupeň 220 98 120 1 1 

Škola celkem 395 243 122 3 1 

 

Všichni tři žáci, kteří na konci školního roku neprospěli, budou opakovat ročník.  
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Tři žáci nebyli hodnoceni na naší škole. Jejich hodnocení provedla kmenová škola, protože jsou 

to žáci v režimu střídavé péče. 

Nástroje vlastního hodnocení výsledků vzdělávání 

Zjišťování kvality výsledků vzdělávání žáků je ve škole věnována patřičná pozornost. 

K pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období jsou 

využívány vlastní testy jednotlivých vyučujících a ve vyučovacích předmětech český jazyk, 

anglický jazyk a matematika pololetní písemné práce, které připravují jednotlivé předmětové 

komise. Pravidelnou součástí autoevaluace je také hospitační činnost vedení školy a kontrola 

pedagogické dokumentace. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání 

předmětových komisí a na závěrečné pedagogické radě. Závěry z analýzy jsou využívány při 

tvorbě plánu na následující školní rok. 

 

Externí srovnávací testy ke zjišťování výsledků vzdělávání žáků byly v letošním školním roce 

využity v případě žáků 5. a 9. ročníku. Tito žáci byli testováni testy na čtenářskou gramotnost, 

matematickou gramotnost a obecné studijní předpoklady. Výsledky testování ukázaly obrovské 

rozdíly mezi jednotlivými žáky. V ročníku je několik žáků s excelentními výsledky, ale zároveň 

mnoho žáků s velmi slabými výsledky. Třída V. B prokázala v testování větší studijní potenciál 

než třída V. A. 

Výsledky testování v 9. ročníku byly mezi základními školami nadprůměrné, zejména 

v českém jazyce. U žáků byl naplněn jejich studijní potenciál. Třída IX. A měla mnohem lepší 

výsledky než třída IX. B. 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

Cíleným výchovně vzdělávacím působením celého pedagogického sboru a vytvořením 

funkčního poradenského pracoviště se dařilo nadále vytvářet dobrou celkovou atmosféru školy 

a její příznivé klima. Přesto došlo v několika případech k řešení výchovných problémů, které 

byly hodnoceny na vysvědčení sníženou známkou z chování nebo udělením výchovných 

opatření na úrovni třídních učitelů i ředitele školy. 

 

 

 

 

 



Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

 16 

Přehled klasifikace chování 

 

Klasifikace 

 

1. pololetí 2. pololetí 

Počet žáků % ze všech žáků Počet žáků % ze všech žáků 

Velmi dobré 377 99,5 393 99,5 

Uspokojivé 1 0,25 2 0,5 

Neuspokojivé 1 0,25 0 0 

 

Přehled pochval 

 

Druh pochvaly 1. pololetí 2. pololetí 

Pochvala ředitele školy 0 16 

Pochvala třídního učitele 34 118 

 

Přehled výchovných opatření  

 

Výchovné opatření 1. pololetí 2. pololetí 

Napomenutí třídního učitele 18 13 

Důtka třídního učitele 6 8 

Důtka ředitele školy 11 7 

 

Přehled docházky 

 

Období Zameškané 

hodiny celkem 

Průměr  

na žáka 

Neomluvené 

hodiny celkem 

% neomluvených hodin 

ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 27 592 72,8 4 0,0001 

2. pololetí 27 510 69,6 0 0 

Celkem 55 102 142,4 4 0,000007 

 

Veškeré neomluvené hodiny byly bezodkladně řešeny s rodiči žáků i s Oddělením sociální péče 

MÚ Kroměříž. 

 

Porovnání počtu zameškaných hodin s předcházejícími školními roky 

 

Školní rok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Průměrný počet hodin na žáka 100 66,2 45,8 142,4 
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Velmi vysoký počet zameškaných hodin pramení z dlouhého období epidemie nemoci covid-

19, kdy mnoho žáků bylo nemocných, ale také hodně žáků muselo být mnoho dní v karanténě, 

někteří z nich dokonce opakovaně. 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

Základní povinnou školní docházku ukončilo ve školním roce 2021/2022 celkem 57 žáků, 

všichni v 9. ročníku. Na víceletá gymnázia odešli 2 žáci ze 7. ročníku a 6 žáků z 5. ročníku. 

 

Přehled o přijetí žáků na střední školy po ukončení povinné školní docházky 

 

 Gymnázia SOŠ SOU, OU 

Počet žáků 11 36 9 

 

Přehled umístění žáků na jednotlivých středních školách po ukončení školní docházky 

 

Název školy Studijní obor Učební obor Počet 

žáků 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 8   

Gymnázium Kroměříž  1   

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 1   

Střední zdravotnická škola Kroměříž 5   

Obchodní akademie Kroměříž 4   

Střední škola – Centrum odborné přípravy 

technické Kroměříž 
5 3  

SŠ hotelová a služeb Kroměříž 2 3  

0
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Tauferova střední odborná škola veterinární 

