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1. Základní charakteristika školy
Název a adresa:

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace
Zeyerova 3354
767 01 K r o m ě ř í ž

Data:

založení
znovuzařazení do sítě
identifikátor

Kontakty:

tel.:
fax:
e-mail:
web:

3. 7. 1973
1. 1. 2000
600 118 606

573 502 243
573 502 243

reditel@zsslovan.cz, zs@zsslovan.cz,
www.zsslovan.cz
datová schránka: 4vymsgz

Právní forma:

škola v právní subjektivitě od 1. 1. 1994
příspěvková organizace
IČO - 47934409

Zřizovatel:

Město Kroměříž
Velké náměstí 115
767 01 K r o m ě ř í ž

Ředitel školy:

Mgr. David Klimek
Racková 91
760 01 Zlín
pověřen řízením od 1. 7. 2018

Prac. pro informace:

Mgr. Hana Koláčková
jmenována ředitelem školy 1. 8. 2006

Součásti školy:

základní škola: IZO 102 519 587

kapacita 1200 žáků

školní družina: IZO 118 800 124

kapacita 175 žáků

školní jídelna: IZO 118 801 317

kapacita 1000 jídel

školní klub: IZO 173 101 399

kapacita 120 žáků
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1.1. Základní údaje: k 30. 6. 2021

1. st.
2. st.
ŠD
ŠJ
ŠK
DK

počet tříd

počet žáků/
strávníků

počet žáků
na třídu

20
19
6 oddělení
1
1
1

454
439
175
861
98
15

22,7
23,1
29,1
----15

počet
fyzických
PP/ŠJ
24
33
6
10
1
1

Rada školy:

zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřízena 1. 6.2005

Seznam sdružení:

Sdružení rodičů, přátel a dětí školy. Zřízeno 18. 8.2003,
od 28. 6. 2018 převedeno na spolek SRPDŠ Slovan,
Školní sportovní klub Slovan

ZŠ Slovan je největší základní školou v Kroměříži. Byla otevřena 1. září 1973. Školní areál
tvoří pět pavilonů, školní pozemek, dvě nádvoří, minipark školní družiny a venkovní sportovní
areál. Ve třech učebních pavilonech je 40 kmenových tříd, odborné pracovny fyziky, chemie,
přírodopisu, hudební výchovy, tři jazykové učebny, dvě učebny informatiky, cvičná kuchyně a
pracovna šití, knihovna, sklad učebnic, spisovna, kanceláře vedení školy, sborovna, 20 kabinetů
a byt školníka. Součástí 1. pavilonu jsou prostory školního klubu se samostatným zázemím a
vchodem z ulice.
Tyto části budovy spojuje prosklená chodba s vestibulem, z něhož se vstupuje do pavilonu s
tělocvičnou, školní jídelnou a kuchyní, dílnou a výtvarným ateliérem. V přízemí a prvním patře
jsou místnosti sloužící pro potřeby školní družiny s vlastním samostatným vchodem. V pátém
pavilonu je umístěna druhá tělocvična s gymnastickým sálkem v prvním poschodí.
Jako organická součást školy pracuje školní družina s šesti odděleními. Její prostory byly
zmodernizovány a rozšířeny a v současné době je zde zapsáno 175 dětí 1. až 3. ročníku. Těm
se věnuje šest vychovatelek. Odpolední činnost starších žáků zajišťuje školní klub, který je
umístěn v prostorách propojených s počítačovou učebnou, a dále dětský klub, který je
financován z operačního programu Zaměstnanost. Počet žáků školy se pohybuje okolo 900,
pedagogických pracovníků je 71. O chod školy a školní jídelny se stará 22 správních
zaměstnanců. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního vzdělávacího programu
„Slovan“, který jsme k 1. 9. 2016 inovovali dle požadavků MŠMT. Na 1. stupni jsou v hodinách
využívány prvky „Tvořivé školy“ a „Činnostního učení“. Škola získala také akreditaci
„Mezinárodní bezpečná škola“ a zaměřuje se na prevenci úrazů žáků, zásady bezpečného
chování ve škole i v běžném životě. Jsme zapojeni do projektů Škola podporující zdraví, Mléko
do škol, Ovoce do škol, Zdravá pětka a Zdravé zuby, Skutečně zdravá škola a Etická škola.
ZŠ Slovan vždy kladla důraz na přírodovědné předměty, sport a na jazykové vzdělávání. S
výukou jazyka anglického začínáme již v 1. ročníku a zajišťujeme návaznost v dalších
ročnících. V 8. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – nabízíme jazyk německý nebo
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francouzský. Rozvoj jazykových dovedností žáků se snažíme podporovat i zahraničními
poznávacími pobyty.
Naše spolupráce se ZUŠ v Kroměříži je již mnohaletou tradicí. Společně organizujeme v
prvních třídách výuku hry na zobcovou flétnu přímo v prostorách školy.
Značné úsilí věnujeme prezentaci školy na veřejnosti a v regionálním tisku. Z tradičních
úspěšných akcí v této oblasti je možno jmenovat například: slavnostní vítání prvňáčků, dny
otevřených dveří, vánoční a velikonoční jarmarky, slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se školou,
vystoupení dramatického kroužku školní družiny.
Dobré jméno školy posilují úspěchy žáků naší školy především ve sportovních, výtvarných,
recitačních, matematických, přírodovědných a jazykových soutěžích, ve kterých se tradičně
umísťujeme na předních místech v rámci okresu i kraje.
Svým žákům škola nabízí kvalitní výuku ale také řadu nadstandartních aktivit. Na prvním stupni
kromě kvalitní výuky v příjemném prostředí nabízíme výuku anglického jazyka od první třídy
a ve spolupráci se ZUŠ výuku hry na zobcovou flétnu. Od 3. ročníku se žáci zúčastňují
základního a pokračovacího plaveckého výcviku na kroměřížském krytém bazénu.
Nadstandartním doplněním výuky je logopedická a dyslektická prevence a „Metoda dobrého
startu“ pro 1. ročník. K našim tradicím na I. stupni patří také školy v přírodě, dopravní výchova,
projekt Zdravé zuby a projekt Etická výchova. Mimo aktivity realizované v rámci školní
družiny a školního klubu je pro žáky připravena řada volnočasových aktivit sportovního i
tvůrčího zaměření (sportovní kroužek, volejbal, taneční kroužek, keramický kroužek a
zdravotnický kroužek).
Na 2. stupni probíhá vyučování v kvalitně vybavených učebnách a odborných pracovnách. Žáci
mají možnost pracovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci si mohou vybírat z volitelných předmětů jako je
anglická konverzace, počítačová gramotnost, technické kreslení, pohybové aktivity, základy
sebeobrany, ekologický seminář, a výtvarné praktikum. Žáci mají možnost zúčastnit se
sportovních a seznamovacích soustředění, lyžařských výcvikových kurzů, turistických kurzů a
jazykových zájezdů do Anglie, Francie, Německa nebo Rakouska. Pro žáky II. stupně jsou
připraveny vlastivědné a poznávací exkurze, vzdělávací pořady nebo divadelní a kulturní
představení.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně patologických jevů
organizuje škola řadu akcí ve spolupráci se Střediskem výchovné péče, městskou policií, Policií
ČR, hasičským záchranným sborem, střední zdravotnickou školou, Knihovnou a Muzeem
Kroměřížska.
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2. Přehled oborů vzdělávání.
Vzděl. program školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Slovan

