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a/ základní údaje
název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
sídlo : Kojetín
zřizovatel: město Kojetín
ředitelka školy : Mgr. Olga Odehnalová
zástupkyně ředitelky: Mgr. Miluše Štefanová
kontakt:581762032, 604635530 reditelka@zssvcecha.kojetin.cz, www.zs-kojetin.cz
školská rada: předseda Miluše Štefanová, členové Jana Nakládalová, Marcela Balážová
Základní škola je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 2
odděleními školní družiny a přípravným ročníkem. Ve školním roce 2017-18 navštěvovalo školu
143 dětí. Škola pracuje dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola je součástí
sítě škol podporující zdravý životní styl – Zdravá škola. Pravidelně se zapojujeme do různých
projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe, jednak patřičným vybavením školy a jednak
kvalitou výuky. Škola podporuje inkluzivní – společné vzdělávání. Škola získala certifikát Aktivní
škola, jsme součástí sítě Tvořivých škol, podporujeme environmentální výchovu. Ve školním roce
2017-18 jsme realizovali projekt Zmizelí sousedé Kojetína a tzv šablony financované EU a
MŠMT zaměřené na doučování, zřízení pozice školního asistenta, klub zábavné logiky a
deskových her, čtenářský klub a vzdělávání pedag. prac. v oblasti matematické gramotnosti. Pro
děti z rodin v hmotné nouzi byly dotovány obědy z projektu Women and Women.
Škola se podílí na inkluzivním vzdělávání, poskytuje některým žákům podpůrná opatření dle
doporučení SPC.
Školní družina sloužila pro různou spontánní činnost a vyvíjela pravidelnou činnost pro žáky 1.
stupně a i 2. stupně. Pro přespolní žáky tak bylo vyřešeno veškeré čekání na dopravní spoje,
družinu využívali žáci v době volných hodin , nemuseli tak trávit volné hodiny na ulici a byla
lépe zajištěna jejich bezpečnost. Žáci mohli využívat internet, stolní tenis, případně školní hřiště.

Tato forma využití školní družiny se velmi osvědčila a byla příznivě hodnocena nejen samotnými
žáky ale i jejich rodiči. Školní družina se svými akcemi podílela na reprezentaci školy. Školní
družina pracovala dle vlastního ŠVP.
Přípravná třída je již trvalou součástí školy, děti, které ji navštěvují , nenavštěvovaly mateřskou
školu, jako předškoláci se připraví na vstup do 1. třídy, náplň práce je součástí školního
vzdělávacího programu. Děti získají zejména návyk pravidelné návštěvy školy, hygienické
návyky, naučí se pobývat v kolektivu apod. Přípravnou třídu navštěvovalo pravidelně 19 žáků.
Spolupráce se zřizovatelem a školskou radou je velmi dobrá, jsou dobrými partnery školy.
b/ přehled oborů, které škola vyučuje
Ve školním roce 2017-18 škola vyučovala dle aktualizovaného školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny.
c/ personální zabezpečení činnosti školy
Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 23 pedagogických pracovníků .z toho 13 učitelů, 5
asistentů pedagoga , 2 speciální pedagogové , 2 vychovatelky školní družiny, 1 školní asistent.
Pedag. pracovníci splňují předepsané vzdělání. Ve škole pracuje 5 mužů, což příznivě ovlivňuje
práci školy. U většiny předmětů je zajištěna i aprobace předmětu nebo příbuzná aprobace
předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na snížený úvazek.
O vedení účetnictví ve škole se stará hospodářka školy, o úklid pečují 2 uklízečky a údržbu
školy zajišťuje údržbář. Od 1. ledna 2016 zaměstnáváme vrátného, který je placen z dotace
Úřadu práce , jeho pracovní náplní je zejména zajištění bezpečnosti u hlavního vchodu.
d/ zápis povinné školní docházky , údaje o přijímacím řízení
Do 1. třídy se zapsalo 23 dětí, 15 žáků ukončilo povinnou školní docházku Vycházející žáci si
podali přihlášku na střední školu. Všichni byli přijati k dalšímu studiu. Žáci, kteří ukončili
povinnou školní docházku v nižším ročníku /1/ si podali přihlášku na střední školu.
V ukončení základního vzdělání pokračují 2 žákyně / 10.rok –jednou opakovali/

