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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 (do 20. 08. 2021), Mgr. Pavlína Planková

(od 21. 08. 2021)
8. Statutární zástupce ředitele: Mgr, Jakub Boháč, Mgr. Pavlína Planková (od 1. 08. 2020)
9. Kontakt:

a. tel.: kancelář školy – 603 874 639
b. ŠJ –  603 891 299 ŠD –734 393 222
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 16 293* 17,25 19 15,42
2. stupeň 6 138 23,0 15,18 9,09
Školní družina 6 180 30 4,58 39,30
Školní klub 1 160 x 0,43 x
Školní jídelna x 420 x 5,75 73,04
* 15 žáků v domácím vzdělávání a 2 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 2020/2021
v ročnících počet žáků

ŠVP Poznáváním k vědění 31504/2004-22 1.-9. 431



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



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



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.)



III. Personální zabezpečení školy
1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021

počet fyzických
osob

přepočtené
úvazky

Interní pracovníci
57

49,4243

Externí
pracovníci

3 1,0454

2. Další údaje o pedagogických pracovnících ve
školním roce 2020/2021

Poř.
č.

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor,
aprobace

Roků praxe

1. ředitel školy 1,00 VŠ - učitelství pro SŠ, Tv-Z 21
2. zástupce ředitele 1,00 VŠ -rekreologie 8
3. zástupce ředitele 1,00 VŠ - speciální ped. + učitelství 28
4. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 22
5. učitel 1,00 VŠ - Aj a Hv pro 2.stupeň 3
6. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 12
7. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 8
8. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro SŠ a ZUŠ 12
9. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 23

10. učitel 1,00 VŠ- učitelství pro SŠ 25
11. učitel 1,0909 VŠ -biotechnologie 6
12. učitel 1,00 VŠ - Chemie a tech.potravin 2
13 učitel 0,6818 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 40
14. učitel 1,1364 VŠ - učitel. pro 1.stupeň + TV +

spec.pedagogika
3

15. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 4
16. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň 43
17. učitel 0,0455 VŠ - speciální pedagogika 22
18. učitel 1,00 VŠ - právo 19
19. učitel 1,00 VŠ - učitelství pro 1.stupeň +

spec.pedagogika
6

20. učitel 1,00 VŠ - Spec.ped. + Čj pro 2.st 18
21. učitel 1,00 VŠ - historie 2
22. učitel 1,00 VŠ - Tv a sport pro 2.st. 9
23. učitel 1,00 VŠ - Čj a literatura pro 2.st + učitel

technické a informační výchovy pro
2.st. a SŠ

1

24. učitel 1,00 VŠ - ruský jazyk + biologie pro 2.st.
a SŠ

0



25. učitel 0,7273 VŠ - Tv 7
26. učitel 0,5 VŠ - cizí jazyky a literatura 26
27. učitel 1,00 VŠ - Nj , spol.vědy 3
28. učitel 1,00 VŠ - učitel matematiky a Tv pro

2.st.
5

29. učitel 0,2727 VŠ - Aj pro 2.st. a SŠ 1
30. učitel 0,2727 VŠ - Aj pro 1.st. 7
31. učitel 1,00 VŠ - učitel pro 1.st.+

spec.pedagogika
16

32. učitel 1,00 VŠ - učitel pro ZŠ chemie + VKZ 3
33. učitel 0,5 VŠ - učitelství pro 1. stupeň 3
34. učitel 0,1364 VŠ - Bc. Tv + sport 0
35. učitel 0,7727 VŠ - M + F 35
36. učitel 1,00 SŠ 10
37. učitel 1,00 VOŠ - vychovatelství 24
38. učitel 0,7273 SŠ - Gymnázium 10
39. školní psycholog 0,50 VŠ - psychologie 19
40. speciální pedagog 0,8182 VŠ - speciální pedagogika 22
41. vychovatelka 1,00 SPŠ 8
42. vychovatelka 0,97 SŠ-pedagog MŠ a vychovatel 24