Rozšířená výuka:

Ve třídách A a B na druhém stupni uplatňujeme rozšířenou výuku
matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou výuku
tělesné výchovy. Pro tyto třídy máme vytvořeny vzdělávací
programy ŠVP Slovan RVM a ŠVP Slovan RVTV.

Nadstandard:

v 1. ročníku je zařazena výuka hry na zobcovou flétnu
v 1. ročníku zahájen audio orální kurz AJ (1. a 2. ročník)
ve 4. ročníku dopravní výchova
v 6. ročníku seznamovací soustředění žáků nových tříd
v 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz
v 8. a 9. ročníku výběrový lyžařský kurz běžky, turistický kurz,
zahraniční vzdělávací zájezdy se zaměřením na jazyky a historii

Volitelné předměty:

technické kreslení
pohybové aktivity
anglická konverzace
ekologický seminář
základy sebeobrany
výtvarné praktikum
počítačová gramotnost

Volitelné předměty jsou podle ŠVP realizovány v 7. ročníku
Zájmová činnost:

logopedický kroužek, metoda dobrého startu, výtvarný kroužek,
dopravní kroužky, pohybové hry, kroužky nápravné péče,
keramický kroužek, zdravotnický kroužek, kroužek volejbalu.
Nabídka dalšího množství zájmových útvarů naukových,
sportovních a uměleckých činností je soustředěna do školního
klubu a školní družiny.
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3. Personální zabezpečení školy
3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem

muži
1
1
2
2
3
9

ženy

celkem
1
3
17
39
31
2
93

2
15
37
28
2
84

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
Základní
Vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

muži
1
1
1
6
9

ženy
1
13
5
11

celkem
1
14
6
11
1
58
93

54
84

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně zš
učitel druhého stupně zš
Vychovatel
asistent pedagoga
školní psycholog
školní speciální pedagog
Celkem

splňuje
kvalifikaci
23
33
7
5
1
1
69

nesplňuje
kvalifikaci

celkem
23
34
7
5
1
1
70

1

1

3.4 Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

počet
29
19
15
11
19
93
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4. Vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pracovníci využívali k samostudiu dnů studijního volna. Ostatních vzdělávacích akcí se učitelé
účastnili podle svých zájmů a potřeb školy, přičemž byly preferovány dlouhodobější vzdělávací
aktivity a kurzy, které podle našeho názoru přinášejí větší efekt vzhledem k vynaloženým
prostředkům a investovanému času.
V rámci šablon prošli všichni pedagogičtí pracovníci školením zaměřeným na zvyšování ICT
gramotnosti.
Všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních poradách pravidelně informováni o
školních projektech (Zdravá škola, Skutečně Zdravá škola, Bezpečná škola, Zdravé zuby), o
nových předpisech v oblasti BOZP, PO, Zákoníku práce, Školském zákoně apod. (záznamy
vedeny v zápisech z pedagogických rad).
Všichni zaměstnanci byli proškoleni v otázce poskytování první pomoci.
Přehled DVPP :
č.
název vzdělávací aktivity
počet
Vedení školy
1 Metodická podpora při řešení krizových situací ve škole
1
Vzdělávání učitelského sboru
2 Školení bezpečnosti práce
89
Specializační studium
1 Metodik prevence
2
2 Studium speciální pedagogiky – rozšiřující
1
3 Studium výchovného poradenství
1
Individuální vzdělávání
Motivační setkání učitelů cizích jazyků
1
Konference etické výchovy
1
Školení ICT (šablony)
sbor
Management
1 Edookit – školení pro adminstrátory
Didaktika
2 Zdravotník zotavovacích akcí
3