e/ údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Počet udělených důtek třídních učitelů za šk. rok: 81
Počet udělených důtek ředitelky školy za šk. rok: 14
2. stupeň z chování: 3
3. stupeň z chování : 0
Počet pochval třídních učitelů za šk. rok: 24
Pochvaly ředitelky školy za šk. rok: 66 / pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy
zejména při účasti na různých soutěžích/
Neomluvená absence za šk. rok :230
Prospěli s vyznamenáním l. pol. 25, 2. pol. 25
Neprospěli : 12
Průměr školy 1. pol.2,05 , 2.pol.2,02
f/ údaje o prevenci sociálně patologických jevů:
Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbá, školu navštěvuje početná skupina dětí
ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Školní preventistka vypracovala plán prevence , který schválila ředitelka školy a pedagogický
sbor s ním byl seznámen, vyučující měli možnost připojit k plánu své náměty a připomínky.
Vzhledem k tomu, že škola plní projekt Zdravá škola, jehož cílem je naučit děti žít zdravým
životním stylem , je zcela zřejmé i naplnění plánu prevence , který by měl vést k ochraně dětí
před šikanou, kouřením, násilím, rasistickými projevy, drogami , záškoláctvím, xenofobií a
jinými nebezpečnými projevy.
Plán byl zpracován dle stávajících platných předpisů. Preventistka a výchovný poradce se v této
problematice vzdělávali. Součástí plánu je i krizový plán prevence šikany, některé části
z programu jsou zapracovány přímo ve školním řádu.
V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky /spolupráce s Městskou
policií, požárníky, beseda o dospívání, beseda zaměřená na výchovu proti kouření./. Příznivý
ohlas mezi žáky měla beseda s příslušníkem PČR – přepadávání, obtěžování druhého, okrádání
a další beseda zaměřená na prevenci proti kouření . Na škole byl organizován běh proti kouření
a na konci roku se účastnili žáci běhu proti drogám. Pro žáky 1. stupně byly organizovány
podobné akce, zejména se zaměřením na zdravý životní styl, bezpečného pobytu venku.

Po celý rok se aktualizovala nástěnka s tématy kyberšikany, kouření a jeho vliv na zdraví.
Nejvíce akcí proběhlo v rámci týdne zdraví a v projektovém dni chování za mimořádných
situací, formou soutěží, nenásilnou formou, vstřebávali žáci různé aktivity a poznatky z této
problematiky. Byl zakoupen interaktivní výukový program Drogy trochu jinak. Zavítali k nám
pracovníci z organizace Člověk v tísni, kdy hovořili k žákům na téma dluhová problematika a
finanční gramotnost. Pracovnice OSPOD upozorňovali žáky na problém nadbytečné omluvené a
neomluvené absence. Rodiče žáků s vysokou omluvenou absenci byli zváni do školy a
upozorněni na to, že může být i tato omluvená absence hlášena na OSPOD.
Škola spolupracuje s rodiči, jsou organizovány konzultační dny, třídnické schůzky, dny
otevřených dveří, kulturní akce , výstavy , na které jsou rodiče zváni. Metodička prevence se
pravidelně účastnila školení k doplnění znalostí v této problematice. Podrobně je prevence
rozpracována v hodnotící zprávě na závěr školního roku.
Účast rodičů na třídnických schůzkách a konzultačních dnech je malá, rodiče zejména dětí ze
sociálně znevýhodněného prostředí chodí do školy zejména mimo tyto vyčleněné dny nebo na
pozvání učitelů. Na pozvání učitelů přišla do školy většina rodičů/ nejméně 2x do roka/.
g/ další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vyučující se po celý školní rok vzdělávali.
Celkem navštívili 24 různých vzdělávacích seminářů, 2 školení ( inkluzivní vzdělávání a
GDPR) absolvovali všichni pedagogové). V rámci tzv. šablon se proškolili vyučující v oblasti
matematické gramotnosti a polytechnické výchovy. Výchovný poradce se účastnil pravidelných
setkání v PPP Olomouckého a Zlínského kraje. Ředitelka školy se účastnila seminářů
zaměřených na změny v legislativě. Na začátku školního roku absolvovali všichni zaměstnanci
školení k BOZP a PO.