Kroměříž 
1   

VOŠ pedagogická a sociální a SPgŠ 

Kroměříž 
2   

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Zlín 
1   

Střední škola gastronomie a služeb Přerov 2 1  

Střední škola – COPT Uherský Brod  1   

Střední škola technická, Přerov    

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší 

odborná škola ekonomická, Zlín 
1   

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské 

Hradiště 
1   

Střední průmyslová škola Zlín 2   

Střední škola dopravy, obchodu a služeb 

Moravský Krumlov, příspěvková organizace 
1   

Soukromá vyšší odborná škola grafická a 

Střední umělecká škola grafická, s.r.o., 

Jihlava 

1   

Střední zemědělská škola Čáslav 1   

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední 

průmyslová škola mlékárenská Kroměříž 
3   

Střední škola zemědělská, Přerov 1 1  

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., 

Brno 
 1  

Střední škola oděvní a služeb, Vizovice 1   

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava,  1   

Střední škola, filmová, multimediální a 

počítačových technologií s.r.o. Zlín 
1   

Celkem 47 9  
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Přehled o přijetí žáků pátého ročníku na víceletá gymnázia 

 

Název školy Počet žáků 

Gymnázium Kroměříž 6 

 

Přehled o přijetí žáků sedmého ročníku na víceletá gymnázia 

 

Název školy Počet žáků 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 2 
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VII. Prevence sociálně patologických jevů a zajištění podpory žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

Prevence sociálně patologických jevů a činnost školního poradenského 

pracoviště 

Tým školního poradenského pracoviště pracuje ve složení výchovné poradkyně, metodika 

prevence a školního psychologa, dále kariérního poradce a speciálního pedagoga. Školní 

psycholožka a výchovná poradkyně se setkávaly s pravidelnou frekvencí alespoň 1x měsíčně 

ke konzultacím případů, ostatní pracovníci dle vývoje stavu.   

Cílem pedagogického sboru i nadále zůstává péče o pozitivní třídní a školní klima, prostředí 

bez návykových látek. Školní psycholožka ve spolupráci s pedagogickým sborem vytipovala 

třídy, ve kterých bude potřeba pracovat na pozitivním klimatu třídy důrazněji.   

Konkrétní témata prevence byla zapracována do jednotlivých vyučovacích předmětů (zejména 

Výchovy k občanství, Výchovy ke zdraví) a do třídnických hodin realizovaných třídními 

učiteli. Školní metodik prevence ve spolupráci se školní psycholožkou v průběhu školního roku 

pomáhal třídním učitelům s výběrem aktivit zaměřených na prevenci rizikového chování, a to 

včetně vytvoření metodického postupu. Školní psycholožka po dohodě s pedagogy uskutečnila 

programy na míru. 

 

Přehled aktivit: I. stupeň 

I. 

- program Seznámení s paní psycholožkou a seznámení spolužáků navzájem s cílem 

nabídky služeb školní psycholožky a dále s cílem podpořit vytvoření kamarádských 

vztahů v novém kolektivu za pomoci her (1 hodina, školní psycholožka), 

- program Vedení k samostatnosti s cílem probudit v dětech novou roli žáka a s tím 

uvědomění si povinností, formou diskuse, her a modelové situace (1 hodina, školní 

psycholožka), 

- půlroční program ve 2. pololetí zaměřený na prevenci šikany a podporu pozitivního 

třídního klimatu Zipyho kamarádi (1 hodina za 14 dní, školní psycholožka), 

- závěrečný program zaměřený na rekapitulaci školního roku a diskusi s účelem přípravy 

na příchod nového školního psychologa (1 hodina, školní psycholožka); 
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II. A, B 

- celoroční program zaměřený na prevenci šikany a podporu pozitivního třídního klimatu 

Zipyho kamarádi (1 hodina za 14 dní, školní psycholožka), 

- závěrečný program zaměřený na rekapitulaci školního roku a diskusi s účelem přípravy 

na příchod nového školního psychologa (1 hodina, školní psycholožka); 

 

III. A, B 

- program pro 1. pololetí zaměřený na prevenci šikany a podporu pozitivního třídního 

klimatu Zipyho kamarádi (1 hodina za 14 dní, školní psycholožka); 

- hodinový program zaměřený na opakování programu Zipyho kamarádi za účelem 

zamezit nekamarádskému chování – formou stanovišť s úkoly a diskuse, kohezivní 

aktivity (1 hodina, školní psycholožka), 

- závěrečný program zaměřený na rekapitulaci školního roku a diskusi s účelem přípravy 

na příchod nového školního psychologa (1 hodina, školní psycholožka), 

- Jonathan a RSB – Sdružení D (vztahy ve třídě – prevence šikany, 2 vyučovací hodiny);  

 

IV. 

- celoroční program zaměřený na prevenci šikany a podporu pozitivního třídního klimatu 

Zipyho kamarádi (1 hodina za 14 dní, školní psycholožka), 

- kohezivní program určený pro chlapeckou část třídy, za účelem napravení vztahů mezi 

spolužáky (1 hodina, školní psycholožka), 

- závěrečný program zaměřený na rekapitulaci školního roku a diskusi s účelem přípravy 

na příchod nového školního psychologa (1 hodina, školní psycholožka), 

- Hustej net – Sdružení D (3 vyučovací hodiny);  

 

V. A, B 

- program „Prevence kouření“ s cílem upozornit na negativní důsledky užívání 

tabákových výrobků a elektronických cigaret, a to formou přednášky, myšlenkové 

mapy, hry na rozpoznání mýtů, hry na odolání tlaku vrstevníků, diskusí a kvízu (2 

hodiny, školní psycholožka), 

- kohezivní hodina zaměřená na nutnost spolupráce a oceňování spolužáků (1 hodina, 