43. vychovatelka 0,58 SŠ - učitelka MŠ 12
44. vychovatelka 0,43 VŠ - Bc. - Tv + sport 0
45. vychovatelka 0,82 VŠ - Bc. učitelka v

ekon.předmětech
10

46. vychovatelka 0,63 SŠ - předš. a mimoškol.
pedagogika

4

47. vychovatelka 0,58 VŠ - Bc. sociální patologie a
prevence

8

48. asistent pedagoga 1,00 SŠ - Gymnázium 9
49. asistent pedagoga 1,00 VOSŠ - DiS. sociální práce 13
50. asistent pedagoga 0,6389 VŠ - Bc. sociální patologie a

prevence
8

51. asistent pedagoga 0,5 SOU 6
52. asistent pedagoga 1,00 SOU 8

53. asistent pedagoga 1,00 SŠ Kostka 2
54. asistent pedagoga 0,6389 SŠ - předš. a mimoškol.

pedagogika
4

55. asistent pedagoga 1,00 SEŠ 23
56. asistent pedagoga 1,00 SPŠ 26
57. asistent pedagoga 1,00 SOU 20
58. asistent pedagoga 1,00 SZŠ - sociální činnost 3
59. asistent pedagoga 0,75 SPŠ 16
60. asistent pedagoga 0,75 VŠ - učitelství 1. stupně 20



3. Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti
učitelů

v %
Odborná způsobilost I. stupeň 76,2
Odborná způsobilost II. stupeň 100
Odborná způsobilost celkem 88,1

4. Nepedagogičtí pracovníci

počet fyzických
osob

přepočtené
úvazky

Interní pracovníci 14 13,5
Externí
pracovníci

- -

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 Ssvyuč- Frn. pod Rad.
6 kuchařka 1,00 vyuč - SOU Zlín
7 školník 1,00 vyuč – SOU „Z“ Vsetín
8 uklízečka 1,00 vyuč - SOU
9 uklízečka 1,00 Vyuč – OA

10 uklízečka 1,00 vyuč – VHaR Vsetín
11 uklízečka 1,00 vyuč - SOU
12 administrativní pracovnice 0,75 SŠ - Lanškroun
13 školní asistent 1,00 SŠ-OA Val.Meziříčí
14 ekonomka 1,00 VUT Brno

IV. Výsledky výchovy a vzdělávání
1. Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2020/2021

Zapsaní
do 1. třídy

Počet
žádostí

Nastoupili do
1. třídy



2020 o odklad 1.9.2020
59 10 56

2. Celkový prospěch žáků ve školním roce 2020/2021

I. pololetí

Ročník

Počet
žáků

celkem
Prospělo s

vyznamenáním Prospělo Neprospělo
Hodnoceno

slovně Nehodnocen

1. 47 47 0 0 47 0
2. 58 56 2 0 34 0
3. 69 56 12 1 34 0
4. 58 54 4 0 1 0
5. 57 45 12 0 0 0

Celkem
1. stupeň 289 258 30 1 116 0

6. 31 21 7 1 0 0
7. 54 23 26 4 0 1
8. 29 19 8 2 0 0
9. 27 12 8 2 0 1

Celkem
2. stupeň 141 75 49 10 0 2

Celkem 430 333 79 11 116 2

II. pololetí

Ročník

Počet
žáků

celkem
Prospělo s

vyznamenáním Prospělo Neprospělo
Hodnoceno

slovně Nehodnocen

1. 45 45 0 0 45 0
2. 59 57 2 0 33 0
3. 69 56 10 3 34 0
4. 58 49 9 0 1 0
5. 57 37 18 2 0 0

Celkem
1. stupeň 288 244 39 5 112 0

6. 31 19 9 1 0 0
7. 54 26 25 3 0 0
8. 29 20 8 1 0 0
9. 27 10 17 0 0 0

Celkem 141 75 59 10 0 0



2. stupeň

Celkem 429 319 98 15 112 0

4. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy ve
školním roce 2020/2021

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.