2
2
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5. Žáci školy
Základní škola Slovan se těší trvalému zájmu žáků a zákonných zástupců. 71 pedagogů a 22
správních zaměstnanců zabezpečovalo od 1. 9. 2020 chod školy pro 894 žáků. První stupeň
navštěvovalo 454 žáků (226 chlapců a 228 dívek), druhý stupeň pak 440 žáků (229 chlapců
a 211 dívek). V jednotlivých ročnících jsme měli 4 nebo 5 tříd, jejich celkový počet ve škole
byl 39. Ve čtyřech učebních pavilonech bylo žákům k dispozici přes padesát kmenových nebo
odborných učeben, dvě tělocvičny, gymnastický sálek, šest heren školní družiny a školní klub.
Školu navštěvují nejen žáci ze stejnojmenného sídliště Slovan, ale také z jiných částí
Kroměříže, z místních částí a okolních vesnic.
Pro příští školní rok jsme naplnili čtyři první třídy po dvaceti dvou žácích a podařilo se nám
také snížit úbytek žáků způsobený odchodem žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia. Do 6.
ročníku jsme přijali také žáky z jiných škol.
Téměř 95% žáků se ve škole také stravovalo, 90 % žáků prvního a druhého ročníku a část žáků
3. ročníku navštěvovalo školní družinu a kapacita školní družina tím byla naplněna.
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5.1 Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků dle tříd ve škole za 1. pololetí školního roku 2020/2021
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Celkový prospěch žáků dle tříd ve škole za 1. pololetí školního roku 2020/2021
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Celkový prospěch žáků dle tříd ve škole za 2. pololetí školního roku 2020/2021
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5.2 Zapsaní a zařazení žáci:
zapsaní do
1. tříd 2020/2021
115