školní psycholožka), 

- Hustej net – Sdružení D (3 vyučovací hodiny);  

 

 

 



Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

 22 

Průběžná práce se žáky: 

- velké přestávky na témata Kreativní pondělí a Relaxační středa v pracovně školní 

psycholožky, 

- otevřená pracovna pro žáky během přestávek za účelem změny prostředí a neformálního 

povídání, 

- diagnostika třídních vztahů školní psycholožkou ve vybraných třídách, 

- tvorba a uskutečnění programu pro žáky školní družiny; 

 

II. stupeň: 

VI. A, B 

- adaptační kurz – utváření nového kolektivu s pozitivními vazbami (3 dny, třídní učitelé, 

školní psycholožka), 

- program „Tvorba pravidel třídy“ s cílem vytvořit třídní dohodu, a to formou diskuse, 

skupinové práce, kreslení (2 hodiny, školní psycholožka), 

- program „Prevence kouření“ s cílem upozornit na negativní důsledky užívání 

tabákových výrobků a elektronických cigaret, a to formou přednášky, myšlenkové 

mapy, hry na rozpoznání mýtů, hry na odolání tlaku vrstevníků, diskusí a kvízu (2 

hodiny, školní psycholožka), 

- kohezivní hodina zaměřená na poznání silných stránek svých i jednotlivých spolužáků, 

oceňování spolužáků (1 hodina, školní psycholožka), 

- VI. B – besedy – Policie ČR – prevence, legislativa (1 vyučovací hodina), 

- Zdravý životní styl – Mgr. Gabriela Šťastová, okresní metodik prevence (prevence proti 

drogám, 2 vyučovací hodiny); 

 

VII. A 

- program „Prevence poruch příjmu potravy“ s cílem upozornit na nebezpečí poruch 

příjmu potravy (s důrazem na mentální anorexii a mentální bulimii), podpora zdravého 

stravování – za pomoci myšlenkové mapy, rozpoznání příznaků, přednášky o 

rizikových faktorech, důsledcích, léčbě a vyhledání pomoci, hra K čemu patří příznak, 

kvíz (2 hodiny, školní psycholožka), 

- kohezivní hodina zaměřená na poznání silných stránek svých i jednotlivých spolužáků, 

oceňování spolužáků (1 hodina, školní psycholožka), 

- prevence proti drogám – Zdravý životní styl – Mgr. Gabriela Šťastová, okresní metodik 

prevence (2 vyučovací hodiny), 

- prevence šikany – So-n outsider – Sdružení D (2 vyučovací hodiny);  
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VII. B 

- program na podporu zdravých vztahů ve třídě na téma Empatie, za pomoci čtyř aktivit 

následovaných diskusí (2 hodiny, školní psycholožka), 

- program „Prevence poruch příjmu potravy“ s cílem upozornit na nebezpečí poruch 

příjmu potravy (s důrazem na mentální anorexii a mentální bulimii), podpora zdravého 

stravování – myšlenková mapa, rozpoznání příznaků, přednáška o rizikových faktorech, 

důsledcích, léčbě a vyhledání pomoci, hra „K čemu patří příznak“ a kvíz (2 hodiny, 

školní psycholožka), 

- kohezivní hodina zaměřená na poznání silných stránek svých i jednotlivých spolužáků, 

oceňování spolužáků (1 hodina, školní psycholožka); 

 

VIII. A 

- aktivita „V čem jsme stejní a v čem se odlišujeme“ s následnou diskusí s cílem podpořit 

kohezi třídy (1 hodina, školní psycholožka), 

- kohezivní hodina zaměřená na spolupráci a oceňování spolužáků (1 hodina, školní 

psycholožka), 

- beseda – Policie ČR – prevence, legislativa (1 vyučovací hodina) 

- beseda – Můj život k droze a můj život od drogy – Mgr. Lucie Hopianová, vychovatel, 

garant ve Středisku výchovné péče, Kroměříž (2 vyučovací hodiny); 

 

VIII. B 

- kohezivní hodina zaměřená na spolupráci a oceňování spolužáků (1 hodina, školní 

psycholožka), 

- beseda – Policie ČR – prevence, legislativa (1 vyučovací hodina); 

 

IX. A 

- diagnostika profesní orientace (školní psycholožka) + konzultace o výsledcích a 

profesní orientaci obecně (kariérní poradkyně), 

- program Zvládání stresu – přednáška + diskuse (1 hodina, školní psycholožka), 

- program Zvládání stresu z přijímacích zkoušek podpořený přednáškou, diskusí a 

nácvikem relaxace (1 hodina, školní psycholožka), 

- beseda Můj život k droze a můj život od drogy – Mgr. Lucie Hopianová, vychovatel, 

garant ve Středisku výchovné péče, Kroměříž (2 vyučovací hodiny); 
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IX. B 

- diagnostika profesní orientace (školní psycholožka) + konzultace o výsledcích a 

profesní orientaci obecně (kariérní poradkyně), 

- program Žebříček životních hodnot s cílem ujasnit si životní priority (1 hodina, školní 

psycholožka), 

- práce s třídním kolektivem (hry a aktivity s psychologickým podtextem) za účelem 

koheze třídy (1 hodina, školní psycholožka), 

- program na téma Duševní zdraví – přednáška, myšlenková mapa, diskuse (1 hodina, 

školní psycholožka), 

- program na téma Zvládání stresu – přednáška + diskuse (1 hodina, školní psycholožka), 

- program na téma Zvládání stresu z přijímacích zkoušek podpořený přednáškou, diskusí 

a nácvikem relaxace (1 hodina, školní psycholožka); 

 

Průběžná práce se žáky: 

- průběžné poukazování na nebezpečné jevy, 

- diagnostika třídních vztahů školní psycholožkou ve vybraných třídách, 

- otevřená pracovna pro žáky během přestávek za účelem změny prostředí a neformálního 

povídání, 

- velké přestávky na témata Relaxační úterý a Meditační čtvrtek v pracovně školní 

psycholožky. 

