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I. Základní údaje o škole  
Název školy:     Základní škola Vsetín, Sychrov 97 

1. Sídlo školy: Vsetín 755 01, MUDr. Františka Sovy 97 
2. IZO: 060 990 465 
3. Identifikátor zařízení: 600 149 803  
4. IČ: 60 990 465  
5. Zřizovatel: Město Vsetín, Svárov 1080 
6. Právní forma školy: právní subjekt – od 1. 1. 1995, příspěvková organizace města 
7. Ředitel školy: Mgr. Michal Molek, MBA (od 1. 8. 2013) 
8. Statutární zástupce ředitele: Mgr. Martina Bierská (od 1. 2. 2017) 
9. Kontakt: 

a. tel.: kancelář školy – 571 419 794,  
b. ŠJ –  571 419 792, ŠD – 571 436 058  
c. e-mail:  sekretariat@zssychrov.cz 

10. Internetové stránky: http://www.zsvsetinsychrov.cz/  
11.Datum zahájení činnosti školy: 2. 9. 1985 
12.Datum zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005 
13.Poslední aktualizace v rejstříku: 1. 9. 2016 
14.Součástí školy jsou: 

a. základní škola kapacita : 450 žáků 
b. školní družina kapacita : 180 žáků 
c. školní klub kapacita : 160 žáků 
d. školní jídelna kapacita : 500 strávníků  

 
 Počet 

tříd 
/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 
třídu /skupinu 

Přepočtený 
počet ped.prac. 

/prac.ŠJ 

Počet žáků 
na 

ped.úvazek 
1. stupeň 15 290* 19,3 17,8 16,29 
2. stupeň 5 132 26,4 9,95 13,27 
Školní družina 6 180 30 6 30 
Školní klub 1 160 x 0,36 x 
Školní jídelna x 394 x 5,6 70,36 
* 9 žáků v domácím vzdělávání a 3 žáci plnící docházku v zahraničí 
 
• Školská rada zřízena k 1.6.2005  

  

II. Vzdělávací program školy 
1. Vzdělávací program školy 

 
vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2019/2020 

  v ročnících počet žáků 
ŠVP Poznáváním k vědění 31504/2004-22            1.-9. 422 
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2. Přehled učebního plánu 
 

a) 1. až 3. ročník, 6. až 8. ročník 
 

Učební plány – časová dotace - počet hodin / týden 

Předmět Ročník         

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a 
literatura 8 8 9 8 7 4 4 4 5 

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk       2 2 2 

Matematika 5 5 5 5 5 4 4 4 5 

Informační a 
komunikační 
technologie     1 1    

Člověk a jeho svět 2 2 2       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Přírodopis      2 2 1 2 

Zeměpis      2 1 1 1 

Dějepis      2 2 2 1 

Chemie        2 1 

Fyzika      1 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví        1 1 

Občanská výchova      1 1 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1  

Volitelné předměty      3 3 4 4 

Týdenní počet hodin 21 22 25 25 25 29 30 32 31 
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b) 4. ročník, 9. ročník 
 

Učební plány – časová dotace - počet hodin / týden 

Předmět Ročník         

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a 
literatura 8 9 9 8 8 4 4 4 4 

Cizí jazyk 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk        3 3 

Matematika 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

Informační a 
komunikační 
technologie    1 1 1 1   

Člověk a jeho svět 2 2 3       

Přírodověda    2 2     

Vlastivěda    2 2     

Přírodopis      2 2 1 2 

Zeměpis      2 1 1 1 

Dějepis      2 2 2 1 

Chemie        2 1 

Fyzika      1 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví       1  1 

Občanská výchova      1 1 1 1 

Pracovní činnosti    1 1 1 1 1 1 

Volitelné předměty      3 3 4 4 

Týdenní počet hodin 20 22 25 25 26 29 30 32 31 
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c) 5. ročník 
 

Učební plány – časová dotace - počet hodin / týden 

Předmět Ročník         

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
Český jazyk a 
literatura 9 9 9 8 7 5 5 5 5 

Cizí jazyk   3 3 3 3 3 3 3 

Další cizí jazyk       2 2 2 

Matematika 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika     1 1    

Prvouka 2 2 2       

Přírodověda    1,5 2     

Vlastivěda    1,5 2     

Přírodopis      2 2 2 2 

Zeměpis      2 2 1 2 

Dějepis      2 2 2 2 

Chemie        2 2 

Fyzika      2 2 2 1 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Výchova ke zdraví        1 1 

Občanská výchova      1 1 1 1 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Volitelné předměty        1 1 
Týdenní počet hodin 20 22 25 25 26 29 30 32 31 
 

3. Zaměření školy 
 

● výuka prostřednictvím alternativních metod  
● sport a zdravý životní styl 

■ spolupráce se sportovními kluby (nabídnout maximum služeb na jednom místě.          
Výuka, stravování, tréninky, kroužky, družina… ve spolupráci s Tenisovou školou         
Vsetín, FC Vsetín a Sokolem Vsetín – oddílem stolního tenisu.) 
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III. Personální zabezpečení školy 
1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci  

53 
45,9295 

 
Externí 
pracovníci 

5 1,2727 

 

2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve      
školním roce 2019/2020 

 
Poř. 
č. 

Pracovní 
zařazení, funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 
obor, aprobace 

Roků 
praxe 

1. asistent pedagoga 0,6389 Bc. - soc.patologie a prevence 7 
2. vychovatelka  0,60 Bc. - soc.patologie a prevence 7 

3. učitel 1,00 VŠ - právo 20 
4. učitel 1,00 učitelství pro 1.stupeň 2 
5. učitel  1,00 VŠ - Aj a Hv pro 2.stupeň 2 
6. zástupce ŘŠ 1,00 VŠ - uč. soc. a 

zdrav.předmětů 23 

7. zástupce ředitele  1,00 VŠ -rekreologie 7 
8. učitel  1,00 VŠ - učitelství pro SŠ a ZUŠ 11 
9. asistent pedagoga 1,00 DiS. - sociál.práce 12 