počet žádostí o odklad
27

nastoupí do
1. třídy 2020/2021
88

5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol

5.4 Výchovné problémy řešené ve školním roce
V letošním školním roce se řešily problémy týkající se účasti žáků na distanční výuce, on – line
výuce a rotační výuce, docházky žáků na prezenční výuku a omlouvání absence, časté pozdní
příchody do školy a do vyučovacích hodin, neplnění školních povinností, hlavně zapomínání
pomůcek a úkolů, vyrušování, nevhodné chování ke spolužákům, a nevhodné chování k
vyučujícím.
Při řešení spolupracovali třídní učitelé se školním psychologem nebo výchovným poradcem, v
odůvodněných případech bylo jednání vedeno s rodiči a dalšími vyučujícími.
U mnoha žáků dochází ke kumulování výchovných problémů, proto je často výchovné opatření
udělováno u žáka za několik různých přestupků (např. neomluvená absence, vulgární chování,
neplnění školních povinností). Výchovná opatření bývají často udělována žákovi opakovaně v
každém hodnotícím období, protože nedochází ke zlepšení či úpravě chování a přístupu k práci,
často ani po intervenci v rodině, která nezajistí požadovanou nápravu.
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Přehled výchovných opatření dle tříd za 1. pololetí školního roku 2020/2021
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Přehled výchovných opatření dle tříd za 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vysvětlivky:
NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
PTU – pochvala třídního učitele
PŘŠ – pochvala ředitele školy
2 - snížená známka z chování o 1 stupeň
3 - snížená známka z chování o 2 stupně
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6. Nadstandartní a mimoškolní aktivity
Také letošní školní rok byl poznamenán šířením viru Covid 19, takže se řada akcí nemohla
uskutečnit. Příkladem může být Týden otevřených dveří v prvních třídách, zápis „Na nečisto“,
zápis do prvních tříd, okresní kola atletických soutěží, okresní kola fyzikálních soutěží,
celoškolní projektové dny Klima školy nebo Den napříč školou, zahraniční zájezdy, část
adaptačních a sportovních kurzů, školy v přírodě a mnohé další.
V zimních měsících se také nemohl uskutečnit LVK – lyžařský a snowboardový v Karlově
pod Pradědem pro žáky 7. ročníku. Ani žáci 8. ročníku se nemohli na kurzu na Pradědu
zdokonalit v ovládání běžeckých lyží. Kvůli pandemii se nám nepodařilo zorganizovat ani
zimní školu v přírodě pro žáky prvního stupně a v plné míře nemohl proběhnout ani základní
plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku.
S družební školou Nábrežie mládeže v Nitře jsme byli pouze v písemném kontaktu.
Plánovaná návštěva Nitry se v důsledku šíření koronaviru nemohla uskutečnit.
V rámci celoškolního projektu Zdravá škola nemohla kvůli pandemii Covid 19 proběhnout
řada tradičních aktivit jako jarní Týden zdraví a bezpečí, schůzky Jídelního klubu, ve kterém
se zástupci jednotlivých tříd schází s vedoucí školní jídelny a prodiskutovávají tematiku
zdravého školního stravování.
V letošním roce jsme měli možnost alespoň částečně se věnovat preventivním aktivitám:
V rámci dopravní výchovy, absolvovali všichni žáci 4. a 5. tříd část programu dopravní
výchovy na školním nádvoří, kde jim zaměstnanci dopravního hřiště postavili improvizovanou
křižovatku s dopravními značkami.
Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění.
Žáci naší školy se účastnili vědomostních a dovednostních soutěží.
Proběhla školní kola a okresní kola Matematických olympiád 5. – 9. ročníků. V okresním kole
naši žáci obsadili čelní pozice (MO 5- 1. – 2. místo, MO 7- 4. místo, MO 8- 2. místo) a žákyně
9. ročníku nás úspěšně reprezentovaly i v krajském kole. Úspěšně proběhlo i školní kolo
Dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 25 žáků 8. a 9. ročníku. Druhé místo v okresním
kole a postup do krajského kola považujeme také za úspěch.
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7. Školní projektové dny
V rámci projektu Počítače ve výuce kroměřížských základních škol každoročně organizujeme
projektový den celého druhého stupně Škola hrou. Tento projektový den, který je zaměřen na
výuku cizích jazyků a poznávání historických, zeměpisných, kulturních a sportovních tradic
našich evropských sousedů je součástí Týdne evropských jazyků, v rámci kterého se žáci
mohou seznamovat s našimi sousedy v řadě akcí, rozhlasových relací, soutěží a zajímavých
nabídek ve školní jídelně.
V letošním „pandemickém“ školním roce nemohl proběhnout.
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8. Školní klub, školní družina
V šesti oddělení školní družiny s bohatým a rozmanitým programem bylo v letošním roce 175
dětí, kapacita školní družiny je zcela zaplněna.
Z bohaté sportovní a kulturní činnosti je možno vybrat například kroužky Šikovné ruce,
Pohybové hry, Tvořivý kroužek nebo Počítačový kroužek.
Pokud to pandemická situace dovolila, chodily děti plavat, navštěvovaly dopravní hřiště,
filmová představení v kině Nadsklepí, besedy v Knihovně Kroměřížska, chodily na vycházky
do přírody a do Podzámecké a Květné zahrady, sportovaly a porovnávaly své síly a dovednosti
v řadě vědomostních i obratnostních soutěží.
Na mimoškolní činnost žáků je zaměřen také školní klub.
Školní klub mohli navštěvovat žáci prvního i druhého stupně. Činnost školního klubu byla
zaměřena na ochranu přírody, rozvíjení schopností komunikovat s vrstevníky i dospělými a na
zdokonalování pohybových, výtvarných i hudebních dovedností. Děti se v tomto školním roce
mohly zapisovat do kroužků: Vybíjená, Máme rádi přírodu, Deskové a jiné hry, Zpívání s
kytarou i bez a Výtvarka.
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10. Výchovné poradenství
1. Spolupráce s krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v KM (KPPP) probíhala
v letošním roce v možnosti využít konzultační dny KPPP k osobní návštěvě nebo k telefonické
konzultaci s pracovníky KPPP. KPPP konzultovala a kontrolovala vypracování a plnění
individuálních vzdělávacích plánů a plánů podpory a jejich hodnocení, včetně PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ poskytnutých žákům. Podle požadavků vycházejících z výuky a se souhlasem
rodičů byly odesílány k vyšetření školní dotazníky o žácích.
KPPP nabízí možnost využití Mapování vztahů ve třídě určené k prošetření situace ve třídě.
Škola rovněž využívá možnosti poradenství Speciálního pedagogického centra v KM (SPC) pro
žáky s mentálním postižením.
2. Informační poradenství pro rodiče a žáky je hlavně využíváno v oblasti volby střední školy
a povolání. Na nástěnce VP byly aktualizovány informace o nabídkách středních škol a jejich
dnech otevřených dveří. Během pololetních třídních schůzek proběhla informační schůzka VP
pro rodiče žáků, kteří procházeli přijímacím řízením (žáci 9., 8., 7., 5. ročníku).
Další poradenství bylo poskytováno ve spolupráci se školním psychologem v oblasti výchovné
- při řešení výchovných problémů dětí, a ve spolupráci se speciální pedagožkou v oblasti
vzdělávací – při řešení vzdělávacích problémů žáků. Speciální pedagožka také zajišťovala práci
se žáky při pedagogické intervenci a v předmětu speciální pedagogické péče.
3. Ve spolupráci s IPS ÚP byl žákům prezentován portál www.burzaskol.cz a www.zkola.cz ,
kde žáci mohou získat informace o školách, oborech, přijímacím řízení atd.
U VP je rovněž k dispozici několik CD „Kam na školu“ (NÚOV), které byly žákům k dispozici
k zapůjčení.
4. Průběžné konzultace s třídními učiteli probíhaly především on line podle aktuální potřeby a
týkaly se hlavně distanční výuky.
Je nutné stále pokračovat v práci s rodiči problémových žáků. Osvědčily se pohovory rodičů
těchto dětí s výchovnou komisí, jíž se většinou účastnil vých. poradce, třídní učitel, vyučující
konkrétních předmětů, školní psycholog, případně podle závažnosti p. ředitel.
Průběžně probíhaly konzultace VP, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů nad
návrhy vyšetření žáků do KPPP a nad výsledky vyšetření, konzultovaly se tvorby IVP a PLPP
a závěrečné hodnocení PO, dále před hodnotícím obdobím byly využívány konzultace o
hodnocení prospěchu a chování žáků.
5. Konzultace s dětmi probíhaly v období podávání přihlášek na SŠ ohledně výběru školy a
vyplnění přihlášky.
Konzultační hodiny byly využívány nejvíce v období podávání přihlášek na SŠ.
Elektronická schránka důvěry, zřízená na webových stránkách školy, byla žáky využívána
k řešení osobních i školních problémů, dotazy byly řešeny ve spolupráci se školním
psychologem.
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11. Prevence rizikového chování
Minimální preventivní program školy (dále MPP) byl schválen vedením školy a následně
byl také vyvěšen na webových stránkách školy za účelem zpřístupnění informací veřejnosti.
S obsahem MPP byl také seznámen pedagogický sbor, a to na organizační poradě. Po celý
školní rok byl MPP k dispozici ve sborovně a vyučující byli průběžně informováni o
preventivních akcích, možnostech dalšího vzdělávání či o změnách a aktualitách v rámci
prevence rizikového chování.
Žáci byli na začátku školního roku poučeni o tom, kde mohou vyhledat pomoc při řešení
obtížných situací, byli seznámeni s poradenským pracovištěm školy a možnostmi kontaktování
jeho členů. Dále byla žákům představena nabídka zájmových kroužků ve škole, družině, i v
rámci jiných organizací.
Akce uspořádané v závěru školního roku:
Práce s třídním kolektivem – 7E – 2 h
Sdílení fotografií – 7C, 7A – 1 h
Digitální stopa – práce s komiksem ve výuce ČJ – 8A, 8B, 8D – 1 h
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12. Výsledky inspekční činnosti
V květnu 2021 probíhaly on – line hospitace České školní inspekce zaměřené na zjištění úrovně
a průběhu on – line vyučovacích hodin a na podíl synchronní a asynchronní výuky. Inspekce
zjišťovala také technické možnosti a vybavení školy.
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13. Základní údaje o hospodaření školy.
Základní škola hospodařila v roce 2020 s finančními prostředky ze státního rozpočtu,
prostředky od zřizovatele Města Kroměříž a prostředky vlastními z doplňkové činnosti.
Všechny tyto prostředky byly použity v souladu se zákony.
Prostředky ze státního rozpočtu
Finanční prostředky ze státního rozpočtu nám byly poskytnuty ve výši 56 425 294 Kč. Z toho
jsme obdrželi prostředky na podpůrná opatření ve výši 1 807 109 Kč. Všechny tyto prostředky
jsme vyčerpali.