Jednotlivé akce:
Aktuální stav školské legislativy
Matematická gramotnost
Problémové dítě
Matematická gramotnost
Matematická gramotnost
Matematická gramotnost
Zkvalitnění výuky matematiky a přírodopisu

Matematická gramotnost
Dm software
Matematická gramotnost
Inspirace pro zkvalitnění výuky přírod. předmětů
Erasmus
Inkluze
Připravme se na inkluzi
Pohybem a hrou
Výuka přírodních věd nově
Klub zábavné logiky
Konference Den zdraví
Učitel v obtížných ped.situacích
Základní gramotnosti
Systém řádů a směrnic škol a školských zařízení
POKOS
GDPR
Kojetín GDPR

Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži, některá v Olomouci, v Brně a ve Zlíně .
Volili jsme semináře, které by nám mohly pomoci zvládnout mnohdy náročné situace ve
vzdělávacím procesu, semináře zaměřené na práci se školním vzdělávacím programem,
semináře zaměřené na legislativní změny /ŘŠ/.
h/ údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnost
V rámci prezentace školy je každoročně vydávána ročenka školy, na www stránkách školy jsou
umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostává každý žák informační leták s
nejdůležitějšími informacemi pro žáka i rodiče. Zásadní informace poskytuje i žákovská knížka
žáků.
Na každou akci jsou žáci rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou nebo přes žákovskou
knížku. Téměř každý měsíc se prezentuje škola v Kojetínském zpravodaji.
Škola organizuje kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety.V letošním školním roce
se neuskutečnila škola v přírodě / finanční důvody rodin/ ani turistický kurz ze stejného důvodu.

Školní družina připravila vítání jara, družina vyvíjela výtvarné a dramatické aktivity.
Spolupracujeme při různých aktivitách s Ddm, Měks, PČR, Městskou policií, knihovnou, se
školami z okolí, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově a v Kroměříži, s SPC Hranice
Charitou, kurátory a sociálními pracovníky, OHS, romským muzeem v Brně a dalšími
organizacemi.
Organizujeme návštěvu kulturních akcí – např. návštěva divadelní přehlídky v Kojetíně,
výstavy, muzea, historická exkurze Praha, vlastivědné výstavy v Olomouci, Arcibiskupské
muzeum v Olomouci, návštěva výukových programů v romském muzeu v Brně, v rámci
projektu Zmizelí sousedé jsme navštívili židovské město v Praze a v Boskovicích.
Pořádáme vánoční besídku. Uspořádali jsme výstavu ke 130. výročí založení školy.
Podporovány byly akce kulturního charakteru, které rozvíjely kompetence žáků – besedy se
spisovateli v knihovně, knihovnické lekce, koncert Pavla Nováka, vánoční tradice, kulturní
pořady zajišťované Měks, malování s malířem, koncerty ZUŠ, apod.
Účastnili jsme se různých soutěží – již pravidelná účast v literární soutěži Romano Suno. Dále
jsme se účastnili školního a okresního kola Finanční gramotnosti, matematického klokana a
Pythagoriády, přírodovědné soutěže Zlatý list a výtvarných soutěží. Uspořádali jsme turnaj
v malé kopané pro školy z okolí.
Spousta akcí je konána v rámci správné volby povolání – burza škol, besedy s náboráři ve škole,
návštěva středních škol, testy Scio, návštěva Úřadu práce, rozvíjíme výuku pracovních činností,
podporujeme práci v dílnách , školní dílny jsou nově vybaveny.. Spolupracujeme s SOU
Křenovice a SOU Tovačov. Výuka předmětu volba povolání směřuje ke správné volbě povolání
dle schopností, získaných dovedností a reálných studijních předpokladů u žáků. Daří se nám
vybírat povolání dle schopností žáků.
Škola se zapojila do Recyklohraní, do projektu Zdravé zuby, Zdravé pětky, v rámci spolupráce
s Charitou se podílela na organizaci Tříkrálové sbírky, žáci školy vystupovali na akcích Charity.
Nejúspěšnější žáci byli pozváni na setkání s panem starostou.