9 6 - - 5 5 13 13 9 9 - - - -

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 2 5

SPŠ
strojnická
Vsetín

4 . 4

SŠ Kostka
Vsetín 2 4 6

SOŠ J.
Sousedíka
Vsetín

6* -* 6

OA a VOŠ
Val.Meziříčí 1 - 1

ISŠ
automobilní
Brno

1* - 1

SŠ
informatiky,
elektroniky
ařemesel
Rožnov
pod.R.

- 2* 2

SŠ a VOŠ
zdravotnická
Zlín

- 1 1

SPŠ
stavební Val.
Mez.

1 1 2

Celkem 16 11 27 - - - 3 2 5



∗ 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. 0 0 3 1 2
II. 74 1 6 5 6
celkem 74 1 9 6 8

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

počtu žáků
Počet II. pololetí % z celkového

počtu žáků
2 - uspokojivé 0 0 1 0,42
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 11270 26,332 105 0,245
2. pololetí 10730 25,012 264 0,615
za školní rok 22000 51,344 369 0,86

d. Přehled školní úrazovosti

Přehled úrazů ve školním roce
2020/2021, ke dni 31.8.2020

Drobné úrazy Těžké úrazy Vyhotovený
záznam

dívky 22 0 5
chlapci 27 0 0
zaměstnanci 0 0 0
celkem 49 0 5
Celkem drobných úrazů 49
Těžké úrazy 0
Smrtelné úrazy 0

Úrazy s vyhotoveným záznamem dle místa:
Tělocvična 1
Chodba 2
Školní družina 2



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

Základním hlediskem a cílem Minimálně preventivního programu byla ve školním roce 2020-2021 výchova
ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji klíčových kompetencí u dětí, zejména sociálních a komunikačních
dovedností. Dále pak komplexní specifická primární prevence, individuální péče o žáky na okraji kolektivu
nebo náchylné k rizikovému chování. Program se zaměřuje také na rozvoj spolupráce mezi pedagogy a s
rodiči žáků. K naplnění těchto cílů nám sloužily zejména následující aktivity: výjezdy pedagogického sboru,
kterými se daří posunout kolektiv pedagogických pracovníků směrem k týmové spolupráci a vzájemnému
pochopení; dlouhodobá proškolení v mentorských dovednostech pro zdokonalení pedagogické práce a
vzájemné sdílení zkušeností; začleňování rodičů do akcí školy.

Druhým rokem na naší škole funguje školní poradenské pracoviště. Členem týmu je školní psycholog, který
pravidelně pracuje individuálně s dětmi a třídami skupinovou zážitkovou metodou, což se projevilo výrazně
pozitivně v primární prevenci sociálně patologických jevů.



Při práci se třídami byli do aktivní práce s dětmi vtaženi třídní učitelé. Díky této systematické práci se
podařilo v nejproblémovějších třídách vytvořit lepší sociální klima a navodit spolupráci mezi žáky. V září se
uskutečnil společný adaptační výjezd žáků šestých tříd a jednodenní pobyty žáků prvních tříd. Cíle
adaptačních výjezdů jsou: stmelení třídních kolektivů, seznámení se s novým třídním učitelem, nastartování
rozvoje pozitivních vazeb mezi žáky, prevence rizikového chování ve třídě, řešení konfliktů a problémových
situací ve škole.

Během školního roku byly realizovány projekty specifické primární prevence.V rámci programů jsme tak
snižovali pravděpodobnost výskytu sociálně patologických jevů.

4. ročník –7. ročník- Kyberšikana – program zaměřený na nebezpečí a prevenci při používání sociálních sítí.

8. ročník – Závislost tady a teď. – program zaměřený na specifickou primární prevenci závislosti na
nelegálních látkových i nelátkových drogách.

9. ročník – Trestně právní odpovědnost nezletilých. – program zaměřený na nebezpečí nevhodného chování
ve skupinách, partách a na okraji společnosti. Některé plánované aktivity a preventivní programy nebyly v
tomto školním roce realizovány vzhledem k uzavření školy v rámci opatření proti šíření koronaviru.

