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a/ základní údaje
název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
sídlo: Kojetín
IČO: 61985589
IZO: 102608105
Identifikátor školy: 600146855
zřizovatel: Město Kojetín
ředitel školy: Mgr. Jiří Isakidis
zástupkyně ředitele: Mgr. Miluše Štefanová
kontakt: 581 762 032, 774 736 068, reditel@zssvcecha.kojetin.cz, www.zs-kojetin.cz
školská rada: předseda Miluše Štefanová, členové Adéla Hálková, Radek Bertók Pompa
Základní škola byla základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 2
odděleními školní družiny a přípravným ročníkem. Ve školním roce 2020-2021 navštěvovalo
školu 105 žáků. Škola pracovala dle školního vzdělávacího programu Škola pro všechny, škola
byla součástí sítě škol podporující zdravý životní styl – Zdravá škola. Pravidelně jsme se
zapojovali do různých projektů, abychom výuku zabezpečovali co nejlépe, jednak patřičným
vybavením školy a jednak kvalitou výuky. Škola získala certifikát Aktivní škola, byli jsme
součástí sítě Tvořivých škol a také jsme podporovali environmentální výchovu, zapojili se do
programu Zelená škola. Úspěšně se daří ukončit druhý projekt Erasmus+. Ten byl obdobně
jako první Erasmus+ zaměřen na mobilitu – výjezd do zahraničí a získání zkušeností
s moderními metodami výuky přímo na partnerské škole v cizině. Úspěšně jsme zakončili
Šablony II. Započnou šablony III financované EU a MŠMT zaměřené na doučování, kluby
zábavné logiky a deskových her, čtenářské gramotnosti a ICT.
Pro děti z rodin v hmotné nouzi byly dotovány obědy z projektu Obědy do škol v Olomouckém
kraji. Škola se podílela na inkluzivním vzdělávání, poskytovala potřebným žákům podpůrná
opatření dle doporučení SPC.
Školní družina sloužila pro různou spontánní činnost a vyvíjela pravidelnou činnost pro žáky
1. stupně 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.

b/ přehled oborů, které škola vyučuje
Ve školním roce 2020-2021 škola vyučovala dle aktualizovaného školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny.

c/ personální zabezpečení činnosti školy
Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 19 pedagogických pracovníků, z toho 13 učitelů, 6
asistentů pedagoga, 1 speciální pedagog, 3 vychovatelky školní družiny. Ve škole pracovalo 5
mužů, což příznivě ovlivňovalo práci školy. U většiny předmětů byla zajištěna i aprobace
předmětu nebo příbuzná aprobace předmětu. Někteří pedagogičtí pracovníci pracovali na
snížený úvazek.
O vedení účetnictví ve škole se starala hospodářka školy, o úklid pečovaly 2 uklízečky a údržbu
školy zajišťoval údržbář.
d/ zápis povinné školní docházky, údaje o přijímacím řízení
Do 1. třídy se zapsalo 17 dětí, 16 žáků ukončilo povinnou školní docházku. 10 žáků devátého
ročníku si podalo přihlášku na střední školu a bylo přijato k dalšímu studiu.
Ve školní docházce i po ukončení základního vzdělání pokračuje 1 žákyně / 10. rok/
e/ údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Počet udělených důtek třídních učitelů za školní rok: 27
Počet udělených důtek ředitele školy za školní rok: 4
2. stupeň z chování: 3
3. stupeň z chování: 0
Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 17
Pochvaly ředitele školy za školní rok: 0 / pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy
zejména při účasti na různých soutěžích/
Neomluvená absence za školní rok: 46 hodin
Prospělo s vyznamenáním v l. pololetí 29 žáků, ve 2. pololetí 27 žáků
Neprospělo v 1. pololetí 10 žáků
Průměr školy: I. pololetí 1,78, II. pololetí 1,87
f/ údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Na prevenci sociálně patologických jevů škola velmi dbala, školu navštěvovala početná skupina
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Vzhledem k tomu, že škola plnila 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.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné pozvat do školy externí organizace pro prevenci ve
školách, přijali jsme on line nabídku společnosti Podané ruce o.p.s. Centrum komplexní péče
v Olomouckém kraji a uskutečnil se distanční edukačně preventivní program pro žáky druhého
stupně: s názvem Hazardní hraní a další nelátkové a online závislosti. Kromě toho jsme osobně
distribuovali žákům a jejich rodičům nejrůznější brožury týkající se primární prevence. K
realizaci preventivního programu školy jsme využívali i web školy a školní facebook. Tam jsme
umisťovali mimo jiné materiály týkající se prevence – brožury, videa, odkazy na webové
stránky s preventivní tematikou.