10. učitel 1,00 VŠ- učitelství pro SŠ  24 
11. asistent pedagoga 1,00 VŠ -biotechnologie 5 
12. učitel  1,00 VŠ - Chemie a tech.potravin 1 
13. učitel 1,00 SŠ - pedag-stud. pro vych. 23 
14. asistent pedagoga  1,00 SŠ - ekologie  8 
15. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 1 
16. učitel 1,00 VŠ - učitelství 1.stupeň 43 
17. asistent pedagoga 1,00 SEŠ 22 
18.. učitel  0,7273 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 40 
19. učitel  1,00 VŠ - Spec.ped. + Čj pro 2.st 17 
20.. asistent pedagoga 0,6389 SOU 4 
21. vychovatelka 0,55 SPŠ 10 

22. asistent pedagoga 1,00 SOU 20 
23. asistent pedagoga  1,00 SOŠ zdrav. a soc.  2 
24. vychovatelka  0,97 SPŠ 23 
25. učitel 0,5455 SŠ - školní a předš.pedagogika  10 
26. učitel 1,00 VŠ- učitel pro 1.stupeň 19 
27. učitel  1,00 VŠ - učitelství pro ZŠ - Ch 2 
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28. ředitel školy 1,00 VŠ - učitelství pro SŠ, Tv-Z 19 
29.. učitel  0,8636 VŠ - Tv a sport  19 

30. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 2 
31.. učitel  1,00 SUPŠ 9 

32. učitel 1,00 Bc. - Nj , spol.vědy 3 
33. učitel  1,00 VŠ - historie  1 
34. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 21 
35. vychovatelka 0,60 SŠ - předškolní činost 1 
36. asistent pedagoga 0,75 SPŠ 13 
37. učitel 1,00 VŠ- učitel pro 1.stupeň 10 
38.. učitel  0,8182 VŠ - spec.pedagogika 25 
39. asistent pedagoga 1,00 SPŠS 15 
40. vychovatelka  0,60 SŠ - předškolní činnost 1 
41. asistent pedagoga  0,6389 SŠ - předškolní činnost  2 
42. asistent pedagoga 0,75 VŠ - učitelství  20 
43. učitel  1,00 VŠ - Tv a sport pro 2.st. 9 
44. učitel  1,00 VŠ - cizí jazyky a literatura 25 
45. asistent pedagoga 1,00 SPŠS 25 
46. speciální pedagog 0,8182 VŠ - speciální pedagogika 20 
47. školní psycholog  0,50 VŠ - psychologie 17 

48. učitel 1,00 VŠ - filologie 5 
49. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 23 
50. vychovatel 0,80 VŠ - učitelství ekon.před. 10 
51.. asistent pedagoga 0,75 SŠ  10 
52.. vychovatel ŠK  0,37 SŠ 6 
53. učitel  1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 26 

 

3. Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti      
učitelů 
 

  v % 
Odborná způsobilost I. stupeň 79,3 
Odborná způsobilost II. stupeň 100 
Odborná způsobilost      celkem 89,65 

 

4. Nepedagogičtí pracovníci 
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 16 15,5 
Externí 
pracovníci 

- - 
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5. Další údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 vedoucí ŠJ 1,00 VOŠ Opava 
2 kuchařka 1,00 vyuč – VHaR Vsetín 
3 vedoucí kuchařka 1,00 vyuč – VHaR Vsetín 
4 kuchařka 0,75 vyuč - VHaR Vsetín 
5 kuchařka 1,00 vyuč - VHaR Vsetín 
6 kuchařka 1,00 Ssvyuč- Frn. pod Rad. 
7 kuchařka 1,00 vyuč - SOU Zlín 
8 školník 1,00 vyuč – SOU „Z“ Vsetín 
9 uklízečka 1,00 vyuč - SOU 
10 uklízečka 1,00 Vyuč – OA  
11 uklízečka     1,00 vyuč – VHaR Vsetín 
12 uklízečka  1,00 vyuč - SOU 
13 administrativní pracovnice 0,75 SŠ - Lanškroun 
14 školní asistent 1,00 SŠ-OA Val.Meziříčí 
15 ekonomka 1,00 VUT Brno 
16  vrátný  1,00 vyuč. - SOU 

 

IV. Výsledky výchovy a vzdělávání 
1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2019/2020 

 
 

Zapsaní  
do 1. třídy 

2019 

Počet 
žádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 

1.9.2019 
84 17 61 
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2. Celkový prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 
 

I. pololetí 

Ročník 

Počet 
žáků 

celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně Nehodnocen 
1. 58 58 0 0 34 0 
2. 65 61 4 0 34 0 
3. 57 45 11 1 19 0 
4. 58 45 13 0 0 0 
5. 38 19 19 0 0 0 

Celkem 
1. stupeň 276 228 47 1 87 0 

6. 53 26 24 3 0 0 
7. 29 13 15 1 0 0 
8. 24 7 14 3 0 0 
9. 26 16 8 2 0 0 

Celkem 
2. stupeň 132 62 61 9 0 0 

Celkem 408 290 108 10 87 0 
 

 
II. pololetí 

Ročník 

Počet 
žáků 

celkem 
Prospělo s 

vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně Nehodnocen 
1. 58 58 0 0 34 0 
2. 65 55 10 0 34 0 
3. 57 48 9 0 19 0 
4. 58 46 12 0 0 0 
5. 38 23 15 0 0 0 

Celkem 
1. stupeň 276 230 46 0 87 0 

6. 53 31 22 0 0 0 
7. 29 19 10 0 0 0 
8. 24 10 14 0 0 0 
9. 26 19 7 0 0 0 

Celkem 
2. stupeň 132 79 53 0 0 0 

Celkem 408 309 99 0 0 0 
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4. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve 
školním roce 2019/2020 

 
 

Gymnázium SŠ a SOŠ SOU a OU 
8 leté  6 leté  4 leté  4 letá  3 letá  4 leté  3 leté  
přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. 

5 4 - - 4 4 20 20 4 4 - - - - 
 

 

 

  
Název školy 
/učiliště 

9. třídy Žáci odcházející na 
šestileté gymnázium 

Žáci odcházející na 
osmileté gymnázium 

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 
Masarykovo 
gymnázium 
Vsetín 

1 3 4 - - - 3 1 4 

SPŠ 
strojnická 
Vsetín 

- 1 1       

SŠ Kostka 
Vsetín 5 2 7       

SOŠ J. 
Sousedíka 
Vsetín 

1+1* 1+1* 4       

OA a VOŠ 
Val.Meziříčí 2 1 3       

ISŠ COP 
Val.Meziříčí 1+1* - 2       

SŠ 
zemědělská 
RpR  

1* - 1       

VOŠ a SŠ 
technická v 
České 
Třebové 

1 - 1       

SŠ a VOŠ 
zdravotnická 
Zlín 

- 1 1       

SPŠ 
stavební Val. 
Mez.  