Již dlouhodobě na naší škole funguje “Žákovský parlament” pod vedením školní psycholožky a zástupce
školy, kde mají žáci možnost prostřednictvím svých zástupců vyjádřit se k dění na škole a zároveň se podílí
na organizaci aktivit konajících se na škole. Na naší škole má již dlouholetou tradici „Schránka důvěry“,
kterou má na starost školní psycholog. Prostřednictví schránky důvěry žáci oslovovali školní psycholožku a
danou situaci tak bylo možné bez odkladu řešit. Celoročně probíhaly v jednotlivých třídách třídnické hodiny
zaměřené na formování třídního kolektivu a podporu pozitivních vztahů ve třídě. Třídní učitelé se
zaměřovali na aktivní práci s dětmi ve svých třídách.

Ve volných hodinách mezi dopoledním a odpoledním vyučováním měli žáci možnost využít volného
provozu v počítačové učebně, navštívit školní knihovnu nebo školní klub. V rámci primární prevence dále
intenzivně probíhala výuka etické výchovy v rámci výuky prvouky, výchovy ke zdraví a občanské výchovy
napříč všemi ročníky, což způsobilo posun k lepší komunikaci, zvýšení sebedůvěry u dětí a v dovednosti
pozitivního hodnocení druhých a rozvoj prosociálnosti.I nadále probíhala úzká spolupráce s různými
organizacemi, mezi které patří např. Centrum Klíč, Nízkoprahové zařízení Zrnko, PPP, SPC, Policie ČR,
OSPOD nebo Městská policie. Nejúčinnější prostředek prevence spatřujeme v dostupnosti pomoci pro žáky
a v zachycení potencionálních problémů v začátcích, a to díky úzké spolupráci školního poradenského
pracoviště. Žáci i pedagogové školy hledají pomoc u školního psychologa, výchovné poradkyně, metodika
prevence nebo třídních učitelů.

Stručná analýza preventivního programu

- primární prevence je zaměřena na aktivity směrem k žákům, učitelům i rodičům žáků,

- při práci s žáky je jako nejúčinnější prostředek k interiorizaci hodnot vnímána zážitková

metoda

- je zaměřen na osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti,



evaluace:

- u žáků, u kterých je tento způsob výchovné práce uplatňován, je shledán posun k lepší komunikaci, nárůst
kognitivní a emocionální empatie, zvýšená sebedůvěra a v důsledku toho schopnost pozitivního hodnocení
sebe i druhých.

Zhodnocení a závěr:

Ve školním roce 2020/2021 škola dále pracovala na přizpůsobení se aktuální epidemiologické situaci a
převažující distanční výuce ve školách. Školní vzdělávací program byl naplňován, nicméně jinými formami
a prostředky než obvykle. Bylo realizováno poměrně málo soutěží a ty, které nemohly být realizovány
online, byly zrušeny úplně. Na druhou stranu byly koncepčně posilovány aktivity, které vedly k udržení
kolektivních vazeb i vztahů mezi učiteli a žáky. Staly se nedílnou součástí školní práce. Velkými změnami v
tomto školním roce prošla digitální podoba dokumentace školy, archivace materiálů, hlavně výukových a
předávání informací mezi jednotlivými složkami výchovně-vzdělávacího procesu. Celý záměr vede k
lepšímu a rychlejšímu propojení komunikačních prostředků na všech úrovních – jak mezi zaměstnanci, tak
směrem k rodičům a veřejnosti.

6. Soutěže a olympiády
Ve školním roce 2020-2021 se žáci školy olympiád ani soutěží neúčastnili vzhledem k mimořádnému
opatření o uzavření škol vyhlášeného ministrem zdravotnictví.

7. Školní a mimoškolní akce
Akce školního a mimoškolního charakteru se v roce 2020/2021 nekonaly z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace, a s tím souvisejícími nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví.



8. Hodnocení školní družiny a školního klubu

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

Školní družina
Ve školním roce 2020/2021 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 - 16.00 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.