 

Školní psycholožka nabízela v průběhu roku individuální konzultace žákům i jejich 

zákonným zástupcům. Mezi probíranými tématy byly například: problémy v třídním 

kolektivu, stresy z učení, nebo naopak laxní přístup k němu, potíže při ovládání agresivního 

prožívání, nízké sebevědomí, poruchy pozornosti a paměti, neshody s rodinnými příslušníky, 

vztahové problémy, zvládání střídavé péče, překonávání zármutku, nerozhodnost při výběru 

školy, sebepoškozování, psychické a psychosomatické obtíže, smrt blízké osoby, seberozvoj a 

mnoho dalších oblastí.  

V několika třídách jsou začleněni žáci se specifickými potřebami, a proto se školní 

psycholožka věnovala také nácvikům sociálních dovedností. Školní psycholožka také 

pravidelně komunikovala s pedagogy, nejčastěji o žácích, které vyučují. Několikrát byla 

oslovena i s žádostí probrat osobní záležitosti.  
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Zajištění podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a 

mimořádně nadaných 

V letošním školním roce bylo v běžných třídách naší školy (k datu 30. 9. 2021) vzděláváno 

celkem 58 žáků s podpůrnými opatřeními 2. – 4. stupně, z toho 1 žák s podpůrnými opařeními 

stupně 4, dále 10 žáků s podpůrnými opatřeními 3. stupně a 44 žáků s podpůrnými opatřeními 

2. stupně. Většina z nich je vzdělávána podle individuálních vzdělávacích plánů. Na jejich 

vypracování se podíleli vyučující, třídní učitelé, výchovný poradce, školní psycholog a zákonní 

zástupci žáků. Plnění plánů vyučující průběžně hodnotili a projednávali se zákonnými zástupci 

i žáky samotnými. Vyučující využívali při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a při 

výchovně-vzdělávací práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pravidelných 

konzultací s odborníky z Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další 

vzdělávaní pedagogických pracovníků Zlín, pracoviště Kroměříž a Speciálně pedagogického 

centra Kroměříž. 

 

Integrace sedmi žáků vyžadovala pedagogickou asistenci, kterou zajišťovalo šest asistentek 

pedagoga. Asistentky pedagoga a vyučující těchto žáků v průběhu celého školního roku úzce 

spolupracovali s pracovníky školského poradenského zařízení – Speciálně pedagogického 

centra Kroměříž. Spolupráce spočívala v konání pravidelných schůzek, realizaci náslechů ve 

vyučovacích hodinách a provádění rozborů výchovně vzdělávací práce s těmito žáky. 

 

Nápravná péče žáků s vývojovou poruchou učení byla zajištěna realizací výuky předmětu 

Speciálně pedagogické péče, který vyučoval školní speciální pedagog.  

 

Ke vzdělávání talentovaných žáků využíváme metody a formy práce, které jsou efektivní 

a stimulující, rozvíjí jejich nadání a odpovídají jejich potřebám. Respektujeme individuální 

rozdíly žáků i jejich potenciál. Realizujeme doporučená podpůrná opatření u žáků 

s diagnostikovaným nadáním. V tomto školním roce bylo ve škole vyučováno šest nadaných 

žáků, z toho dva mimořádně nadaní. Pro žáka 6. ročníku byl upraven rozvrh tak, aby mohl 

absolvovat výuku anglického jazyka se žáky 8. ročníku.  
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Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Škola byla od září 2021 určena Krajským úřadem Zlínského kraje jako škola poskytující 

jazykovou přípravu pro žáky – cizince. Jazyková příprava byla v průběhu školního roku 

poskytována žákům třech základních škol z Kroměříže a Hulína v jedné vyučovací skupině 

dvakrát týdně dvě vyučovací hodiny. Výuka se uskutečňovala prezenčně v odpoledních 

hodinách po vyučování. Jazykovou přípravu absolvovalo několik žáků z různých států světa – 

Běloruska, Ukrajiny, Mongolska a Maďarska. Skupinu jazykové přípravy navštěvovali i žáci – 

cizinci z naší školy. 
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VIII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborný rozvoj 

nepedagogických pracovníků 

Významnou součástí rozvoje školy je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vzdělávání se řídilo plánem personálního rozvoje. Pedagogičtí pracovníci se v průběhu 

školního roku zúčastňovali vzdělávacích akcí organizovaných zařízeními pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a samostudiem. I v tomto školním roce jsme využívali pro DVPP 

zejména finanční prostředky státního rozpočtu ČR.  

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků  

V následujícím přehledu jsou uvedeny vzdělávací akce, kterých se pedagogičtí pracovníci 

zúčastnili v období od září 2021 do srpna 2022. 