1 - 1       

SŠ Baltaci, 
Zlín 1 - 1       

SŠ letecká 1 1 2       
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Kunovice 
Celkem 17 11 28 - - - 3 1 4 

 
∗ Žáci, kteří nastoupili na tříletý obor bez maturity 

 
 
 

5. Hodnocení výsledků výchovného působení  
a. Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření  

Pololetí Pochvala TU Pochvala ŘŠ Napomenutí 
TU 

Důtka TU Důtka ŘŠ 

I. 50 0 17 14 8 
II. 24 7 2 1 5 
celkem 74 7 19 15 13 
 

b. Snížené stupně z chování  
 Počet I. pololetí % z celkového 

počtu žáků 
Počet II. pololetí % z celkového 

počtu žáků 
2 - uspokojivé 2 0,49 0 0 
3 - neuspokojivé 0 0 0 0 
 

c. Absence žáků ve školním roce 2019/2020 
 Omluvená celkem Omluvená na 

žáka 
Neomluvená 
celkem 

Neomluvená na 
žáka 

1. pololetí 13710 33,603 108 0,265 
2. pololetí 7975 19,547 88 0,216 
za školní rok 21685 53,150 196 0,480 
 

d. Přehled školní úrazovosti 
 
Přehled úrazů ve školním roce 
2019/2020, ke dni 31.8.2020 

 

 Drobné úrazy Těžké úrazy Vyhotovený 
záznam 

dívky 24 1 6 
chlapci 40 1 11 
zaměstnanci 0 1 1 
celkem 64 3 18 
Celkem drobných úrazů 64 
Těžké úrazy 3 
Smrtelné úrazy 0 
 
Úrazy s vyhotoveným záznamem dle místa: 
Tělocvična 6 
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Školní hřiště  2 
Chodba  2 
WC 0 
Učebna 3 
Jídelna 0 

Výlety, soutěže, kurzy 4 
 

e. Hodnocení výchovného poradenství na škole  
 

V tomto školním roce jsme poskytovali speciální péči 67 žákùm se speciálními vzdělávacími potřebami (15 
žáků s PO3, 39 žáků s PO2, 13 žáků s PO1), 25 žákům byl vypracován IVP,  21 žákům byla zajištěna 
speciální péče formou Předmětu speciální pedagogické péče, 6 žákům byla poskytována pedagogická 
intervence formou doučování, v 11 třídách pracovalo 12 AP. 

Při hodnocení žáků se SVP vycházeli vyučující z doporučení školského poradenského zařízení, obecných 
zásad práce s individuálně integrovanými žáky, s integrovanými žáky pracovali učitelé dle  IVP. Všichni 
rodiče žáků se SVP 1. i  2. stupně byli informováni o formách péče, která je poskytována jejich dětem. V 
této oblasti péče jsme spolupracovali  s KPPP Zlín, Olomouc, Brno, SPC Zlín, Kroměříž, Nový Jičín, 
Valašské Meziříčí. 

Výchovné a výukové problémy jsme řešili dle závažnosti na úrovni : žák - rodiče - TU - VP / ZŘŠ, ŘŠ/, 
OSPOD, se všemi rodiči žáků s rizikovým chováním proběhla jednání, z jednání byl pořízen záznam, který 
byl následně doplněn o vyhodnocení přijatých opatření. 

Žákům 9.A, 8.A(1) a 7.A(1) třídy jsme předávali průběžně informace o možnostech studia na SŠ (tištěné 
nabídky na nástěnce, odkazy na www stránky, společné vyhledávání informací v hodinách OV. V listopadu 
2019 se uskutečnila informační schůzka k PŘ pro rodiče žáků 9. A, v lednu a únoru probíhaly konzultace k 
přihláškám na SŠ ( rodiče, žáci), vytištění přihlášek. Pět žáků z 5.A a 5.C si podalo přihlášku na MG Vsetín. 

I ve školním roce 2019-2020 si žáci 9. třídy mohli podat 2 přihlášky ke studiu ve SŠ, přijímacích zkoušek se 
zúčastnilo 22 žáků z 9.A třídy, pět žáků z 5.A a 5.C třídy. 

Všichni žáci z 9.A, 8.A (2 žáci) a 5.C byli přijati. Z 5.A byli přijati 2 žáci ze 3. Šest žáků bylo přijato na 
učební obory bez PZ. 

 

f. Hodnocení minimálního preventivního programu  
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pokračovali v naplňování koncepce formulované ve Školní preventivní             
strategii 2019-2021, rozpracované pro daný školní rok v Minimálním preventivním programu. Z hlediska             
dlouhodobého cíle se snažíme vytvářet a upevňovat důvěrné vztahy mezi pedagogy a žáky, a to zejména                
díky tomu, že klademe důraz na budování pozitivního třídního i školního klimatu. Naše aktivity v tomto                
školním roce cíleně podpořily sounáležitost v rámci třídních kolektivů a celé školy. Celkově se nám daří                
naplňovat dlouhodobé cíle, protože funguje kvalitní komunikace a zájem o danou problematiku mezi             
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pedagogy, asistenty pedagoga a ostatními zaměstnanci školy. Zaměřili jsme se na prosociální chování v              
osobních vztazích i ve veřejném životě, interpersonální a sociální empatii. Naším střednědobým cílem bylo              
zaměření pozornosti na žáky s tendencí inklinovat k rizikovému chování, a to se nám díky zvoleným                
programům daří. K mapování třídních vztahů pomáhají svými poznatky učitelé, což vede k efektivní              
spolupráci. Při naplňování našich cílů jsme i letos spolupracovali s ověřenými externími subjekty / Městská               
policie Vsetín, občanské sdružení Agarta, organizace KAM, nízkoprahové zařízení Zrnko/. 