Z důvodu pandemické situace byla zájmová činnost žáků ve školní družině omezena a organizována dle
dané situace.

Akce školní družiny byly limitovány a přizpůsobeny dle pandemické situace :

Září Den bez aut - evropský den mobility - akce města
Den s armádou - přehlídka techniky a vybavení armády na

Dolním náměstí Vsetín
Jablíčkový - celodružinová akce
Den otevřených dveří ZRNKO Charita Vsetín

Říjen Drakiáda - celodružinová akce
Halloween - karneval duchů a čarodějnic
Dýňování - dlabání halloweenských dýní

Listopad Pečení Perníčků

Prosinec Mikulášská nadílka



Zpívání koled pro seniory v Domově seniorů Jasénka
Vánoční besídky u stromečku, zpívání koled

Leden Sněhové čarování

Únor Karneval
Pexesiáda, Dobblediáda

Březen ----

Duben Den Země - úklid okolí školy
Rej čarodějnic

Květen Soutěž “ O nej holku, nej kluka” - netradiční disciplíny
Minígolf, Kuželna

Červen Den dětí
Minigolf, Džungle
Táborák
Spaní v družině

Školní klub
Do školního klubu bylo zapsáno 160 žáků 4.-9. tříd. Vzhledem k pandemické situaci byl klub v provozu v
omezeném provozu, nebo byl zcela uzavřen. Všichni účastníci klubu se registrovali a přítomnost žáků byla
evidována v docházkovém sešitě.

9. Ostatní mimoškolní činnost

Akce mimoškolního charakteru se v roce 2020/2021 nekonaly z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace, a s tím souvisejícími nařízeními vlády a ministerstva zdravotnictví.

10. Hodnocení metodického sdružení 1. stupně
III. ČLENOVÉ:

třídní učitelé a učitelé 1. stupně,
psycholog, speciální pedagog,
zástupkyně pro 1.stupeň

počet členů: 17 1. -  4. ročník

2.   ZÁVĚR

Metodické sdružení 1. stupně se během školního roku 2020/2021 setkalo celkem na 5 schůzkách – září, říjen,
prosinec, květen a červen Setkání probíhala osobní přítomností i on line z důvodu mimořádných opatření. Ze
všech setkání byl proveden zápis.

Náplň metodického sdružení:
● pravidla pro online výuku
● metody, rady a sdílení online vyučování
● společná tvorba nového ŠVP( 2 sezení)
● výběr učebnic a pracovních sešitů pro další školní rok



● prezentace školy - letáky, promo video
● slovní hodnocení, formativní hodnocení

Hlavní cíl pro rok 2020/2021:
● udělat zásadní úpravy pro tvorbu nového ŠVP dle nově schváleného RVP 2021

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace 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. Spolupráce napříč 1.stupněm( sdílení, rady, kolegiální návštěvy)
2. Sjednotit metody výuky
3. Pravidelné vzdělávání pedagogů
4. Spolupráce s učiteli 2.stupně

11. Hodnocení metodického sdružení humanitního

1. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY):

učitelé ČJ 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 3krát: 9.11. 2020, 15.1. 2021, 20.5. 2021, 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
- revize ŠVP, změna časové dotace
- příprava žáků na SŠ

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

- přepracovat ŠVP (zrevidovat obsah a průřezová témata)
- setkávání učitelů a spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně
- předávání zkušeností a znalostí mezi začínajícími učiteli a učiteli s praxí
- využívání GUčebnu i v době prezenční výuky
- návštěvy kolegů v hodinách, v době distanční výuky sdílení GUčebny mezi kolegyspolečné vzdělávání
- dokoupení nových učebnic ČJ pro 9. třídu

3.  DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

1. ukotvení nového ŠVP: Rozložení učiva ČJ a D při zvýšené hodinové dotaci
2. propojení prezenční výuky s technologiemi, využití některých forem distanční výuky při výuce prezenční.