 

Název akce Pořadatel Typ akce 
Počet 

pracovníků 

Práce učitele s nadstandartním 

typem žáků 

Mgr. Jitka Blechová seminář 2 

Basketbal ve škole AŠSK ČR, z.s. kurz 1 

Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Oblastní spolek 

Červeného kříže 

Kroměříž 

kurz 7 

Výuková podpora žáků se 

zaměřením na čtenářskou 

gramotnost 

Levebee, s.r.o. webinář 1 

Metody pro rozvoj finanční 

gramotnosti – online 

Národní pedagogický 

institut ČR 

webinář 1 

Procesy učení a zrání žáka. Výuka 

a kompetence učitele. 

Mgr. Jitka Blechová seminář 1 

Specifické poruchy učení 

v hodinách cizího jazyka (ZŠ) 

Mgr. Jitka Blechová webinář 1 

Učební úlohy ve výuce chemie na 

ZŠ 

Vzdělávací institut 

LETEC 

seminář 1 
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Očekávaná novela nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb. 

Monika Puškinová seminář 1 

Metodický kurz pro učitele českého 

jazyka a literatury na SŠ a 2. stupni 

ZŠ 

Vzdělávací institut 

HELLO, s.r.o. 

seminář 2 

Prázdninový koktejl s psychologem 

Janem Svobodou 

Mgr. Jitka Blechová seminář 2 

Matematické činnosti na 1. stupni 

ZŠ 

Mgr. Jitka Blechová webinář 2 

Metodická podpora při řešení 

krizových situací ve škole 

Akreditovaná vzdělávací 

instituce MŠMT ČR 

seminář 1 

Skupinové a kooperativní 

vyučování 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

Online 

seminář 

1 

Literatura a film Mgr. Jitka Blechová seminář 1 

Všeho s mírou anebo jak nevyhořet Mgr. Jitka Blechová seminář 2 

Komplexní práce s třídním 

kolektivem – prevence a řešení 

problémů 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

webinář 1 

Aby byla skupinová práce efektivní INFRA, s.r.o. webinář 1 

Šikana jinak Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

seminář 1 

Aktivizující metody a efektivní 

formy výuky v matematice 

NPI ČR kurz 1 

Kognitivně-behaviorální přístupy k 

sebepoškozování 

Op.kvic.cz webinář 1 

Aby tělocvik bavil i „nesporťáky“ Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

kurz 1 

Jak zajímavě učit deváťáky 

geologii v přírodopisu 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

kurz 1 

Základní kurz školního lyžování Vzdělávací agentura KPS kurz 2 

Specifika výuky českého jazyka 

žáků – cizinců 

Vzdělávací agentura 

DESCARTES 

seminář 1 
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Příprava občanů k obraně státu pro 

učitele 

Ministerstvo obrany kurz 1 

Práce učitele s nestandartním typem 

žáků 

Mgr. Jitka Blechová seminář 1 

Oblastní workshop CJL NPI ČR seminář 1 

Čtení v angličtině jako nástroj pro 

nadčasové vzdělávání 

MAP II ORP Kroměříž seminář 1 

Práce se třídou aneb proč a jak 

vytvořit ze třídy fungující tým 

NPI webinář 1 

Hry v cizích jazycích Inspiromat webinář 1 

Rozvoj cizojazyčných kompetencí 

skrze eTwinning 

DZS webinář 1 

Digitální minimalismus nejen pro 

rok 2022 

DZS webinář 1 

Slavnostní předávání Národních 

cen eTwinning a titulu 

eTwinningová škola 

DZS konference 3 

Jak tvořit pravidla pro „zlobivé“ 

žáky 

Eduall webinář 1 

Poezie v hodinách angličtiny MAP II Kroměříž seminář 1 

Storytelling methods and ICT tools 

for English teachers 

CSS online akce 1 

Osvědčená cvičení tvůrčího psaní 

aneb Jak učit sloh bez nudy 

Životní vzdělávání webinář 1 

Netradiční čtenářské deníky Národní pedagogický 

institut 

webinář 1 

Jak začít s češtinou pro cizince SYPO webinář 1 

Jak na Quality Label? Dům zahraniční 

spolupráce 

webinář 1 

 

Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Název akce Pořadatel Typ akce Počet 
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pracovníků 

Aktuality v účetnictví VÚJ v roce 

2022, daň z příjmu právnických 

osob u veřejně prospěšného 

poplatníka za zdaňovací období 

2021 

Ing. Pavel Bundil webinář 1 

Program první pomoci Oblastní spolek Českého 

červeného kříže Kroměříž 

kurz zaměstnanci 

ve ŠJ 

Hygienické minimum MVDr. Jiří Novák seminář zaměstnanci 

ve ŠJ 

Příprava a sestavení účetní závěrky 

u vybraných účetních jednotek 

k 31. 12. 2021, inventarizace, 

upozornění na novelizaci právních 

předpisů v roce 2022 

Vzdělávací agentura KPS webinář 1 

 

Finanční náklady na DVPP 

 

Celkové náklady: 60 970,- Kč z toho 33 750,- Kč bylo hrazeno z projektu Most do života – 

společné vzdělávání III. 