Důkazem, že je naše koncepce nastavená správně, že realizované aktivity primární prevence mají pozitivní              
vliv na chování žáků, je minimální výskyt rizikových projevů chování na naší škole. Do výuky jsme během                 
školního roku zařadili celoškolní projekty podporující spolupráci žáků napříč ročníky, což považujeme za             
jeden z prvků prevence šikany mezi různou věkovou kategorií žáků. V letošním roce jsme řešili několik                
případů porušení Školního řádu v bodech nevhodného chování, agrese a záškoláctví. Toto rizikové chování              
se snažíme v součinnosti s celým pedagogickým sborem a naším poradenským pracovištěm nepřetržitě             
monitorovat a řešit hned v počátcích. Pro monitoring vztahů ve třídách využíváme již delší dobu třídnické                
hodiny, které probíhají jednou týdně a jsou osvědčeným prvkem pro práci s třídou. 

Během školního roku nenabízíme rodičům pouze informační dny v podobě třídních schůzek, ale také              
individuální konzultace. Snažíme se rodiče v průběhu roku zapojovat do dění ve škole. Rodiče považujeme               
za jeden ze stěžejních informačních kanálů, který nám dává podněty a zpětné vazby nejen v oblasti                
primární prevence, ale také v celkovém fungování školy. 

Vzhledem k uzavření škol, které letos proběhlo z důvodu karantény, byl tento školní rok pro žáky i                 
pedagogy náročný, a to nejen z důvodu distanční výuky. Při tvorbě Minimálního preventivního programu              
na další školní rok, bude důležité se zaměřit na prevenci,týkající se předcházení možných závislostí v               
používání sociálních sítí a rizik s nimi spojených. 

 

6. Soutěže a olympiády  
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Anglický jazyk 
Všechny olympiády a soutěže měly proběhnout v období březen - červen, ale dle nařízení vlády (covid - 19) se v tomto                     
školním roce nekonala žádná soutěž. 
 
MS - přírodovědné:  
Logická olympiáda - kategorie A1  říjen 2019  39 - 42. v kraji 
Logická olympiáda - kategorie A2  říjen 2019  2.-8.,12.-20.,28.-33., 
34.-45.,52.-60. 
Logická olympiáda - kategorie A   říjen 2019  36.-37. - postup do krajského kola 
Mladý chemik 2020 14. 11. 2019 
Pišqworky 21. 11. 2019 
Matematická olympiáda - kat. Z9 8. 1. 2020 
Pythagoriáda  27. 1. 2020 
Matematická olympiáda - kat. Z5  29. 1. 2020  5.-8.,14.-16.,18.-24., 
31.-34. 
Školní kolo zeměpisné olympiády 10. 1. 2020 
Okresní kolo zeměpisné olympiády 26. 2. 2020 2. místo 
Přírodovědný klokan 16. 1. 2020  
Matematická olympiáda - kat. Z6-Z8 14. 2. 2020 
 
MS - humanitní: 
Olympiáda ČJ, školní kolo 25.11. 2019, 8.A, 9.A 
Olympiáda ČJ, okresní kolo 22.1. 2020 M. Pastorčák 
Dějepisná olympiáda,  školní kolo 15.11. 2019 - 8.A, 9.A  
Dějepisná olympiáda 14. 1. 2020 P. Ovesný - 3. místo 
Recitační soutěž 12.2. 2020 
O poklad strýca Juráša (slohově-literární soutěž): 23. 1. 2020: M. Trčálek 2. místo próza, J. Kotrla 3. místo komiks, A. 
Slováčková 2. místo komiks 
 
MS - tělovýchovné: 
žáci se zúčastnili 
Mezinárodní atletické závody ZŠ Ohrada 
Liga házené 
Plavecké závody měst 
Halová kopaná 
Florbalová liga 
Florbalový ČEPS cup 
Vybíjená 6. a 7. ročníky 
 

 

7. Školní a mimoškolní akce 
viz příloha  
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8. Hodnocení školní družiny a školního klubu 
 

 Počet oddělení Počet žáků 
Školní družina 6 180 
Školní klub 1 160 
 

Školní družina 
Ve školním roce 2019/2020 bylo ve školní družině v provozu šest oddělení, které pravidelně navštěvovalo               
180 žáků 1.- 4. tříd. (kapacita naplněna na 100%). 
Činnost ŠD byla rozdělena na ranní blok 6.00 -  7.45 hod a odpolední blok 11.45 - 16.30 hod. 
Zájmové vzdělání probíhalo v souladu se Školním vzdělávacím programem pro školní družinu a             
navazovalo především na učivo I. stupně a to konkrétně na předměty Svět kolem nás. 
Cíle zájmového vzdělávání školní družiny respektují obecné cíle vzdělávání vymezeném školským           
zákonem. Zároveň zohledňují věkové a individuální zvláštnosti účastníků, personální, materiální,          
ekonomické a další podmínky vzdělávání a výchovy, specifika zájmového vzdělávání, zájmy a očekávání             
žáků a rodičů a konkurenční prostředí. 

Konkrétní cíle zájmového vzdělávání:  
● motivovat žáky k celoživotnímu vzdělávání 
● podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů a samostatnosti  
● vést žáky k účinné a otevřené komunikaci 
● rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 
● připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti 
● vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování,jednání a v prožívání životních  situací 
● rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě 
● učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný 
● vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, kulturám a duchovním  

hodnotám 
● učit žáky žít společně s ostatními  

Práce ve školní družině byla také hodnocena rodiči, kteří nám se svými připomínkami a dotazy pomáhali                
tvořit a naplňovat výchovně vzdělávací cíle i s ohledem na potřeby jejich dětí. Zájmová činnost žáků byla ve                  
školní družině organizována formou kroužků: viz. přehled kroužků pro 1. stupeň. V rámci tanečních kroužků              
jsme vystupovali na různých veřejných akcích., naši výtvarníci se jako každý rok zapojili do výtvarné               
soutěže „Nakresli rally!“. V rámci kulturního vzdělávání žáků, tak jako předešlé roky, navštívila školní              
družina divadelní představení v MD Zlín. Aktivity školní družiny byly nejen odpočinkové, rekreační a              
zájmové, ale také vzdělávací, environmentální, výtvarné, multikulturní. Byly zaměřeny na dopravní           
výchovu, výchovu ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Všechny aktivity pomáhaly plnit výchovně             
vzdělávací cíle, které jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu. 