3. setkávání učitelů a spolupráce mezi učiteli 1. a 2. stupně
4. předávání zkušeností a znalostí mezi začínajícími učiteli a učiteli s praxí
5. úzká spolupráce mezi učiteli ČJ a D
6. využívání GUčebnu i v době prezenční výuky
7. návštěvy kolegů v hodinách, v případě distanční výuky sdílení GUčebny mezi kolegy

12. Hodnocení metodického sdružení přírodovědného
1. ČLENOVÉ (PŘEDMĚTY, TŘÍDY):

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY

učitel Vz VZ 8.A, 9.A

učitel přírodopisu, chemie,
zeměpis  ,

Př, Ch,

Z

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

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

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

učitel vlastivědy, přírodovědy Vlastivěda, přírodověda 5.A, 5.B, 5.C,

2. SHRNUTÍ

- Vzájemných návštěv a kolegiální podpory za  školní rok 2020/2021 proběhlo
25návštěv. Pro všechny pedagogy vzájemné návštěvy jsou  návštěvy v hodinách
velkým přínosem.

- Setkání MS přírodovědné se sešlo 5 krát: 15.9.2020,17.10.2020, 27. 4.2020,2. 2. 2021,
5.2.2021, 29.5.2021 V době covidu proběhly schůzky v rámci video konference.  Ze
všech setkání byl proveden zápis .

- MS přírodovědné se zúčastnilo jen několik akcí z důvodů covidu mnoho akcí bylo
zrušeno. Proběhla biologická olympiáda okresní a krajské kolo, přírodovědný klokan.

Cíle MS přírodovědného:

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

· Hlavní cíl činnosti pro MS: Analýza tematických plánů přírodovědných předmětů,
tvorba ŠVP- byl to pro nás hlavní cíl, aby nové ŠVP začaly platit od 1.9. 2021. A to
se podařilo, všichni pracovali na novém ŠVP, spolupráce kolegů, analýza TP. Tento
cíl byl splněn.

· Cíle a plán rozvoje v oblasti personální: Vzdělávání pedagogů, sdílení
osvědčených didaktických materiálů: Bohužel díky covidu vzdělávání pedagogů
bylo velmi omezeno. Budeme mít tento cíl příští školní rok. Sdílení osvědčených
didaktických materiálů probíhala jak v prezenční výuce, tak distanční výuce. S



pedagogy jsme si sdíleli didaktické materiály, pomůcky, kvízy, práce na gogogl
učebně, ….

· Cíle a plán rozvoje materiální:  Digitální technologie: využití googl učebny

· Cíle a rozvoj v oblasti procesní: Zvýšení digitálních kompetence –budeme
pokračovat i v prezenční výuce a využívat a pracovat s žáky v googl učebně.

3. DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Vzdělávání pedagogů

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

PEDAGOG PŘEDMĚT(Y) TŘÍDY

Mgr. Kateřina Bařáková,
Mgr. Pavlína Strýčková.
Mgr. Jakub Boháč
Mgr. Jiří Ptáček
Mgr. Jiří Švehlík

TV 6. A/B, 7. A/B,9. A, 8. A, 9. A, 5.A, 4.B
5.B; 7.A
6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A
5. C, 6. A, 6.B, 7. A/B, 8. A/B
8.A

Mgr. Kateřina Bařáková
Mgr. Jakub Boháč

SaF 7.A;8.A;9.A

Mgr. Markéta Sedláčková

Věra Wandrlová

Vedoucí metodického za 1.
stupeň
Vedoucí družin a školního
klubu

2.  SHRNUTÍ

Hlavní cíl činnosti pro MS: Udržení všestranné kondice studentů v době pandemie - byl splněn
individuálně formou projektu Playground, který byl spojen s využíváním moderních technologií.
Žáci plnili pohybové výzvy v průběhu distanční výuky. Cíle a plán rozvoje v oblasti personální: Vzdělávání
pedagogů (školení učitelů 1. stupně), rozvoj a překlad metodik Bohužel díky covidu vzdělávání pedagogů
bylo velmi omezeno. Sdílení osvědčených didaktických materiálů probíhala jak v prezenční výuce, tak
distanční výuce.
Cíle a plán rozvoje materiální: Obnova vybavení (propůjčení AEŠK):  tento cíl nebyl splněn z důvodu
pandemie, investice byla zbytečná, protože žáci měli distanční výuku Cíle a rozvoj v oblasti procesní:
Příprava projektu (sportovní dny), monitoring pohybové aktivity  - tento cíl byl splněn formou pohybových
výzev jak pro 1. stupeň tak 2. stupeň.