Důraz se kladl na spolupráci s rodiči. Pokud bylo možno, byly organizovány konzultační dny,
třídnické schůzky. Přesto všechno byla účast rodičů na akcích školy malá. V době uzavření škol
jsme pracovali s rodiči osobně, pravidelně jsme je osobně kontaktovali každý týden.
g/ další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vyučující po celý školní rok pokračovali ve vzdělávání v rámci DVPP.
Celkem navštívili 29 různých vzdělávacích seminářů. Výchovný poradce se účastnil
pravidelných setkání v PPP Olomouckého a Zlínského kraje. Na začátku školního roku
absolvovali všichni zaměstnanci školení k BOZP a PO.
Jednotlivé akce:
IVP a plán pedagogické podpory v ZV
Vítejte v novém školním roce. Checkliste pro dobrý start
Vyučování trochu jinak – Vítejte ve světě Hueber interaktiv
Vyučování trochu jinak – Vítejte ve světě Hueber her
Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků s SVP
Třídnické hodiny
Jak řešit distanční výuku ve Škole online
Jak rozmluvit žáky v NJ I
Jak rozmluvit žáky v NJ II
Učíme na nečisto
Jak na kontrolu a tisk ročníkových vysvědčení v aplikace Školy online
Práce s heterogenní třídou v ZŠ
Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi
Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi
Perspektiva a 3D zobrazení; západo-východní příběh pohledu na svět
Bílá Hora a Temno – kulturní vítězství nebo národní tragédie?!
Moonshot pro učitele o budoucnosti vzdělávání
Práce se žáky s SVP ve školní družině
Efektivní učení žáka s SVP
Angličtina od začátku – jak začít?
Práce se žáky s SVP ve školní družině
Možnosti pedagoga při budování atmosféry v třídním kolektivu, případně v prevenci a řešení
konfliktů mezi žáky
Dramapedagogika ve výuce němčiny
Vyučování trochu jinak
Plánování lekcí AJ
Opakování anglické gramatiky pro učitele angličtiny
Psychická (ne)pohoda ve školách
Reálie s internetovými platformami
Většina proběhla formou webinářů.
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.
h/ údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnost

K prezentaci školy využíváme zejména webové stránky. Na webových stránkách školy byly
umisťovány aktuální informace, na začátku školního roku dostal každý žák informační leták s
nejdůležitějšími informacemi. Zásadní informace poskytovala i žákovská knížka.
Na každou akci byli žáci i rodiče zváni buď samostatnou pozvánkou, nebo přes žákovskou
knížku. Téměř každý měsíc se škola prezentovala v Kojetínském zpravodaji.
Z důvodu distanční výuka škola nemohla organizovat kulturní vystoupení, výstavy, exkurze,
naučné výlety. Neuskutečnila se škola v přírodě / finanční důvody rodin/ ani turistický kurz.
Školní družina připravila sportovní den, vyvíjela sportovní, výtvarné a dramatické aktivity.
Z téhož důvodu jsme nemohli spolupracovat s DDM, Měks, PČR, městskou policií, knihovnou,
se školami z okolí. Spolupráce pokračovala s OSPOD, Pedagogicko psychologickou poradnou
v Kroměříži a Přerově a Speciálně pedagogickým centrem Hranice.
Žáci se účastnili školního kola matematické soutěže Finanční gramotnost.
V rámci správné volby povolání se konaly akce Scholaris – besedy se zástupci středních škol ve
škole, testy Scio a Proskoly.cz. Spolupracovali jsme s OU Křenovice a SOU Tovačov.
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.
Evaluace
V rámci hodnocení výsledků práce žáků jsme používali různé hodnotící nástroje - vstupní a
výstupní prověrky v JČ a M, testy Pro školy. 2x do roka jsme provedli evaluaci IVP. Na konci
školního roku v závěrečné zprávě zhodnotil práci školy ředitel školy.
V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení.
Seznam akcí – školní rok 2020/2021
1. 9. 2020
Slavnostní zahájení školního roku
4. 9. 2020
Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně /org. vychovatelky ŠD/
4. 9. 2020
Projektový den OMU pro žáky 2. stupně /org. Štefanová/
8. 9. 2020
Fotografování tříd
15. 9. 2020
Třídní schůzky
26. – 30. 4. 2021
Zápis dětí do 1. ročníku /org. Pěchová/
3. – 6. 5. 2021
Zápis dětí do přípravného ročníku /org. Luxová/
3. 6. 2021
Projektový den – Životní prostředí – voda – žáci ŠD /vychovatelky /
4. 6. 2021
Pevnost poznání Olomouc – žáci 6. + 7. ročníku /Franek, Hrabal/
8. 6. 2021
Výukový program v ZOO parku Vyškov – žáci 4. + 5. ročníku /Isakidis(Ja),
Zbořilová/
11. 6. 2021 Projektový den – Životní prostředí - lesy – žáci ŠD /vychovatelky/
14. 6. 2021 Výukový program v ZOO parku Vyškov – žáci 2. + 3. ročníku /Vysloužilová,
Urbánková/
15. 6. 2021 Výukový program v ZOO parku Vyškov – žáci 2. stupně /Hrabal, Franek/
23. 6. 2021 Projektový den – Životní prostředí – třídění odpadu – žáci ŠD /vychovatelky/
30. 6. 2021 Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení se žáky 9. ročníku

Z důvodu epidemiologické situace a uzavření škol nebylo možné uskutečnit ve školním roce
2020-2021 více akcí.
i/údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Česká školní inspekce ve šk. roce 2020-2021 - online formou.
Kontrola účetnictví ze strany zřizovatele- zpráva uložena u zřizovatele.

j/ základní údaje o hospodaření školy
Základní škola hospodařila s těmito fin. prostředky k 31. 12. 2020
Dotace z Krajského úřadu Ol. kraje /MŠMT/
ÚZ 33 353
Z toho:

11 586 621,-

ONIV
Odvody
Platy
OON

367 631,2 957 584,8 261 406,0,-

Projekty:
Šablony II.
2018-Erasmus+
2019-Erasmus+
Obědy do školy v Ol. Kraji I.

489 220,12
136 538,19
95 069,63
128 016,-

Příspěvek od zřizovatele:
Z toho:

1 347 000,-

na provoz:
na odpisy:

1 199 000,148 000,-

Fondy k 31. 12. 2020
Investiční:
Odměn:
FKSP:
Rezervní fond z VH:
RF z ost. titulů:

215 663,19
20 800,223 647,59
93 943,52
285 489,56

k/ údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla zapojena do mezinárodního programu Erasmus+ výzva 2018 a 2019
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 byla zapojena jedna pedagogická pracovnice.
m/ údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Erasmus+ , Šablony II. , Obědy do školy v Ol. kraji I, Projekt Škola v Evropě a projekt Vzdělání
je budoucnost
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, školskou radou a dalšími organizacemi ve městě a v okolí.

Mgr. Jiří Isakidis, ředitel školy
Září 2021
podepsal
Mgr. Jiří Digitálně
Mgr. Jiří Isakidis
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