Stěžejní akce školní družiny: 

Září Den bez aut - evropský den mobility - akce města 
Jablíčkový - celodružinová akce 
Den otevřených dveří ZRNKO Charita Vsetín 

Říjen Drakiáda- celodružinová akce 
Halloween - karneval duchů a čarodějnic 
Dýňování Í - dlabání halloweenských dýní 
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Listopad Svatomartinská vycházka - celodružinová akce 
Divadelní představení  MD Zlín - pohádka “Pyšná princezna” 

Prosinec Mikulášská nadílka - celodružinová akce 
Vánoční školní jarmark 
Vánoční dílničky s rodiči 
Vánoční besídky u stromečku, zpívání koled 

Leden Tříkrálová sbírka - návštěva Charita Vsetín  
Sněhové čarování  -  celodružinová akce 
Talentmánie - Ukaž, co umíš! 
Divadelní představení MD Zlín - pohádka “Hrátky s čertem” 

Únor Karneval 
Pexesiáda, Dobblediáda 

 
 
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o                  
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále              
jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000                    
Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené             
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 

- zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: osobní přítomnost žáků a studentů na               
základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle            
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání             
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké             
škole podle zákona č. 111/ 

Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace            
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2  
 
Školní klub 
Do školního klubu bylo zapsáno 160 žáků 4.-9. tříd. Školní klub byl otevřen každý všední den od 12:45 do                   
15.30h a poskytoval žákům dostatek prostoru k využití jejich volného času. Všichni účastníci klubu se               
registrovali a přítomnost žáků byla evidována. Návštěvnost klubu se měnila podle počasí a ročního období. 

9. Ostatní mimoškolní činnost 
 
Přehled kroužků pro 1.stupeň 
 

DEN  KROUŽEK  ČAS 

PONDĚLÍ  Florbal  14.30 - 15.30 h 

  Badatelský klub  13.30 – 15.00 h 

  Čtenářský klub  14.00 – 15.30 h 

  Pastelky  15.00 – 16.30 h 

  Minibroučci  13.40 – 14.40 h 

  Atletika  14.50 – 15.50 h 

  Flétna  13.30 - 14.30 h 

ÚTERÝ  Pusinky  15.00 – 16.00 h 

  Orientačníběh  15.00 – 16.00 h 

STŘEDA  Sporťáček  15.00 – 16.00 h 
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  Všudybýlek  15.00 – 17.00 h 

  Broučci  14.15 - 15.15 h 

  Keramika II.  14.00 - 15.30 h 

  Desková hry II.  14.00 - 15.30 h 

  Stolní tenis  15.00 - 16.00 h 

ČTVRTEK  Deskové hry I.  14.00 – 15.30 h 

  Keramika III.  15.30 - 17.00 h 

  Šachy  1400 – 15.30 h 

PÁTEK  Tenis I.  13.30 – 14.15 h 

  Tenis II.  14.15 – 15.00 h 

 
Sychrák  14.00 - 15.00 h 

 

 

 

 

 
  

10. Hodnocení metodického sdružení 1. stupně  
III. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY): 

třídní učitelé a učitelé 1. stupně počet členů: 16 1. -  4. ročník 

 
   2.   ZÁVĚR 

 Metodické sdružení 1. stupně se během školního roku 2019/2020 setkalo celkem na 8 schůzkách – září, listopad, 
leden, únor, březen, duben (2x), květen. Setkání v dubnu a květnu probíhala on line z důvodu vyhlášení 
nouzového stavu covid - 19. Ze všech setkání byl proveden zápis. 

 
● Na tento školní rok si členové metodického sdružení stanovili úkoly, které během celého školního roku 

naplňovali - sledovat odbornou literaturu a tisk, sledovat dokumentaci žáků se SVP, příprava školních 
aktivit, sledovat učebnice, pomůcky, PC programy, plnění tematických plánů, spolupráce s metodickými 
sdruženími, spolupráce se začínajícími učiteli, sledovat nabídky DVPP = tyto cíle byly naplněny jen zčásti z 
důvodu covid - 19 

● Setkání se zúčastnili i představitelé vedení školy, speciální pedagog a učitelé z II. stupně.  
● Cíle a plán rozvoje v oblasti personální (vzdělávání pedagogů, konference, semináře):mentoring 

(K.Krejčířová, K. Papšíková, D. Rýzová), Qiido akademie (V. Orságová),VOBS(V. Orságová, N. Ingrová), 
Cesta správného nastavení hlasu (D. Rýzová), Metodický průvodce 1. třídou (T. Bagári) 
 

Žáci prvního stupně během školního roku absolvovali besedy  které navazovaly na učivo. Žáci měli možnost si na 
těchto besedách své znalosti ověřit, prohloubit a vyzkoušet v reálném životě. Z důvodu uzavření škol v březnu, bylo 
množství těchto besed výrazně nižší než v předešlých letech - Ekofarma, Záchranná stanice zvířat ČSOP, plavecké 
závody, atletické závody, výstava hub, Zámek plný řemesel, Můj den na farmě, koncert skupiny Marbo, Den stromů, 
besedy Besip, besedy Městská policie Vsetín, kyberšikana, návštěvy knihovny,kina, vánoční jarmark, turnaje v 
miniházené, šachu, návštěva domu seniorů, bruslení, recitační soutěž, koncert ZUŠ.  
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Z důvodu nouzového stavu byla veškerá plánovaná spolupráce s mateřskými školami (MŠ Na Kopečku, MŠ 
Jasénka a MŠ Sychrov) přerušena, zápis do 1. ročníku byl také realizován bez přítomnosti dětí. 

 
   3.  DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

1. Provádět srovnávací testy v ročníku. 
2. Provést podrobnou analýzu výsledků testování SCIO s navržením opatření. 
3. spolupracovat na úpravách ŠVP. 