Z rozpočtu bylo použito na:
nákup učebnic, pomůcek a školních potřeb .........................323 502,94 Kč
plavecký výcvik žáků ..................................................................59 900 Kč
mzdové náklady zaměstnanců .........................................39 954 353,00 Kč
zákonné sociální pojištění ...............................................13 510 652,85 Kč
pojištění Kooperativa ...........................................................172 520,21 Kč
příděl do FKSP .....................................................................805 211,30 Kč
cestovné .....................................................................................2709,00 Kč
ochranné pracovní prostředky ................................................48 006,46 Kč
preventivní prohlídky zaměstnanců .......................................16 650,00 Kč
další vzdělávání pedagogických pracovníků ..........................10 800,00 Kč
další vzdělávání nepedagogických pracovníků ........................1 600,00 Kč
Prostředky od zřizovatele
Finanční příspěvek od zřizovatele jsme obdrželi za rok 2020 ve výši 5 677 000 Kč. Byl čerpán
v souladu se soustavou závazných ukazatelů. Z limitů prostředků na energie 2 200 000 Kč jsme
vyčerpaly 1 634 750,69 Kč. Rezervy vznikly úsporou spotřeby vody ve výši 121 141, 76 Kč,
úsporou spotřeby plynu ve výši 227 371,73 Kč a úspory spotřeby elektrické energie
216 735,82 Kč. Z limitu prostředků na zákonem stanovené odvody jsme nevyčerpali
34 187,22 Kč.