 



Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

 31 

IX. Významné aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Dny otevřených dveří 

Pro rodičovskou, ale i širokou veřejnost tradičně pořádáme dva dny otevřených dveří v měsíci 

únoru. V tomto školním roce se nám je po dvou letech covidových opatření podařilo opět 

uspořádat. Škola prezentovala svou činnost na mnoha stanovištích a učebnách v prostorách 

školy. Zájemci mohli zhlédnout ukázky výuky mnoha předmětů, vyzkoušet si fyzikální a 

chemické pokusy v učebně fyziky a chemie, poznávat výuku robotiky a 3D tisku, zasportovat 

si v tělocvičně a na školním dvoře a seznámit se se zájmovou činností školní družiny a školního 

klubu. 

 

 
Den otevřených dveří v učebně fyziky a chemie 

Činnost školní družiny a školního klubu 

Tři oddělení školní družiny navštěvovalo v průběhu roku 90 žáků z 1. – 3. ročníku. Ranní 

provoz družiny probíhal od 6:30 do 7:40 hod., odpolední provoz od 11:40 do 16:00 hod. 

Každý týden byly dětem nabízeny různorodé aktivity. Vedle odpočinkových činností sloužících 

k odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil po vyučování byly realizovány 



Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

 32 

zájmové činnosti umožňující dětem seberealizaci, poznávání a rozvíjení dovedností, přičemž 

byl kladen důraz na vlastní aktivitu, která přináší radost a vlastní uspokojení.  

 

 
Tvoření maminek s dětmi ke Dni matek 

 

 

Výchovná činnost byla doplňována realizací besed a exkurzí, pravidelným plaváním I. oddělení 

ŠD, návštěvami filmových představení v kině Nadsklepí a výstav v muzeu, využitím lezecké 

stěny, pravidelným bruslením na zimním stadionu, návštěvami dopravního hřiště a akcí 

pořádaných Městem Kroměříž. Další aktivity byly pro děti organizovány v úzké spolupráci 

s Policií ČR, Městskou policií Kroměříž, Konzervatoří Kroměříž, Knihovnou Kroměřížska, 

SVČ Šipka, Centrem pro rodinu a Dětským dopravním hřištěm Kroměříž.  

K velmi povedeným akcím patřily společné akce pro rodiče a jejich děti – tvoření pro maminky 

ke Dni matek, společné sportování ke Dni otců a rozloučení školní družiny se školním rokem. 
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Sportování tatínků s dětmi u příležitosti Dne otců 

 

Při školní družině bylo otevřeno sedm skupin zájmových kroužků (sportovní hry, pohybové 

hry, keramika). 

V měsíci červenci se uskutečnil pro děti ze školní družiny pobytový tábor na Rusavě a jeden 

turnus příměstského tábora se zázemím v budově školy a pestrým programem v Kroměříži a 

okolí. 

Velikonoční jarmark 

V úterý 12. 4. 2022 odpoledne se na prostranství Komenského náměstí uskutečnil Velikonoční 

jarmark. K prodeji zde byly výrobky žáků, jejich rodičů, pedagogů a přátel školy. Výtěžek 

stánku školní družiny ve výši 18 000,- Kč byl předán Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek.  



Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace  

 34 

 

Děti ze ŠD spolu s paními vychovatelkami předaly finanční výtěžek z Velikonočního jarmarku 

Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek 

Školy v přírodě 

V tomto školním roce se nám po dlouhé době různých omezení a covidových opatření podařilo 

uspořádat několik škol v přírodě pro všechny třídy I. stupně. Žáci měli možnost strávit týden 

v prostředí krásné přírody Hostýnských vrchů, Moravskoslezských Beskyd a Jeseníků. Výuka 

byla zaměřena na pobyt v přírodě, turistiku, sport a hry. Samozřejmě nechyběla výuka 

nejdůležitějších předmětů. Realizaci škol v přírodě považujeme za velmi důležitou součást 

vzdělávání v naší škole. 

Rusava 23. – 27. 5. 2022 pro žáky 2. a 3. ročníku 

Chrastice 23. – 27. 5. 2022 pro žáky 5. ročníku 

Rusava 6. – 10. 6. 2022 pro žáky 4. ročníku 

Horní Bečva 13. – 17. 6. 2022 pro žáky 1. ročníku 
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Škola v přírodě žáků 2. a 3. ročníku v Rusavě 

Zahraniční zájezdy 

V měsíci květnu 2022 se po covidové pauze podařilo uskutečnit dva zahraniční zájezdy. Prvním 

byl pětidenní zájezd do Velké Británie. Osmnáct žáků osmého a devátého ročníku navštívilo 

Londýn, kde zhlédli nejznámější památky v centru města, jež se v té době připravovalo na 

platinové jubileum královny. Jeden den žáci strávili na jihu Anglie, v přímořském Brightonu, a 

dále se prošli ke křídovým útesům na Beachy Head. Zájezd se žákům líbil, kladně hodnotili 

ubytování v rodinách, vrátili se nadšení, mnozí zažili první zkušenosti s reálnou konverzací v 

anglickém jazyce a cestování bez doprovodu rodičů.  

Jednodenní zájezd do Polska byl primárně určen rovněž nejstarším žákům. Cílovým místem 

byla Osvětim, kde si žáci propojili teoretické znalosti historie s reálnými místy. 

 

Rozhledna British Airways i360 v Brightonu 
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Výsledky v soutěžích a olympiádách 

Žáci školy se v letošním školním roce zúčastnili velkého množství soutěží a olympiád 

v různých oborech a dosáhli v nich významných úspěchů a ocenění. 