 

11. Hodnocení metodického sdružení humanitního 
 

1. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY): 

učitelé českého jazyka ČJ 5.A, 5.B, 6.A, 6.B,  7.A, 8.A, 9.A 

učitelé dějepisu D 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

učitel občanské výchovy  OV 6.A, 6.B, 7.A, 8.A,9.A 

 
   2.   ZÁVĚR 

Setkání MS humanitní se sešlo 5krát: 24. 9. 2019, 14.1. 2020, 15.4.. 2020, 29.4. 2020 a 13.5. 2020, ze všech 
setkání byl proveden zápis. 
Humanitní metodické sdružení řešilo v loňském školním roce především tyto záležitosti: 
- plánování akcí, dějepisných exkurzí, návštěv knihovny, dalších aktivit,... 
- rozbory výsledků Scio testů a návrhy, jak dosahovat co nejlepších výsledků 
- rekonstrukci a stěhování školní knihovny 
- realizaci olympiád, recitační soutěž, literárně-slohovou soutěž 
- návaznost 1. stupně na 2. stupeň, učebnice 
- realizaci distanční výuky 

Cíle byly splněny jen zčásti díky vzniklé situaci s koronavirem. 
Hlavní cíle činnosti metodického sdružení pro daný školní rok: 

- společné vzdělávání (inkluze), podpůrná opatření - zapojení nadaných žáků do olympiád a soutěží, 
zpracování IVP, SPP, pedagogická intervence, asistenti pedagoga, osobní asistenti 

- rozvoj čtenářské gramotnosti - Čtenářské dílny - Čtenářský klub pro 1. stupeň 
- mentoring –  profesní podpora novým kolegům 
- vyřadit zastaralé knihy z žákovské knihovny, připravit knihy pro nové informační centrum.  

 
   3.  DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

1. Přepracovat ŠVP pro ČJ 
2. Výsledky dětí ve sciu jsou průměrné ve srovnání s ostatními školami. Celkově je ale úroveň poměrně nízká. 

V dalších letech budeme klást důraz na čtenářskou gramotnost, jejíž zvládnutí činí žákům problémy, což se 
pak projevuje právě při scio testech . 

3.  Do Plánu sdružení psát jen „zásadní“ soutěže a akce, které je možné naplánovat 
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12. Hodnocení metodického sdružení přírodovědného 
1. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY): 

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY 

učitel Vz VZ 8.A, 9.A 

učitel přírodopisu, chemie, vědy 
je zábava, globální výchovy 
zeměpis, geografie 

Př, Ch, GIV, VjZ 
 
Z, GEO 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B 7.A, 8.A , 
9.A 
6.A, 6.B 7.A, 8.A , 9.A 
 

učitel fyziky F 6.A, 6.B, 7.A, 8.A , 9.A 
 

učitelé matematiky M, PGM 5.A, 5.B, 6., 6.B, 7.A, 8.A, 9.A 

učitel vlastivědy, přírodovědy Vlastivěda, přírodověda 3.A 

  
     2. SHRNUTÍ 

Ø  Vzájemných návštěv a kolegiální podpory  za školní rok 2019/2020 z 
důvodůcovidu -19  a uzavření školy bylo 10.  

Pro všechny pedagogy vzájemné návštěvy jsou  návštěvy v hodinách velkým 
přínosem. 

Ø  Setkání MS přírodovědné se sešlo 4 krát: 17.9.2019,17.10.219, 27. 4.2020,, 
11. 5. 2020.  V době koronaviru proběhly schůzky v rámci video 
konference.  Ze všech setkání byl proveden zápis a předán p. M. Bierské. 

Ø  MS přírodovědné se zúčastnilo mnoho akci a olympiád viz tabulka. . 

Ø  Na olympiádě zeměpisné se v krajském kole umístil na 3. místě  žák  9. A 
Petr Ovesný . 

Cíle MS přírodovědného: 

Vzhledem že došlo k uzavření školy z důvodů koronaviru, tak všechny cíle 
nejsou splněny. 

Ø  Hlavním cílem MS byla analýza tematických plánů přírodovědných 
předmětů /M,Z, F, CH, Př, 

Tento cíl byl  splněn jen z části /důvod uzavření školy/.  MS bude pokračovat v 
plnění cíle příští školní rok. 

Ø  Cíle a plán rozvoje v oblasti personální –  Školení v rámci projektu 
školy, externí školení   Kariérové poradenství Mgr. Irena Čermáková, 
Mentoring: Mgr. Irena  Čermáková, Objevujeme matematiku krok za 
krokem Mgr. Gabriela Gabková, Přírodovědný inspirovat Mgr. Gabriela 
Gabková, Mgr. Lucie Michalíková, Studijní cesta GRV Portugalsko Mgr. 
Lucie Michalíková. 
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Ø  Cíle a plán rozvoje materiální – Revize učebnic do matematiky - 7. a 9. 
roč. 

Z důvodů financí  nedošlo k revizi učebnic matematiky pro 7. a 9 ročník. Tímto 
cílem se budeme  zabývat dalším školním rokem.  

Cíle a rozvoj v oblasti procesní – Zapojit do výuky odborníky, čtenářská 
gramotnost, přírodovědné předměty. Cíl by z části splněn, proběhly 
přednášky, besedy a kina v rámci přírodovědných předmětů.  

 
3. DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

Pokračovat v analýze tematických plánů přírodovědných předmětů 
Sledovat nabídky školení. Zaměřit se na úpravě ŠVP. Sledovat nabídky školení.  

13. Hodnocení metodického sdružení tělovýchovného 
1. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY): 

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY 

učitelé tělesné výchovy TV 5.A, 6.A;7.A;8.A;9.A 

učitel sport a fitness SaF 7.A;8.A;9.A 

třídní učitelé na 1. stupni učitel 1. stupně 3.B, 4.C 

 
 
 
 

    2.  SHRNUTÍ 

Hlavní cíl pro školní rok bylo zkvalitnění výuky TV na 1. stupni formou návštěv v hodinách a mentorské                  
podpoře. Tento cíl se podařilo splnit jen z části a to z důvodu časového vytížení pedagogů na TV na 2.                    
stupni . Dále se podařilo ve spolupráci s ŠSK koupit nové mantinely na florbal. 

 
    3.   ZÁVĚR 

Kvalita výuky na prvním stupni se podařila zlepšit. Vybavení nakupujeme a obnovujeme ve spolupráci  s 
ŠSK. 