Z těchto prostředků bylo použito na:
úhradu energií ....................................................................2 163 588,05 Kč
stavební údržbu ....................................................................729 963,48 Kč
opravy, údržba a revize ..........................................................73 602,09 Kč
odpisy DHM ..............................................................................107 489 Kč
nákup DDHM .......................................................................811 199,79 Kč
plavecký výcvik žáků ..................................................................21 564 Kč
spotřeba materiálu ................................................................528 837,36 Kč
ostatní služby ........................................................................548 724,08 Kč
mzdové náklady ........................................................................294 000 Kč
Ze stavební údržby byla realizována zejména oprava hygienických prostor, oprava okapových
chodníků v atriu a nádvoří školy, výměna podlahového PVC a koberců. Úprava v místnosti
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nového serveru včetně vybudování chlazení serveru. Dále průběžně dochází k postupné
výměně fixních oken na chodbách jednotlivých pavilonů.
Byla využita investice na nákup nového konvektomatu ve výši 399 999 Kč.
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti byl kladný a to ve výši 599 436, 53 Kč.
Vznikl především úsporou za energie.
Doplňková činnost
Základní škola provozuje jako doplňkovou činnost pronájem prostor tělocvičen a školního
hřiště, pronájem reklamní ploch a vaření pro cizí strávníky.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2020 byl 122 402,88 Kč.
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14. Stavební a prostorové úpravy financované z rozpočtu
města
V průběhu školního roku byla dokončena kompletní rekonstrukce počítačových učeben.
Došlo také k úpravě vnitřního atria, aby mohlo být používáno jako provizorní venkovní učebna
ve vzdělávacím procesu. V budoucnu plánujeme v těchto prostorách zrealizovat plně funkční
venkovní učebnu.
Dále bylo opraveno a vyměněno oplocení školního nádvoří se vstupní bránou i brankou.
Postupně obnovujeme nábytek ve třídách. V letošním roce byly zakoupeny a instalovány
interaktivní tabule na dalších buňkách prvního stupně. V průběhu prázdnin by měly pokračovat
práce na rekonstrukci školního pozemku.
Značnou část prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu jsme letos využili na zabezpečení
on line výuky (nákup didaktické techniky – notebooky, interaktivní tabule, atd..)
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15. Projekty předložené a realizované z cizích zdrojů
Projekt dětský klub ZŠ Slovan Kroměříž
Od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2021 realizovala ZŠ Slovan Kroměříž tříletý projekt Dětský klub
Základní škola Slovan Kroměříž (Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007839).
Aktivita byla zaměřena na provoz dětského klubu v prostorách ZŠ Slovan Kroměříž. Klub byl
provozován v kmenové třídě budovy školy. Cílem bylo poskytnout prostor pro odpolední
aktivity dětí v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Provozní doba klubu byla od 11:40 do
17:00 hodin. Dětský klub probíhal souběžně se školní družinou, která však díky provozu klubu
mohla přijmout žáky vyšších ročníků 1. stupně ZŠ, a tím podpořit potřeby rodičů v péči o děti
mimo školního vyučování. Z projektu dětského klubu byli placeni manažer projektu, pečující
osoba a asistent pečující osoby.
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Projekt Šablony II pro ZŠ Slovan Kroměříž
Od 1. 1. 2019 realizovala ZŠ Slovan projekt Šablony II pro ZŠ Slovan Kroměříž
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011123).
Projekt byl realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I
Naplněním všech indikátorů škola získala dotaci 2 740 560,- Kč, která byla určena na podporu
profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na
aktivity v družině spojené s informačními technologiemi, na podporu společného vzdělávání
prostřednictvím personálního posílení pozice školního psychologa a speciálního pedagoga a
také prostředky na další vybavení školy
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16. Spolupráce se SRPDŠ
I v tomto školním roce nadále pokračovala oboustranně prospěšná spolupráce s organizací
rodičů, která již několik let působí a spolupracuje se školou. Za spolupráce s hlavním výborem
se organizuje počet a termíny třídních schůzek a konzultací. Na konci školního roku se konalo
plenární zasedání rodičů, které vzhledem k situaci kolem koronavirové krize bylo výrazně
omezeno počtem účastníků.
Z vybraných prostředků přispělo SRPDŠ každé třídě částkou 2000 Kč na kulturní a společenské
aktivity. Jednotliví vedoucí předmětových komisí obdrželi příspěvek na činnost komise,
dotována byla také činnost kroužků a dalších mimořádných akcí.
Díky příspěvkům rozdělovaným SRPDŠ je možno ve škole realizovat řadu aktivit, které
bezpochyby přispívají ke zkvalitnění výukového a výchovného procesu a které bychom bez
výše zmíněné finanční pomoci nemohli uskutečnit.
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17. Závěr
Základní škola Slovan je úplnou ZŠ pro 1. – 9. ročník s právní subjektivitou od roku 1994.
Je situována na sídlišti Slovan. Součástí školy jsou základní škola, školní jídelna, školní
družina a školní klub.
Školní areál tvoří čtyři pavilony, školní pozemek, dvě nádvoří, atrium, mini park školní
družiny a venkovní sportovní areál. Ve třech učebních pavilonech je 40 tříd, odborné pracovny
fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, čtyři jazykové učebny, cvičná kuchyně a dvě
učebny informatiky. Součástí čtvrtého pavilonu jsou dvě tělocvičny, gymnastický sálek, dílna
pro práci se dřevem a kovem, výtvarný ateliér s keramickou pecí a školní jídelna. V sousedství
školy je i moderní venkovní sportovní areál (hřiště na kopanou s umělým povrchem, běžecký
ovál, atletické sektory, víceúčelová umělá sportovní plocha).
Žáci se stravují ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel na základě čipového systému
a on-line objednávání. Školní družina se 6 odděleními je plně kapacitně využita pro žáky 1. –
2. ročníku. Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. ročníku a poskytuje prostor pro realizaci
volnočasových aktivit školy.
Školní vzdělávací program Slovan je vytvořen tak, aby i v příštích letech mohla škola
poskytovat co nejkvalitnější vzdělání všem žákům. Snahou je připravit děti nejen pro další
vzdělávání, ale především pro život.
Léty prověřenou zvláštností školy jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je to prakticky jediný případ regulace,
jinak platí zásada, že škola nabízí a žák (rodič) si vybírá. To platí o výběru cizích jazyků,
volitelných předmětů, kroužků a zájmových aktivit.
Škola se také zaměřuje na péči o žáky, kteří se v průběhu školní docházky setkávají s různými
problémy. Výuka jazyků a volitelných předmětů probíhá v dělených skupinách, učitel má tak
více možností reagovat na individuální potřeby žáků. Na základě spolupráce s diagnostickými
a poradenskými zařízeními máme zaveden systém práce se žáky s potřebou podpůrných
opatření ve vzdělávání. Na škole pracuje také několik asistentů pedagoga. Žákům i rodičům je
k dispozici Školní poradenské pracoviště tvořené výchovným poradcem, školním psychologem,
speciální pedagožkou a metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
Mimo volnočasových aktivit, které spadající do kompetence školní družiny a školního klubu,
nabízíme žákům další kroužky (např. dopravní, keramický, volejbalový, zdravotnický,
dyslektický, pohybové aktivity, Metodu dobrého startu a podobně).
Efektivní práce školy není možná bez aktivní spolupráce tří základních partnerů – rodičů,
zřizovatele a veřejnosti.
SRPDŠ (Sdružení rodičů, dětí a přátel školy) je platným partnerem při zajišťování
mimoškolních a nadstandartních aktivit dětí a je prostředníkem v komunikaci mezi vedením
školy a rodičovskou veřejností.
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Na rozvoji sportovních činností školy se podílí Školní sportovní klub Slovan, úzce
spolupracujeme s naším partnerem - SK Hanáckou Slavií Kroměříž.
Škola dlouhodobě realizuje projekty Zdravá škola, Mezinárodní bezpečná škola, Zdravé zuby,
Škola hrou - Počítače ve výuce kroměřížských základních škol a Šablony pro ZŠ Slovan.
Jsme nositeli ocenění Etická škola a Rodiče vítáni 2018.
Stanovení hlavních priorit následujícího období vychází z potřeby zachování tohoto fungujícího
systému při současném včlenění všech prioritních témat výchovně vzdělávacího procesu
vycházejících z aktuálních potřeb školství.
Velkou devizou personálního složení školy je dobře fungující zaměstnanecký kolektiv,
založený na přátelských a kolegiálních vztazích. Bez dobrých, kvalifikovaných, angažovaných
a spokojených zaměstnanců se nedá vytvářet „dobrá“ škola. Z této zdánlivě jednoduché
strategie vyplývají také další koncepční záměry personální politiky.
Závěrem lze konstatovat, že školní rok 2020/2021 byl opět úspěšný, i když byl částečně
poznamenán pandemií Covid 19. I přesto se nám podařilo splnit řadu úkolů, které jsme zařadili
do plánu práce a v průběhu roku připojit ještě mnohé další.
Školní rok 2020/2021 byl dalším rokem distanční výuky, rokem náročné a usilovné práce, která
přinesla pozitivní výsledky.