3.   ZÁVĚR

Studenti udržovaly svou kondici v období pandemie na základě doporučených aktivit, které byly spojené i
s využíváním moderních technologie. Došlo k sjednocení výstupů a vytvoření jednotných tematických plánů.
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

učitelé německého jazyka Nj 7. - 9. ročník

učitel ruského jazyka Rj 7. - 9. ročník

2.  SHRNUTÍ

V uplynulém školním roce proběhla pět metodických setkání, v září, říjnu, lednu, květnu a červnu.
● Hlavním tématem bylo ucelení výukových metod jazyků. Vzhledem k podmínkám v rámci

distančního vzdělávání se tento úkol dařil plnit díky podpoře nástroje Učebna Google, ve kterém
probíhalo vzdělávání.

● Olympiáda AJ proběhla. Školní kolo proběhlo distančně pomocí nástroju Učebny Google
(Formuláře a speaking přes aplikaci MEET). Krajské kolo proběhlo také v distanční formě.
Zástupce I. skupiny bohužel narazil v průběhu na technické obtíže, proto neuspěl. Zástupce II.
skupiny se umístil na děleném pátém místě.

● Větší míra propojení výuky na 1. a 2. stupni tak, aby žáci po prvním stupni byli připraveni na
výuku na druhém stupni.

Cíle a plán rozvoje v oblasti personální (Vzdělávání pedagogů, konference, semináře):
Další vzdělávání ped.pracovníků neprobíhalo v důsledku nařízení vlády.

Cíle a plán rozvoje v oblasti materiální: doplnění učebnic Bloggers pro 8. ročník, doplnění přístupů k
elektronickým materiálům- učebnice, podpora v rámci bonusových programů nakladatelství Klett a
Oxford press.

Cíle a plán rozvoje v oblasti procesní: Sjednocení výuky v dělených hodinách, psaní testů a kontrola
činností a výuky.

3.  DOPORUČENÍ PRO PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK

Definování silných a slabých stránek podle výsledků testů SCIO, na něž se dále budeme  zaměřovat v
souvislosti s procesem výuky a učení.



15. Hodnocení žákovského parlamentu
Žákovský parlament se scházel na začátku roku, 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 jsme stihli na začátku školního roku zvolit zástupce. Situace se zavřením škol nás
donutila osobní schůzky zrušit. Vídali jsme se online přes Google MEET. Tato skutečnost nám
zkomplikovala řešení témat a spolupráci. Scházeli jsme se v online prostředí jednou za 14 dnů. Forma byla
spíše jen diskuzní. Po otevření škol jsme zorganizovali akci Ponožkový den. Snad příští rok se budeme
vídat více a pracovat na tématech, které jsou pro žáky školy zajímavé.

V. Zapojení školy do dalšího vzdělávání
DVPP ve školním roce 2020/2021

Název akce Účastníci
Sfumato metoda, splývavé čtení P. Gášková

Formativní hodnocení V. Orságová, O. Orság

Studium Výchovného poradce P. Planková

Studium Koordinátora ŠVP M. Sedláčková

1. Další vzdělávací akce, semináře, konference

Název akce Účastníci
Další vzdělávání pedagogických  i nepedagogických pracovníků bylo silně ovlivněno Covid - 19, kdy od

října 2020  byly kurzy, semináře a konference dočasně uzavřeny.

Qiido akademie - on line V. Orságová, M. Sedláčková, K. Szábová

Objevujeme matematiku prof. M. Hejného

V. Orságová, N. Ingrová, J. Hromadová, K.

Bařáková, A. Černocká, K. Szábová, M.

