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Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2018-2019
a/ základní údaje
název školy: Základní škola Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov
sídlo: Kojetín
zřizovatel: město Kojetín
ředitel/ka školy: Mgr. Olga Odehnalová, od 1. 8. 2019 Mgr. Jiří Isakidis
zástupkyně ředitelky/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 Jana Nakládalová, Marcela Balážová,
od 4. 2. 2019 předseda Miluše Štefanová, členové Adéla Hálková, Hana Hlaváčová, od 20. 5.
2019 byla za rodičovskou veřejnost zvolena Eva Franková
Základní škola byla základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, 2
odděleními školní družiny a přípravným ročníkem. Ve školním roce 2018-2019 navštěvovalo
školu 116 dětí. 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. Od loňského
roku realizujeme projekt Moderní škola v rámci programu Erasmus+. Ten je zaměřen na
mobility – výjezdy do zahraničí a získání zkušeností s moderními metodami výuky přímo na
partnerských školách v cizině. Také využíváme šablony financované EU a MŠMT zaměřené na
doučování, zřízení pozice školního asistenta, klub zábavné logiky a deskových her, čtenářský
klub a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické gramotnosti.
Pro děti z rodin v hmotné nouzi byly dotovány obědy z projektu Women and Women.
Škola se podílela na inkluzivním vzdělávání, poskytovala některým 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 2018-2019 škola vyučovala dle aktualizovaného školního vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání s názvem Škola pro všechny.

c/ personální zabezpečení činnosti školy
Výchovně vzdělávací proces zajišťovalo 21 pedagogických pracovníků, z toho 12 učitelů, 5
asistentů pedagoga, 1 speciální pedagog, 2 vychovatelky školní družiny, 1 školní asistent. 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. Od 1. ledna 2016 jsme měli vrátnou, která byla placena z dotace úřadu
práce, a její pracovní náplní práce bylo zejména zajištění bezpečnosti u hlavního vchodu. Tato
pracovní pozice byla k 31. 8. 2019 zrušena.
d/ zápis povinné školní docházky , údaje o přijímacím řízení
Do 1. třídy se zapsalo 12 dětí, 17 žáků ukončilo povinnou školní docházku. Všichni žáci
devátého ročníku si podali přihlášku na střední školu a byli přijati k dalšímu studiu.
Ve školní docházce i po ukončení základního vzdělání pokračují 2 žáci / 10. rok/
e/ údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Počet udělených důtek třídních učitelů za školní rok: 89
Počet udělených důtek ředitelky školy za školní rok: 25
2. stupeň z chování: 5
3. stupeň z chování: 3
Počet pochval třídních učitelů za školní rok: 12
Pochvaly ředitelky školy za školní rok: 31 / pochvaly udělovány hlavně za reprezentaci školy
zejména při účasti na různých soutěžích/
Neomluvená absence za školní rok: 756 hodin
Prospělo s vyznamenáním v l. pololetí 21 žáků, ve 2. pololetí 19 žáků
Neprospělo: 21 žáků
Průměr školy: I. pololetí 2,09, II. pololetí 2,02
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.
V rámci prevence byly organizovány besedy a přednášky s odborníky /spolupráce s Městskou
policií, požárníky, workshop se studenty střední zdravotnické školy zaměřený 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 konci roku se
účastnili žáci běhu proti drogám. Pro žáky 1. stupně byly organizovány podobné akce, zejména
se zaměřením na zdravý životní styl či bezpečný pobyt venku.
Nejvíce akcí proběhlo v rámci týdne zdraví a v projektových dnech Chování člověka za
mimořádných situací. Formou soutěží a her, nenásilnou formou, vstřebávali žáci různé aktivity
a poznatky z této problematiky. Využívali jsme interaktivní výukový program Drogy trochu