V Kroměříži dne 1. 9. 2021

Mgr. David Klimek
pověřen řízením ZŠ

Projednáno Pedagogickou radou dne 1. 9. 2021.
Projednáno a schváleno Radou školy dne
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18. Přílohy
Příloha 1.
Předmětová komise ČESKÝ JAZYK – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Mgr. Kateřina Mládková
Mgr. Jana Sigmundová
Mgr. Jana Němečková
Mgr. Milada Ferenzová
Mgr. Martina Zavadilová
Mgr. Lenka Hausmajerová

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

6. ročník: Český jazyk 6 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
Čítanka 6 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

-

7. ročník: Český jazyk pro 7. ročník, Nová škola, s.r.o. Brno
Čítanka 7 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

-

8. ročník: Český jazyk 8 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
Čítanka 8 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

-

9. ročník: Český jazyk 9 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
Čítanka 9 Alter, Literární výchova 9 Alter

Soutěže
-

nekonaly se

Realizované akce
-

nekonaly se

Plnění tematických plánů:
-

-

některé učivo přesunuto do šk. roku 2021/2022:
Mgr. Kateřina Mládková: 8. A + 8. B + 8. D literatura – realismus, sloh – úvaha
Mgr. Martina Zavadilová: 6. B číslovky, slovesa, 7. A psaní velkých písmen, nauka o
tvoření slov, sloh – výtah, literatura – Hus, Komenský
Mgr. Milada Ferenzová: 8. C + 8. E zájmena, pravopis velkých písmen, sloh –
charakteristika literární postavy, úvaha, literatura – učivo od národního obrození, Josef
Dobrovský, romantismus a realismus
Mgr. Jana Němečková: 7. D zájmena až citoslovce, nauka o významu a tvoření slov,
6. D zájmena, číslovky, slovesa
Mgr. Jana Sigmundová: 7. C slovesný rod, slova neohebná
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-

Mgr. Lenka Hausmajerová: 6. A + 6. C zájmena, číslovky, zájmena, 7. B + 7. E číslovky,
slovesa, neohebné slovní druhy, obohacování slovní zásoby

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

nekonaly se
vzdělávání, účast na webinářích:
6. 4. 2021 Záznamy z žákovské četby: Mgr. Milada Ferenzová
25. 2. 2021 Jak na synchronní e-learning – Tipy pro výuku českého jazyka a literatury:
Mgr. Jana Sigmundová, Mgr. Martina Zavadilová, Mgr. Milada Ferenzová
6. 5. 2021 Kabinet Čj Čtenářské dílny: Mgr. Lenka Hausmajerová
10. 5. 2021 Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku 2. stupně ZŠ: Mgr. Jana Sigmundová,
Mgr. Martina Zavadilová, Mgr. Milada Ferenzová

Požadavky, připomínky:
-

nákup nových sad učebnic do dalších ročníků (šestý mluvnice a osmý mluvnice, devátý
literatura): ČESKÝ JAZYK 6, NOVÁ ŠKOLA - 150 ks
ČESKÝ JAZYK 8, NOVÁ ŠKOLA - 150 ks
ČÍTANKA 9, SPN – 150ks

-

výuka mluvnice v 9. ročnících – půlené třídy – příprava na přijímací řízení

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

2 000,- Kč: Nákup sad učebnic a pracovních sešitu do kabinetu ČJ pro výuku ve třídách

V Kroměříži dne 15. 06. 2021
Mgr. Kateřina Mládková - vedoucí předmětové komise Český jazyk
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Příloha 2.
Předmětová komise matematiky – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Světlana Hajdinová
Pavla Krásná
Silvie Mihaldová
Ivana Zlámalová
Iva Škvarlová
Gabriela Zavadilová
Jana Krejbichová
Olga Letková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Učebnice a sbírky:
M6 - Matematika 6, Coufalová J., Fortuna
Sbírka úloh z matematiky 6, Ženatá E.,Blug
M7 - Matematika 7, Coufalová J., Fortuna
Sbírka úloh z matematiky 7, Ženatá E.,Blug
M8 - Matematika 8, Coufalová J., Fortuna
Sbírka úloh matematika, Dytrych M., Fortuna
M9 - Matematika 9, Coufalová J., Fortuna
Sbírka úloh matematika, Dytrych M., Fortuna
Pro třídy s rozšířenou výukou M používáme:
6.A – Herman J., Prometheus (4 díly): Úvodní opakování, Osová a stř.souměrnost,
Kladná a záporná čísla, Dělitelnost
7.A - Herman J., Prometheus (4 díly): Hranoly, Výrazy 1, Trojúhelníky a čtyřúhelníky,
Racionální čísla, Procenta
8.A - Herman J., Prometheus (4 díly): Úměrnosti, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice,
Geometrické konstrukce, Kruhy a válce
9.A - Herman J., Prometheus (4 díly): Funkce, Rovnice a jejich soustavy, Podobnost a
funkce úhlu, Jehlany a kužely
Doplňkové učebnice a sbírky (individuálně): např.:
Slovní úlohy řešené rovnicemi – 555, Czudek P., HAV
Konstrukční úlohy – 444, Hozová, HAV
Sbírka úloh z matematiky, Běloun F.,Prometheus
Pracovní sešity: používáme pracovní sešity 6-9, Boušková J., SPN
Další pomůcky:
používáme sešity velké bez linek 460, malé bez linek 540, papíry a složky na kontrolní
práce, pomůcky: tělesa, pravítka, kružítka, nástěnné přehledy, barevné křídy atd.