Evaluace
V rámci hodnocení výsledků práce žáků používáme různé hodnotící nástroje- vstupní a výstupní
prověrky v JČ a M si dělají učitelé v rámci svých předmětů, testy Scio, testy Kalibro a testy Pro
školy. 2x do roka provádíme evaluaci IVP a ŠVP. Na konci školního roku v závěrečné zprávě

hodnotí práci školy ředitelka. Každoročně je prováděno hodnocení a sebehodnocení
zaměstnanců.
V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení.
Seznam akcí – školní rok 2017/2018

4. 9. 2017
8. 9. 2017
8. 9. 2017
12. 9. 2017
19. 9. 2017
27. 9. 2017
4. 10. 2017
9. 10. 2017
13. 10. 2017
13. 10. 2017

Slavnostní zahájení školního roku
Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně
Pobyt v přírodě pro žáky 2. stupně /třídní učitelé/
Den otevřených dveří – DDM – 1.-5. ročník /třídní učitelky/
Třídní schůzky
Monitoring dopravního provozu – akce DDM, žáci 2.stupně
Knihovnická lekce 9.ročník
Divadelní představení - Pohádky z pařezové chaloupky – přípr.ročník, 1.4.ročník /vyučující/
Knihovnická lekce 7.ročník
Exkurze žáků 4.+5.ročníku – Kroměříž, Podzámecká a Květná zahrada

29. 11. 2017
4. 12. 2017
5. 12. 2017

Drakiáda – 1.stupeň /třídní učitelky/
Dopravní výchova – teorie –org.DDM - žáci 1.-3.ročníku /vyučující/
Dopravní výchova – teorie –org.DDM - žáci 4.,5.ročníku /vyučující/
Halloween – 1.stupeň
Beseda žáků 9.ročníku k volbě povolání – ÚP Přerov
Knihovnická lekce 6.ročník
Knihovnická lekce 8.ročník
Polsko – zeměpisná přednáška – Pohodáři – žáci 6.-9.ročníku /vyučující/
Muzeum Kojetín – 3.ročník
Scholaris – přehlídka středních škol pro žáky 9.ročníku, Přerov
V muzeu straší – výukový program Kroměříž – přípravný ročník, 1.5.ročník /třídní učitelky/
Třídní schůzky k volbě povolání – rodiče a žáci 9.ročníku
Výstava betlémů – 5.ročník
Prvoučná vycházka – památky Kojetína – 3.ročník
Dluhová problematika – program pro žáky 9.ročníku
/vyučující/
Exkurze Kroměříž – Podzámecká a Květná zahrada – žáci 6.-8.ročníku
Knihovnická lekce 3.ročník
Mikuláš na 1.stupni a v mateřské škole – žáci 2. stupně