 

14. Hodnocení metodického sdružení jazykového 
 ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY): 

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY 

učitelé anglického jazyka Aj   1.- 9. ročník 
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učitelé německého jazyka Nj 7. - 9. ročník 

učitel ruského jazyka Rj 7. - 9. ročník 

učitelé konverzace z anglického 
jazyka 

AjK 6. - 9. ročník 

učitelé konverzace z 
německého jazyka 

NjK 8. ročník 

 
    2.  SHRNUTÍ 

V uplynulém školním roce proběhla tři metodická setkání, v lednu a 2x v dubnu. 
● Hlavním tématem bylo doplnění výukových materiálů: učebnic AJ (konec doložky, větší počet            

žáků ve třídách), nákup slovníků a cizojazyčné literatury.  
● Všechny olympiády a soutěže měly proběhnout v období březen - červen, ale dle nařízení vlády               

(covid - 19) se v tomto školním roce nekonala žádná soutěž. 
● Součástí dubnových setkání bylo projednání výsledků distančního vzdělávání v jednotlivých          

ročnících a  jednotlivých předmětech. 
 

Cíle a plán rozvoje v oblasti personální (Vzdělávání pedagogů, konference, semináře): 
vzdělávací programy byly z důvodu uzavření škol  zrušeny 
 
Cíle a plán rozvoje v oblasti materiální: změna učebnic, nákup slovníků a cizojazyčné 
literatury. 
 
Cíle a plán rozvoje v oblasti procesní: S ohledem na situaci, výrazná obměna sboru 
v jazykové sekci, budou definovány v příštím školním. 

 
    3.  DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

Definování silných a slabých stránek podle výsledků testů SCIO (které ale proběhne až v příštím školním 
roce 2020/2021), na něž se dále budeme  zaměřovat v souvislosti s procesem výuky a učení. 

 

 
15. Hodnocení žákovského parlamentu 
Žákovský parlament se schází, jako tradičně jednou za týden a to v úterý ve 14:00. Tento termín byl 

zvolen z důvodu volného odpoledne (žáci neměli v tento den odpolední vyučování). Demokratickými 
volbami na začátku školního roku, byli zvoleni zástupci tříd od 2. do 9. ročníku. V parlamentu budujeme 
vzájemnou pomoc, podporu a naslouchání, které přispívá k většímu vlivu ŽP ve škole. Schůzky probíhaly v 
demokratickém a přátelském duchu. Na schůzkách neprobíhalo jenom řešení důležitých témat, ale také 
společné hry a hraní. Po pololetí jsme parlament pozastavili a sešli jsme se až v červnu. Akce, které jsme 
pořádali -   Disco párty v tělocvičně, sběr papíru na podporu útulku, vánoční jarmark, mikulášská nadílka, aj. 
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V. Zapojení školy do dalšího vzdělávání 
 DVPP ve školním roce 2019/2020 
 

Název akce Účastníci 
Sfumato metoda, splývavé čtení T. Bagári, K. Krejčířová 

Metodický průvodce 1. třídou T. Bagári 

Letní škola, matematika prof. M.Hejného T. Bagári 

Kritéria hodnocení V. Orságová, M. Molek 

 

1. Další vzdělávací akce, semináře, konference 
 

Název akce Účastníci 
Cesta správného nastavení hlasu D. Rýzová 

Účetnictví a daň z příjmu V. Janků - ekonom školy 

Qiido akademie V. Orságová 

Objevujeme matematiku krok za krokem 

V. Orságová, N. Ingrová, G. Gabková, T. 

Bagári 

Syndrom ADD, ADHD a poruchy chování A.Černocká 

Mentoring 

K. Krejčířová, K. Papšíková, D. Rýzová, I. 

Čermáková 

Kariérové poradenství I. Čermáková 

Přírodovědný inspiromat G. Gabková, L. Michalíková 

Studijní cesta GRV Portugalsko L. Michalíková 

Kurz zdravotníka V. Wandrolová 

Pracovněprávní vztahy E. Žílová 

Spisová služba E. Žílová 

Qiido M. Bierská, M. Molek, J. Wollerová 

Dynamická inkluze M. Bierská, J. Švehlík 

Vzdělávací program v užívání dynamického přístupu k 

diagnostice v prostředí školního a školského poradenství J. Wollerová 

Školní účetnictví M. Dukátníková 

Školní metodik prevence Š. Zajíčková 

Školení AJ Wowenglish 

Bátlová, Bartošková, Vaidová, Ingrová, 

Viazanko, Cigánik 

Školení AJ Bloggers 

Bartošková, Vaidová, Viazanko, Cigánik, 

Leona De Hoz 

Školení interaktivní tabule i 3board , robotika  Gabková, Cigánik, Boháč, Švehlík 
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VI. Environmentální výchova a vzdělávání 
Základní škola Vsetín, Sychrov 97 podporuje EVVO již dlouhodobě, má zpracovány dlouhodobý i roční              
plán EVVO a na škole působí kvalifikovaná koordinátorka EVVO (pí Michalíková; roz. Kováčová). V rámci               
přírodovědných předmětů se snaží o neustálou modernizaci a zlepšování podmínek pro výuku (aktuálně             
doběhl projekt Řemeslo má budoucnost, ze kterého byly mimo jiné nově vybaveny Oborová učebna              
přírodopisu, fyziky a chemie, učebna robotiky či ateliér řemesel). Škola se neustále snaží o modernizaci               
venkovních prostor - škola již disponuje venkovní učebnou a byl nově vybudován multifunkční sportovní              
areál. Díky své poloze je možné navštěvovat také přírodní památku Vršky - Díly či Panskou zahradu (park).                 
Protože velká část aktivit školy související s EVVO probíhá na jaře, letošní aktivity byly značně omezené,                
kvůli nákaze novým typem koronaviru související s u uzavřením škol.  

Celoroční aktivity: 

● Škola již dlouhodobě disponuje titulem Fairtradová škola, proto jsme pokračovali v aktivitách            
rozšiřující povědomí o principech fair trade. V letošním roce vznikl nový tým, složený ze žáků 8.                
ročníku pod vedením učitelky L. Michalíkové. V rámci fair trade žáci ve svém volném čase               
navštěvovali také Klub ambasadorů fair trade pod vedením a záštitou Lísky, z.s. Původní roční FT               
plán byl, kdy se měl tým účastnit téměř všech školních akcí s účelem propagace a osvěty, popř.                 
prodeje FT kávy či nabízení ochutnávek proběhl pouze na 3 akcích – Den pro seniory, Školní                
vánoční jarmark a Cest fest. Tým naši školu plánoval zastupovat na celoroční kampani Vsetín proti               
chudobě, kdy zpracovával tématiku udržitelného rozvoje. Plánovány byly také každoroční akce jako            
je Férová snídaně nebo Fairtradobového týden na škole, ty však neproběhly. 