Sedláčková, P. Planková, K. Papšíková

Mentoring

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

Čermáková

Qiido - on line V. Orságová, J. Boháč



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).

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.

V rámci projektu z MŠMT jsme dostali nové notebooky HP pro učitele a také malé a skladné

VisionBooky pro žáky. Jejich nákup byl nezbytný a to z důvodu pandemia a online vzdělávání. VisionBooky

jsme půjčovaly žákům, kteří si o to požádali.

Učitelé mají k dispozici pracovní notebook DELL, nebo tablet APPLE nově tedy notebooky HP. Žáci mají k

dispozici učebnu informatiky spojenou s jazykovou učebnou, Informační centrum a mobilní učebnu

informatiky.  V informačním centru jsou žákům k dispozici notebooky.

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

velkokapacitní multifunkční tiskárny Sharp.

Kancelářské programové vybavení je nově realizováno multilicenčním programem Microsoft Office 365,

kterou zajistilo město Vsetín. 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. Tento systém nám velmi pomohl při
online výuce.

VIII. Studijní a informační centrum
Ve školním roce 2020/2021 probíhalo zavedení knih do systému. Ostatní plánované činnosti byly s
ohledem na pandemii COVID-19 přeloženy na další školní rok.

IX. Školní stravování
Nedílnou součástí školy je školní jídelna, která umožňuje stravování žákům,
zaměstnancům i cizím strávníkům z řad široké veřejnosti.
Provoz školní jídelny zajišťují:

Petra Oth – vedoucí školní jídelny
Jarmila Frýdlová – hlavní kuchařka
Martina Mojžíšová – kuchařka



Tereza Mikšíková – pomocná kuchařka
Milena Juřínková – pomocná kuchařka

Ve školním roce 2020/2021 bylo evidováno celkem 532 strávníků, z toho 420 žáků,
60 zaměstnanců a 52 cizích strávníků.
Ve školní jídelně je denně připravováno přibližně 420 až 470 porcí obědů. Ovšem i
školní rok 2020/2021 byl poznamenán uzavřením škol a průměrný počet denně
uvařených obědů tak klesl na 222. Pro žáky bylo uvařeno celkem 34 555 obědů, pro
zaměstnance 5 974 a 563 obědů cizím strávníkům, kterým byly obědy poskytovány
pouze v jednorázových obalech. V rámci krizového opatření zabezpečení péče o děti
bylo vydáno 368 obědů.

Stále častěji evidujeme u žáků, ale i zaměstnanců, různé potravinové intolerance,
nejčastěji celiakii. Školní kuchyně nemůže z provozně-technických důvodů
poskytovat dietní stravování. K těmto strávníkům přistupujeme individuálně na
základě vzájemných konzultacích, s možností donášení vlastní stravy a následného
ohřátí a výdeje. Používáme také bezlepkové mouky, jako např. mouku rýžovou,
kukuřičnou či hrašku. I když se nejedná o dietní stravování, je tento krok strávníky
s celiakií velmi pozitivně vnímán a využíván.

Školní jídelna a nabídka stravovacích služeb má stabilně kvalitní úroveň. Nabídka
připravovaných pokrmů je pestrá a splňuje požadavky zdravé výživy.

I v tomto roce byla škola zapojena do projektu nadace Women for Women, který
zabezpečuje obědy pro děti ze sociálně slabých rodin.

Jídelníček školní jídelny je k dispozici všem strávníkům na výdejních místech a na
webových stránkách školy s možností on-line odhlašování. Informace o alergenech
jsou uváděny na jídelních lístcích u jednotlivých pokrmů.

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 2020/2021 byla poznamenána pandemií Covid-19 a

následnými opatřeními, které znamenaly 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 : 14.10.2021

Schválení školskou radou : 15.10.2021

………………………………………………………
Mgr. Pavlína Planková

ředitelka školy

https://www.facebook.com/zsvsetinsychrov