5. 12. 2017
6. 12. 2017
6. 12. 2017
7. 12. 2017
7. 12. 2017
8. 12. 2017

Tandem - jazyková animace NJ pro žáky 6.-9.ročníku
Výstava řemeslných nástrojů Přerov – žáci 6.+8.ročníku
Knihovnická lekce 1.+2.ročník
DOD OU Křenovice žáci 1.-3.ročníku
Vyhodnocení soutěže Romano Suno – Praha – žáci 7.+9.ročníku
Projektový den – Vánoce ve světě -1.-9.ročník /třídní učitelé, vyučující/

20. 10. 2017
23. 10. 2017
24. 10. 2017
25. 10. 2017
30. 10. 2017
1. 11. 2017
2. 11. 2017
7. 11. 2017
9. 11. 2017
14. 11. 2017
15. 11. 2017
21. 11. 2017
23.. 11. 2017
23. 11. 2017
28. 11. 2017

12. 12. 2017

Prezentace projektu, vánoční besídka, konzultační den

15. 12. 2017
22. 12. 2017
8. 1. 2018
16. 1. 2018
1. 2. 2018
1. 2. 2018
20. 2. 2018
21. 2. 2018
6. 3. 2018
6. 3. 2018
13. 3. 2018

Advent v Brně – žáci 2.stupně /třídní učitelé/
Vánoční program v Kroměříži 1.-9.ročník /třídní učitelé/
Knihovnická lekce 4.,5.ročník
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Přerov – žákyně 7.r.
Karneval – žáci 1.stupně
Exkurze Kroměříž 8.ročník
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – Přerov – žáci 7.ročníku
Knihovnická lekce 1.,2.ročník
Knihovnická lekce 3.ročník
Beseda s policií – protikuřácký zákon – 6.-9.ročník /vyučující/
Právní vědomí – beseda s kurátorkou pro žáky 8.ročníku

14. 3. 2018

Tři pohádky s písničkou – divadelní představení pro žáky přípravného, 1.5.ročníku /vyučující/
Školní kolo soutěže Matematický klokan – žáci 2.-9.ročníku
Vítání jara – žáci 1.stupně
Výstava Hedvábná stezka Vyškov – žáci 6.+7.ročníku
Beseda s autorem Janem Opatřilem – 2.-5.ročník /vyučující/
Romský den – Charita Kojetín – 1.-9.ročník /vyučující/
Zápis dětí do 1.ročníku
Exkurze – židovská synagoga Kojetín – 7.ročník
Výstava ke 130.výročí založení školy
Beseda s autorkou Petrou Braunovou – 4.+5.ročník
Přijímací řízení žáků 9.ročníku na SŠ
Den otevřených dveří – HZS Kojetín – žáci 8.+9.ročníku
Týden zdraví, Barevný týden
Testy – Pro školy – 1.-9.ročník /vyučující, třídní učitelé/
Zdravá pětka – program o zdravé výživě pro žáky přípravného,1.-5.
ročníku
Výukový program se členy HZS Kojetín – 1.-3.ročník, 6.ročník
/vyučující/
Den Země – 1. – 5. ročník – org. DDM /třídní učitelky/
Zdravé vaření – žákyně 6. + 7. ročníku
Sběr starého papíru
Přednáška MUDr. Matonové Hygiena dospívání pro žáky 4. + 5. ročníku
Nekuřácký den – výukový program studentů SZŠ pro žáky 1.-3.ročníku
1. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Příprava zdravého salátu – žáci 4.+5.ročníku
Zdravé zuby program pro žáky 1.-5.ročníku
Příprava zdravého salátu – žáci 1.-3.ročníku
Výtvarné zpracování Týdne zdraví – žáci 1.-5.ročníku /třídní učitelky/
Projektový den OMU – žáci 1.-5.ročníku /třídní učitelky/
Pravidla silničního provozu, chování při dopravní nehodě – výukový
program Městské policie Kojetín pro žáky 6.+7.ročníku /vyučující/