● Škola pokračuje v třídění odpadu (papír, plasty, sklo). 
● V rámci výuky bylo realizováno několik hodin v okolní přírodě nebo ve venkovní učebně. Tyto               

hodiny byly zaměřené na pozorování a poznávání místní fauny a flóry. 
● Školní družina dodržuje zásadu pobytu venku, pokud je to možné, každý den. 

Tyto aktivity vychází z dlouhodobého plánu EVVO i akčního, ročního plánu EVVO školy. 

● Spolupráce s rodiči je různorodá, aktivně se zapojují do školních akcí zejména rodiče mladších              
žáků. Rodiče starších žáků se již moc zapojit nedaří. 

● Škola aktivně spolupracuje s místními organizacemi, zapojuje se do aktivit Lísky z.s. pro EVVO ve               
Zlínském kraji, spolupracuje s Alcedem Vsetín, Muzeem regionu Valašsko, Hvězdárnou Vsetín, se            
ZOO Zlín (nejbližší ZOO) a samotným Městem Vsetín. 

● Na škole probíhá ročně několik akcí pro veřejnost a školních kampaní, které zasahují i rodiny žáků a                 
komunitu sídliště Sychrov. 

● Plán EVVO je naplňován a v rámci výuky jsou realizována průřezová témata Environmentální             
výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova. Škola             
žákům také nabízí mnoho volitelných předmětů věnující se EVVO (např. Globální výchovu či Věda              
je zábava). 
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VII. Hodnocení ICT 
Stále se snažíme zkvalitnit internetové WiFi připojení pro všechny učitele a vychovatele. Je             

nezbytné, aby měli všichni učitelé kvalitní připojení a to z důvodu využívání elektronické třídní knihy               

spojené s docházkovým systémem. Celoročně probíhá obnova a servis vybavení ICT. 

Učitelé mají k dispozici pracovní notebook DELL, nebo tablet APPLE. Žáci mají k dispozici učebnu               

informatiky spojenou s jazykovou učebnou a nově také Informační centrum. V informačním centru jsou              

žákům k dispozici notebooky.  

Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, nebo projektory s ozvučením. Učitelé mají k dispozici dvě              

velkokapacitní multifunkční tiskárnu Konica Minolta ve sborovně. 

Kancelářské programové vybavení je realizováno multilicenčním programem Microsoft Office 2016, který           

se každoročně aktualizuje. Ochrana je zajištěna antivirovým programem ESET NOD32. Správu a            

administraci školního serveru nám zajišťuje externí firma (INPRAISE). Plně funkční systém Bakaláři, který             

je využíván k evidenci žáků a zaměstnanců, zápisu do elektronické třídní knihy, plánu akcí, komens, zápisů                

do prvního ročníku atd. 

Učitelé i žáci mají k dispozici cloudové řešení Google Apps. V tomto systému je možné spolu sdílet a 
vytvářet dokumenty, tabulky, prezentace, formuláře atd. Každý z žáků dostane v 5. ročníku školní 
emailovou schránku, kterou může komunikovat s učiteli a spolužáky. 

 
 

VIII. Studijní a informační centrum 
Ve školním roce 2019/2020 probíhalo zavedení knih do systému. Ostatní plánované činnosti byly             
s ohledem na pandemii COVID-19 přeloženy na další školní rok. 

 

IX. Školní stravování 
 

Kapacita školní jídelny je 500 vydávaných jídel denně. V jídelně mají strávníci k dispozici 168 míst              

k sezení. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo evidováno celkem 546 strávníků. Z toho bylo 152 dospělých osob               

(83 zaměstnanců školy, 69 cizích strávníků) a 394 žáků (204 z 1. stupně a 190 z 2. stupně). 
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Za celý školní rok bylo vydáno celkem 54 836 obědů, z toho 44 786 žákům, 7 191 zaměstnancům                 
školy a 2 859 cizím strávníkům. V období od září 2019 do února 2020, bylo vydáno 49 276 obědů,                   
v průměru tak bylo denně uvařeno 432 obědů. 
 
V rámci krizového opatření zabezpečení péče o děti bylo v měsících březen až květen vydáno 198                
obědů. 
 
I v tomto školním roce byl strávníkům k dispozici “salátový bar”, ve kterém byla 3 x týdně nabízena                  

čerstvá zelenina a ovoce. 

Škola je zapojena do projektu nadace Women for Women, který zabezpečuje obědy pro děti ze               

sociálně slabých rodin. 

Stravování ve školní jídelně se řídí dle zásad zdravé výživy. Školní jídelna je zapojena do               
programu “Skutečně zdravá škola“, jehož cílem je zlepšení kvality školního stravování a            
vzdělávání dětí v oblasti zdravé výživy.  

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, to znamená, že dodržuje               
výživovou normu a rozpětí finančního limitu na nákup potravin stanovenými v této vyhlášce.  

 

 
 
 

XI. Údaje o výsledcích inspekce 
provedené ČŠI 

Komplexní inspekční činnost 
V tomto školním roce neproběhla ve škole inspekční činnost. 

XII. Testování SCIO 
Veškeré testování SCIO bylo v tomto školním roce přeloženo v důsledku pandemie COVID-19 na další               
školní rok. 

XIII. Závěr výroční zprávy 
 

Významná část školního roku 2019/2020 (téměř celé druhé pololetí od března až do             

června) byla poznamenána pandemií Covid-19 a následnými opatřeními, které znamenaly          
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uzavření školy. Během této pandemie byla naše škola pověřena hejtmanem kraje k výkonu             

krizové školy v podobě poskytování péče o děti zaměstnanců IZS po dobu jejich výkonu práce.               

Všem patří velké poděkování za skvělé zvládnutí této neočekávané situace. 

 

XIV. Přílohy 
 

1. Obrazová i textová průběžná dokumentace školního roku: 
https://www.facebook.com/zsvsetinsychrov 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy : 14.10.2020  
 

 
Schválení školskou radou : 15.10.2020 
 
 
 
 
 
 

     ……………………………………………………… 
        Mgr. Michal Molek, MBA 

  ředitel školy 
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