jinak. Zavítal k nám metodik společnosti Podané ruce o.p.s., který představil žákům projekt
REPLAY. Pracovnice OSPOD velmi poutavou formou prezentovaly informace o trestní
odpovědnosti mladistvých, a upozorňovaly žáky na problém nadbytečné omluvené a
neomluvené absence. Škola tedy věnovala prevenci velkou pozornost.
Důraz se kladl na spolupráci s rodiči. Byly organizovány konzultační dny, třídnické schůzky,
kulturní akce, výstavy, na které byli rodiče zváni. Přesto všechno byla účast rodičů na akcích
školy malá.
g/ další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vyučující se po celý školní rok vzdělávali.
Celkem navštívili 23 různých vzdělávacích seminářů. 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:
Šikana mezi dětmi
Digitální technologie
Konference logopedie
Konference preventistů
Konference environmentálního vzdělávání
Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky
Ozbrojený útočník
Učitel TV mezi paragrafy
Školský zákon
Chemické látky
Environmentální výchova
Tvořivá LV a tvořivý sloh
Učíme hravě a netradičně AJ
Inspirace pro zkvalitnění výuky čtení
Projekt Přírodní vědy
3D tisk
Učíme hravě a netradičně AJ – 2.část
Čtenářská dílna nejen v hodinách JČ
Řešení problémů ve školské matematice
Erasmus
Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení do školské matriky
Reforma financování regionálního školství
Kurz AJ
Většina seminářů proběhla v Přerově, Kroměříži a v Olomouci, některé v Brně, v Praze a v
Kojetíně.
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 byla vydána ročenka školy, 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.
Škola organizovala kulturní vystoupení, výstavy, exkurze, naučné výlety. Neuskutečnila se
škola v přírodě / finanční důvody rodin/ ani turistický kurz.
Školní družina připravila vítání jara, družina vyvíjela výtvarné a dramatické aktivity.
Spolupracovali jsme 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, sociálními pracovníky a dalšími organizacemi.
Organizovali jsme návštěvy kulturních akcí – výstav, muzeí. Žáci kladně hodnotili vlastivědné
výstavy v Olomouci, Arcibiskupské muzeum v Olomouci, výukové programy v Kroměříži. V
rámci projektu Zmizelí sousedé jsme zhlédli Terezín.
Uspořádali jsme vánoční besídku, výstavu a večírek ke 130. výročí založení školy.
Podporovány byly akce kulturního charakteru, které rozvíjely kompetence žáků – besedy se
spisovateli v knihovně, knihovnické lekce, vánoční tradice, kulturní pořady zajišťované Měks, ,
koncerty ZUŠ, apod.
Opětovně jsme se zapojili do literární soutěže pro romské děti Romano Suno. Dále jsme se
účastnili školního kola Matematického klokana a Pythagoriády a výtvarných soutěží.
Spousta akcí se konala v rámci správné volby povolání – burza škol, besedy s náboráři ve škole,
návštěva středních škol, testy Scio, návštěva Úřadu práce. 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.
Nejúspěšnější žáci byli pozváni na setkání s panem starostou.
Evaluace
V rámci hodnocení výsledků práce žáků jsme používali různé hodnotící nástroje - vstupní a
výstupní prověrky v JČ a M, testy Kalibro a testy Pro školy. 2x do roka jsme provedli evaluaci
IVP a ŠVP. Na konci školního roku v závěrečné zprávě zhodnotila práci školy ředitelka školy.
Bylo provedeno hodnocení a sebehodnocení zaměstnanců.
V rámci běžné výuky využíváme nástroje sebehodnocení.

Seznam akcí – školní rok 2018/2019
3. 9. 2018
7. 9. 2018
7. 9. 2018
11. 9. 2018
12. 9. 2018
24. - 25. 9. 2018
27. 9. 2018
2. 10. 2018
3. 10. 2018
4. 10. 2018
4. 10. 2018
5. 10. 2018
8. – 12. 10. 2018
9. 10. 2018
16. 10. 2018
23. 10. 2018
24. 10. 2018
25. 10. 2018
26. 10. 2018
26. 10. 2018
5. 11. 2018
12. 11. 2018
13. 11. 2018
21. 11. 2018
28. 11. 2018
29. 11. 2018
5. 12. 2018
11. 12. 2018
13. 12. 2018
13. 12. 2018
14. 12. 2018
18. 12. 2018