16. 3. 2018
23. 3. 2018
28. 3. 2018
3. 4. 2018
5. 4. 2018
5.+6. 4. 2018
10. 4. 2018
10. – 14. 4. 2018
11. 4. 2018
12. 4. 2018
13. 4. 2018
23. – 27. 4. 2018
23. – 27. 4. 2018
23. 4. 2018
24. 4. 2018
24. 4. 2018
24. 4. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
25. 4. 2018
26. 4. 2018
26. 4. 2018
26. 4. 2018
27. 4. 2018
27. 4. 2018

27. 4. 2018
30. 4. 2018
30. 4. 2018
2. 5. 2018
9. 5. 2018
10. 5. 2018
11. 5. 2018
15. 5. 2018
16. 5. 2018
17. 5. 2018
22. 5. 2018
23. 5. 2018
24. 5. 2018
30. 5. 2018
31. 5. 2018
6. 6. 2018
7. 6. 2018
8. 6. 2018
12. 6. 2018
12. 6. 2018
13. 6. 2018
13. 6. 2018
14. 6. 2018
20. 6. 2018
20. 6. 2018
27. 6. 2018
27. 6. 2018
28. 6. 2018
29. 6. 2018

Prověrka znalostí OMU – testy – žáci 6.-9.ročníku /třídní učitelé/
Exkurze – Dětský svět Kroměříž – žáci přípravného, 1.-5.ročníku
/třídní učitelky/
Projektový den OMU pro žáky 6.-9.ročníku /třídní učitelé/
2. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
3. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Přednáška p.Řezáče Dějiny Židů v Kojetíně – žáci 6.-9.ročníku
Židovský hřbitov – žáci 6.-9.ročníku
Workshop Romano Suno – žáci 6.-9.ročníku
4. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Exkurze – židovské památky Boskovice –projekt Zmizelí sousedé - žáci
6.-9.ročníku
Fotografování tříd a skupin
5. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Koncert ZUŠ pro přípravný, 1.-9.ročník /vyučující/
6. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
MDD – 1.stupeň
7. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Školní výlet Kroměříž – 1.ročník
Přednáška k agresivitě pro žáky 2.stupně – okr.kurátorky pro děti a
mládež
Exkurze Praha – žáci 2.stupně
Dopravní výchova 1.-3.ročník
8. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Dopravní výchova 4.+5.ročník
Školní výlet Dinopark Vyškov – 1.-5.roč.
9. lekce plavání – žáci 1.-3.roč.
Setkání nejúspěšnějších žáků se starostou
10. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku
Běh proti drogám – akce městské policie a DDM - žáci 4.-9.ročníku
Pobyt v přírodě – žáci přípr.roč. – 9.roč.
Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky

i/údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Česká školní inspekce ve šk. roce 2017- 18 nebyla ve škole.
Kontrola účetnictví ze strany zřizovatele- zpráva uložena u zřizovatele.
Kontrola plateb VZP – bez závad.
Kontroly bez uložení sankcí.
j/ základní údaje o hospodaření školy

Základní škola hospodařila s těmito finančními prostředky k 31.12.2017
Dotace z Krajského úřadu Olomouckého kraje /MŠMT/
Dotace MŠMT:
ONIV

8 784 855

144 136

Odvody

2 269 005

Platy

6 307 414

OON

64 300

Šablony

470 726

Příspěvek od zřizovatele 1 165 000

Fondy
Investiční

91 384

Odměn

44 500

FKSP

88 957

Rezervní

174 698

k/ údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena do žádného takového programu. Je součástí sítě škol podporujících zdraví –
projekt Zdravá škola
l/ údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
V tomto školním roce byl zapojen do celoživotního vzdělávání metodik prevence.
m/ údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Žádné takové nebyly realizovány.
n/ údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery
Odborová organizace na škole nepracuje.

Dobrou spolupráci má škola se zřizovatelem, s pověřenou obcí OŠMT, pracovníky KÚ
Olomouckého kraje OŠMT, radou školy a dalšími organizacemi ve městě a v okolí.

Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka školy
Září 2018