 

Přehled významných úspěchů žáků v soutěžích 

 

Název soutěže Druh soutěže Umístění 

Mistrovství ČR školních posádek dračích lodí 
 

celorepubliková 
 

1. místo 

Přebor škol v šachu krajské 6. místo 

Soutěž v programování okresní 1. místo 

O pohár ředitele Krajského vojenského velitelství 

Zlín 
okresní 1. místo 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 

jednotlivci 
krajské 4. místo 

Atletický čtyřboj (jednotlivci) okresní 2. místo 

Školní pohár dračích lodí Zlínského kraje okresní 2. místo 

Školní pohár dračích lodí Zlínského kraje okresní 3. místo 

Odznak všestrannosti olympijských vítězů okresní 2. místo 

Okresní kolo ve šplhu (st. dívky) okresní 2. místo 

Okresní kolo ve šplhu (st. chlapci) okresní 2. místo 

Atletický čtyřboj v soutěži družstev (st. žáci) okresní 3. místo 

Zeměpisná olympiáda 

 

okresní 

 (on-line) 

 

Kategorie A 

2. a 3. místo 

Kategorie B 

1. místo 

Kategorie C 

1. a 2 místo 

Dějepisná olympiáda okresní kolo 5. místo 

Olympiáda v ČJ okresní kolo 6. a 7. místo 

Matematická olympiáda  okresní kolo úspěšný řešitel 

Konverzace v AJ okresní kolo 2. místo 

Výtvarná soutěž: Voda štětcem i básní oblastní kolo 3. místo 

Výtvarná soutěž: Mimozemšťané celorepublikové 3. místo 

Výtvarná soutěž: Můj domácí živočich celorepublikové 3. místo 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

eTwinning 

Žáci 2. ročníku spolupracovali s partnerskými školami z Řecka, Francie, Rumunska a Arménie 

na projektu s názvem „Send me a card, you don’t have to try hard!“. Jeho cílem byla výměna 

vánočních přáníček a seznámení se s tradicemi partnerských zemí. 

Funny Bunny byl projekt žáků 2. ročníku, kteří v průběhu tří měsíců spolupracovali se školou 

z bulharského hlavního města na projektu s velikonoční tematikou. Při plnění osmi zábavných 

úkolů se seznámili s partnerskou zemí, její kulturou a tradicemi. Naučili se využívat některé 

online nástroje a rozšířili si vědomosti v oblasti e-bezpečnosti. 

Krátkodobý projekt Spooky Fall umožnil žákům III. B spolupracovat s partnery z dvanácti škol 

z Řecka, Španělska, Rumunska a Turecka. Žáci ve skupinách tvořili strašidelné komiksové 

příběhy a společně tak oslavili svátek Halloween. 

V rámci celoročního projektu „What’s your story?“ se žáci V. A vydali na cestu za poznáním 

evropských mýtů a legend a spolupracovali se školami z Bulharska, Řecka, Malty a Turecka. 

Projektové aktivity byly zaměřeny zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím online 

nástrojů. 

Young writers byl celoroční projekt žáků VII. B založený na společném psaní příběhů a přispěl 

k rozvoji jejich jazykových, sociálních a digitálních dovedností. Žáci pracovali v 

mezinárodních skupinách, napsali a ilustrovali celkem šest knih různých žánrů. Projektovými 

partnery byly školy z Řecka, Polska, Ukrajiny, Turecka a Finska. 

Žáci VIII. A se účastnili projektu Photo exchange/challenge, do něhož se zapojily školy z 

Německa, Francie, Slovinska, Maďarska a Turecka. Projekt měl za cíl sdílet fotografie 

představující školu, město, kulturu, zvyky a život teenagera v dané zemi.  

What are your values byl krátkodobý projekt pro žáky třídy IX. A, jehož cílem bylo společně 

oslavit Evropský den jazyků s partnery z Itálie, Polska, Francie, Ukrajiny, Řecka, Chorvatska, 

Turecka a Německa. Společně vytvořili sadu online plakátů s příběhy zaměřenými na důležité 

hodnoty jako je přátelství, láska, zdraví a podobně. 

V letošním roce naše škola získala dva Národní certifikáty kvality a jeden Evropský 

certifikát kvality za realizaci projektů On the road of code a Make your own country.  
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Slavnostní předávání ocenění za eTwinning 

Projekt Most do života – společné vzdělávání III. 

Škola realizuje v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ II. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt 

s názvem „Most do života – společné vzdělávání III.“, s registračním číslem 

„CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020461“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je 

realizován v období od 1. 9. 2021 do 31. 6. 2022 s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání žáků a jejich 

výsledků v klíčových kompetencích, personálně podpořit společné vzdělávání a osobnostně 

profesní rozvoj pedagogů. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 773 408,00 Kč. 

Realizované šablony 

3.II/3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ 

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

3.II/12 Projektový den ve výuce – povinná šablona 

Národní plán doučování 

Škola doučovala žáky v rámci programu MŠMT s názvem Národní plán doučování. Ve více 

než 13 skupinách se doučovalo téměř 100 žáků v českém jazyce nebo matematice. 
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Další projekty 

Škola je již devátým rokem zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a také do projektu 

„Mléko do škol“. Projekt je spolufinancován z prostředků EU a z prostředků státního rozpočtu 

ČR. 

Žákovské fórum 2022 

V úterý 17. května 2022 se zúčastnili vybraní žáci, převážně členové žákovského parlamentu 

jednání Žákovského fóra, které každoročně organizuje kancelář Zdravého města Kroměříž. 