Slavnostní zahájení školního roku
Sportovní dopoledne pro žáky 1. stupně /org. Zetková/
Pobyt v přírodě pro žáky 2. stupně - OMU /třídní učitelé/
Třídní schůzky
Tandem - jazyková animace NJ pro žáky 6.-9.ročníku, org. Štefanová
Terezín – exkurze žáků 2.stupně /Navrátil, Kovařík, Franek/
Zdravé zuby – výukový program pro žáky 1.stupně /org. Vysloužilová/
Muzeum Komenského Přerov – žáci 3.,4.,5. ročníku /Behancová,
Hýbnerová, Peprná/
Beseda žáků 9.ročníku k volbě povolání – ÚP Přerov /Štefaová/
Knihovnická lekce 9.ročník /Navrátil/
Beseda s příslušníky Městské policie v Kojetíně – žáci 3.,4.,5.ročníku
/vyučující/
Brána do staréch časů na Hané – výukový program MěKS – žáci 1.9.ročníku /vyučující/
Testování MŠMT žáků 5.,6.,9.ročníku – ČJ, M /vyučující/
Recyklohraní – výukový program pro žáky 1.-9.ročníku /org.
Hýbnerová/
Drakiáda pro žáky1.stupně /třídní učitelky/
Den otevřených dveří – DDM Kojetín – žáci 1.stupně /vyučující/
Knihovnická lekce 6.ročník /Navrátil/
Knihovnická lekce 7.ročník /Odehnalová/
Muzeum Kroměřížska – žáci 2.,3.ročníku /Vysloužilová, Behancová/
Lektorovaný animační program Pod rudou hvězdou – Přerov, žáci
8.+9.ročníku /Navrátil, Kovařík/
Halloween – 1.stupeň – org. Hýbnerová /třídní učitelky/
Testování žáků 6.ročníku – dopravní výchova /Kovařík/
Třídní schůzky k volbě povolání – rodiče a žáci 9.ročníku /Navrátil,
Kovařík/
Beseda s příslušníky Městské policie v Kojetíně: Vandalismus,
agresivita, krádeže – žáci 4.-7.ročníku /vyučující/
Trestní odpovědnost – beseda s kurátorkou pro žáky 8.+9.ročníku
/vyučující/
Den otevřených dveří – OU Křenovice – žáci 2.+3.ročníku /Vysloužilová,
Behancová/
Mikuláš na 1.stupni a v mateřské škole – žáci 2. stupně
/org. Zetková/
Prezentace projektu Zmizelí sousedé, vánoční besídka, konzultační den
Knihovnická lekce 8.ročník /Navrátil/
Knihovnická lekce 4.+5.ročník /Hýbnerová, Peprná/
Muzeum Kroměřížska – vánoční program – žáci 2.+3.ročníku
/Vysloužilová, Behancová/
Muzeum Komenského v Přerově – vánoční program – žáci 4.+5.ročníku
/Hýbnerová, Peprná/

18. 12. 2018
18. 12. 2018
19. 12. 2018
20. 12. 2018
21. 12. 2018
21. 12. 2018
21. 12. 2018
14. 1. 2019
16. 1. 2019
22. 1. 2019
23. 1. 2019
30. 1. 2019
6. 2. 2019
27. 2. 2019
5. 3. 2019
6. 3. 2019
11. 3. 2019
11. 3. 2019
21. 3. 2019
22. 3. 2019
27. 3. 2019
28. 3. 2019
4. 4. 2019
4. + 5. 4. 2019
5. 4. 2019
10. 4. 2019
16. 4. 2019
17. 4. 2019
23. - 26. 4. 2019
23. 4. 2019
23. 4. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
24. 4. 2019
25. 4. 2019
26. 4. 2019
26. 4. 2019

Vánoční Vyškov – žáci 6.+7.ročníku /Hrabal, Franek/
Vánoční Prostějov – žáci 8.9.ročníku /Kovařík, Navrátil/
Knihovnická lekce 3.ročník /Behancová/
Muzeum Komenského v Přerově – vánoční program – žáci 1.-3.ročníku
/Pěchová, Vysloužilová, Behancová/
Vánoční trhy Olomouc – žáci 2.+3.ročníku /Vysloužilová, Behancová/
Muzeum Kroměřížska – vánoční program – žáci 1.ročníku /Pěchová,
Šlinská/
Vánoční trhy Kroměříž – žáci 2.stupně /třídní učitelé/
Fotografování žáků 1.stupně
Zábavné dopoledne pro předškolní děti v ŠD /org.Luxová/
Bruslení Kroměříž – žáci 2.-5.ročníku /org.Hýbnerová/
Knihovnická lekce 1.+2.ročník /Pěchová, Vysloužilová/
Tonda obal na cestách – výukový eko program pro žáky 1.-9.ročníku,
/org.Hýbnerová/
Replay – výukový program společnosti Podané ruce pro žáky
8.+9.ročníku /org.Luxová/
Zábavné dopoledne pro předškolní děti v ŠD /org.Luxová/
Knihovnická lekce 3.ročník /Behancová/
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou – žáci 1.+2.ročníku
/Pěchová, Vysloužilová/
Hasiči – výukový program – žáci 2.+3.ročníku /Vysloužilová,
Behancová/
Hasiči – výukový program – žáci 6.+7.ročníku /Štefanová, Kovařík/
Klokan – matematická soutěž pro žáky 2.-9.ročníku /org.Štefanová/
E-bezpečí – výukový program pro žáky 2.stupně /org. Luxová/
Prim.prevence – program pro žáky 2.stupně /org.Luxová/
Vítání jara - žáci 1.stupně /org.Zetková/
Pythagoriáda – školní kolo matematické soutěže, žáci 6.-8.ročníku
/org.Štefanová/
Zápis dětí do 1.ročníku /org.Pěchová/
Muzeum Kroměřížska – 1.-3.ročník /třídní učitelky/
1.lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Výukový program HZS Kojetín – žáci 2.,3.,6.,7.ročníku /vyučující/
2.lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Týden zdraví
Výukový program HZS pro žáky 1.-5.ročníku /vyučující/
Fotbalový turnaj žáků 2.stupně /org.Hrabal/
Dopoledne pro budoucí prvňáčky a předškoláky /org.Luxová/
3.lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Přednáška MUDr.Mathonové „Bezpečný sex“ pro žáky 2.stupně
/vyučujcí/
SAM – diagnostika pleti pro žákyně 2.stupně /vyučující/
Turnaj ve stolním tenise – žáci 2.stupně /org.Hrabal/
Výukový program HZS pro žáky 6.ročníku /vyučující/
Protikuřácký den – žáci 1.stupně /org.Luxová/
Projektový den OMU – žáci 1.-9.ročníku /org.Štefanová/

2. 5. 2019
2. +3. 5. 2019
13. 5. – 18. 5. 2019
15. 5. 2019
17. 5. 2019
Únor – květen 2019
20. 5. 2019
20. 5. 2019
21. 5. 2019
22. 5. 2018
23. 5. 2019
28. 5. 2019
29. 5. 2019
30. 5. 2019
30. 5. 2019
30. 5. 2019
30. 5. 2019
31. 5. 2019
2. 6. – 7. 6. 2019
5. 6. 2019
5. 6. 2019
10. 6. 2019
10. 6. 2019
12. 6. 2019
12. 6. 2019
12. 6. 2019
13. 6. 2019
18. 6. 2019
19. 6. 2019
24. 6. 2019
26. 6. 2019
27. 6. 2019
28. 6. 2019

Den Země – žáci 1.stupně /třídní učitelky/
Zápis dětí do přípravného ročníku /org.Luxová/
Erasmus – Španělsko /Odehnalová, Pěchová, Vysloužilová/
4.lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Behancová, Šlinská/
Dopoledne pro budoucí prvňáčky a předškoláky /org.Luxová/
eTwinningová hra „Demokracie v nás“ – žákyně 2.stupně /Sedláčková,
Navrátil/
Zdravá pětka – výukový program pro žáky 1.stupně /org.Vysloužilová/
Vandalismus – přednáška příslušníků Městské policie v Kojetíně pro
žáky 2.stupně /org.Luxová/
Fotografování tříd a skupin
5. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Knihovnická lekce 1.+2.ročník /Pěchová, Vysloužilová/
Pálava – exkurze žáků 2.stupně /Navrátil, Hrabal, Vojtušová/
6. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Knihovnická lekce 4.+5.ročník /Němečková, Peprná/
Koncert ZUŠ pro žáky 1.stupně
Letiště Prostějov – exkurze žáků 2.stupně /Franek, Hrabal, Vojtušová/
Dopoledne pro budoucí prvňáčky a předškoláky /org.Luxová/
MDD – 1.stupeň /org.Zetková/
Erasmus Řecko /Navrátil, Kovařík, Franek/
7. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Behancová/
Romano Suno – vybraní žáci 2.stupně /org.Luxová/
Setkání žáků se starostou /Odehnalová/
Dopravní výchova – žáci 1.-2.ročníku /org.DDM Kojetín/
Dopoledne pro budoucí prvňáčky a předškoláky /org.Luxová/
8. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Školní výlet – Olomouc – žáci 7.ročníku /Hrabal/
ZOO Lešná – projektový den – žáci 1.stupně /třídní učitelky, Zetková/
Dopravní výchova – žáci 3.-5.ročníku /org.DDM Kojetín/
9. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Školní výlet Ostrava – žáci 6.-9.ročníku /třídní učitelé/
10. lekce plavání – žáci 1.-3.ročníku /Pěchová, Šlinská/
Pobyt v přírodě – žáci 1. – 9.roč. /třídní učitelé/
Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s vycházejícími žáky

i/údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Česká školní inspekce ve šk. roce 2018-2019 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 fin. prostředky k 31. 12. 2018
Dotace z Krajského úřadu Ol. kraje /MŠMT/
Dotace MŠMT:
ONIV:

9 404 380,144 780,-

Odvody:

2 450 700,-

Platy:

6 783 900,-

OON:

25 000,-

Podpora plavání:

11 200,-

ÚZ 33 457

265 472,-

Šablony:

24 245,14

Příspěvek od zřizovatele:

1 509 000,-

Fondy
Investiční:
Odměn:

175 694,64
14 500,-

FKSP:

146 072,37

Rezervní:

387 525,50

RF z ost. titulů:

10 550,-

k/ údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla zapojena do mezinárodního programu Erasmus+. 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
Erasmus+

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. Jiří Isakidis, ředitel školy
Září 2019

Mgr. Jiří
Isakidis
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