Zástupci základních škol tak velmi konstruktivně diskutovali o současných problémech 

mladých lidí našeho města. Výstupem bylo TOP 10 aktuálních úkolů pro zastupitele města v 

oblasti rozvoje města, kultury, školství, volného času, dopravy, mobility životního prostředí a 

také sociální oblasti a zdraví. Na dřívějších zasedáních a jednání se nám podařilo prosadit mimo 

jiné stojany na kola u naší školy, zpomalovací práh či značení na vozovce v Moravcově ulici.  
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Žákovské fórum 2022 

Prezentace školy v médiích 

V průběhu školního roku publikovali pedagogové školy několik článků  

o činnosti školy a úspěších našich žáků v Kroměřížském deníku, v Týdeníku Kroměřížska a 

Zpravodaji. 

Prezentace školy na internetu 

O práci školy jsme v průběhu celého školního roku informovali širokou veřejnost na vlastních 

webových stránkách https://zskomenskeho.cz, které byly v tomto roce znovu modernizovány. 

Škola také prezentuje svou činnost na sociálních sítích především na Facebooku a Instagramu. 
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X. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ze strany České školní inspekce nebyla v tomto školním žádná inspekční činnost na místě. Žáci 

5. ročníku byli zařazeni do testování ČŠI v oblasti český jazyk, matematika a dovednosti 

usnadňující učení. Toto testování zajišťoval ředitel školy a bylo realizováno online formou na 

počítačích v učebně informatiky. 
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XI. Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu /v tis. Kč/ 
 

   

 
k 31. 12. 2021 

 
Příjmy   

 
příjmy – dotace 33 099,60 

 
z toho z ESF 765,15 

 
Příjmy celkem 33 099,60  

 

   
Výdaje   

 
neinvestiční náklady celkem 33 099,60 

 
z toho: platy 23 579,55 

 
OON 129,52 

 
zákonné odvody /SP a ZP/ 8 007,72 

 

příděl FKSP 473,95 
 

učebnice a učební pomůcky 450,41 
 

další vzdělávání pedagogických pracovníků 106,33 
 

ostatní provozní náklady 352,12 
 

   
Hospodářský výsledek 0 

 

   
Prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2021 vyčerpány podle závazných ukazatelů.  

 
Škole byly schváleny projekty a přiděleny účelové prostředky: 

OON bez UZ Národní plán podpory návratu do škol 
 

Nevyčerpané prostředky ve výši 16 322,- Kč na podporu návratu do škol byly z důvodu 

kapacitních možností a nemocnosti pedagogů vráceny na účet Zlínského kraje. 
  

    
Hospodaření s prostředky od zřizovatele, s ostatními příjmy, s příjmy z doplňkové 

činnosti a použití fondu odměn /v tis. Kč/ 

   

 
k 31. 12. 2021 

 

Příjmy   
 

příspěvek od zřizovatele 3 803,00 
 

příjmy z doplňkové činnosti 435,47 
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použití fondu rezervního, fondu FKSP 439,60 
 

ostatní příjmy 1 268,09 
 

z toho:   
 

stravné 911,64 
 

poplatky za školní družinu, školní klub 121,38 
 

ostatní – na úhradu nákladu na strav. jiné ZŠ, čipy 235,07 
 

Příjmy celkem 5 946,16 
  

   

Výdaje   
 

neinvestiční výdaje hlavní činnosti celkem 5 362,67 
 

z toho:   
 

potraviny 862,87 
 

spotřební materiál 793,16 
 

energie 834,61 
 

údržba 1 533,24 
 

náklady z drobného dlouhodobého majetku 467,37 
 

výdaje doplňkové činnosti 362,30 
 

 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti 148,02   

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 73,17   

   
Zisk z hlavní a doplňkové činnosti roku 2021 byl převeden do rezervního fondu. 
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XII. Závěr výroční zprávy 

Školní rok 2021/2022 byl znovu svým způsobem mimořádný a jedinečný díky pandemii 

nemoci covid-19 a s tím spojeným omezením vzdělávání ve škole na podzim a v zimě. 

Jednotliví žáci nebo skupiny žáků se dostávali do situace, kdy se z důvodu nemoci nebo 

karanténních opatření nemohli vzdělávat prezenčně ve škole. Byl zrušen pobytový lyžařský a 

snowboardový kurz žáků 7. ročníku. Znovu se opakovaly situace se zaváděním online výuky 

nebo také nově hybridní výuky. V březnu 2022 se začali do školy přihlašovat žáci – uprchlíci 

z Ukrajiny. Postupně jsme jich vyučovali téměř dvacet v mnoha třídách několika ročníků. Tyto 

žáky se podařilo integrovat do výuky, i přes neznalost českého jazyka, velmi rychle a s velkou 

úspěšností. Přes všechny zmíněné mimořádné skutečnosti můžeme konstatovat, že všichni 

zaměstnanci školy zvládli tuto situaci na výbornou.  

 

Děkuji všem zaměstnancům školy za poctivou a odpovědnou práci a všem partnerům  

a přátelům školy za spolupráci. 

 

Datum zpracování zprávy: 30. 8. 2022    

Datum projednání na pedagogické radě: 31. 8. 2022       

Datum schválení školskou radou: 27. 9. 2022 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  