Soutěže
-

proběhly školní kola, okresní kola Matematických olympiád 5. – 9. ročníků, krajské
kolo 9.ročníku, přehled výsledků uvádím v pololetním zápisu předmětové komise

33

Realizované akce
-

školní kola, okresní a krajská kola matematické olympiády
přijímací zkoušky do matematické třídy

Plnění tematických plánů:
-

v některých třídách díky distanční výuce nebylo probráno učivo (přeloženo na září
dalšího školního roku):
6.A – Středová souměrnost
6.B,C,D – Trojúhelník
7.A – 3.mocnina a odmocnina, hranoly, kruh, kružnice, válec
7.B,C,D,E – Čtyřúhelníky, hranoly
8.B,C,E – Množiny bodů dané vlastnosti
8.D – Kruh, kružnice, válec

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

nekonaly se

Požadavky, připomínky:
-

postupně vyměnit zničené učebnice a tabulky žákům

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

vzhledem k situaci jsme nevyčerpali celý příspěvek, část byla použita na odměny pro
žáky za konanou soutěž a zbytek peněz byl vrácen

V Kroměříži dne 10. 6. 2021
Mgr. Gabriela Zavadilová - vedoucí předmětové komise matematiky
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Příloha 3.
Předmětová komise anglického jazyka – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Petra Dřímalová
Ivana Hýbnerová
Andrea Mašíková
Monika Morongová
Kateřina Kováčová
Monika Skácelová
Hana Stavinohová
Jana Veselá
Martina Zavadilová
Ivana Zlámalová

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

6. ročník: Project 1(fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
7. ročník: Project 2 (fourth edition) - učebnice + pracovní sešit
8. ročník: Project 3 (fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
9. ročník: Project 4 (fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
Všechny ročníky: A5 linkovaný sešit, tvrdá rozkládací folie A4, nástěnné mapy, knihy
a učebnice z učitelské knihovny, prezentace a jiný digitální materiál, itools k učebnicím
Project - Classroom Presentation Tools, anglický časopis R+R – 6. a 7. ročník, Gate –
8. a 9. ročník

Soutěže
-

Konverzační soutěže byly zrušeny.

Realizované akce
-

Earth Day - ways to celebrate v době distanční výuky - 8. ročník

Plnění tematických plánů:
-

Tematické plány byly splněny.

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Vzájemné konzultace mimo vyučovací hodiny.

Požadavky, připomínky:
-

Vytvoření dvou skupin anglického jazyka v rámci jedné třídy ve všech ročnících.

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

Z finančního příspěvku 2000,- Kč byla čerpána pouze jedna třetina.

V Kroměříži dne 16. 06. 2021
Mgr. Hana Stavinohová - vedoucí předmětové komise anglického jazyka

35

Příloha 4.
Předmětová komise německého a francouzského jazyka – závěrečná zpráva školní rok
2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Liplová, Katrňáková, Kováčová, Petříková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

NJ: DEUTSCH MIT MAX 1., 2.díl a pracovní sešit (9. ročník pracoval bez PS)
FJ: LE FRANCAIS ENTRE NOUS 1., 2. díl a pracovní sešit

Soutěže
-

nekonaly se

Realizované akce
-

- nekonaly se

Plnění tematických plánů:
-

s ohledem na vzniklou situaci (zavření základních škol od 13.3.2020) plány nebyly
splněny v plné výši

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Neproběhly, souvislou praxi měla Petříková (80 hodin Martina Koukalová)

Požadavky, připomínky:
-

Navýšit počet kopií, koupit hry a folie k zalisování výukových materiálů

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

- Finanční příspěvek 1000Kč
- vyčerpáno 655Kč (kancelářské papíry, lepidla, korekční pásky)

V Kroměříži dne 10. 6. 2021
Mgr. Libuše Liplová - vedoucí předmětové komise NJ a FJ
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Příloha 5
Předmětová komise DĚJEPIS – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Hájková, Mládková, Stavinohová, Hausmajerová, Mlýnková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Učebnice : 6. a 7. ročník řada Fraus
8. a 9. ročník řada Nová škola

-

Sešity : A4 564 (544) linkovaný

-

Atlasy i mapy podle probíraného učiva si vyzvedli učitelé do svých tříd v kabinetu D :
Mládková – 15 ks Pravěk, 15 ks Středověk, 15 ks Novověk I.
Stavinohová – 15 ks Středověk
Hausmajerová – 15 ks Pravěk
Hájková – 15 ks Středověk, 15 ks Novověk I.a II., 15 ks Dějiny 20. století
Mlýnková – 15 ks Dějiny 20. století

Soutěže
-

Dějepisná olympiáda :
školní kolo (prez.) 4. 12. (účast 29 žáků 8. a 9. ročníků)
okresní kolo online 18. 1. 2019 (první tři ze školního kola,
umístění na 2 místě 1 žák, celková účast 25 žáků regionu)
krajské kolo online 17. 3. 2021 (1 žák – umístění na 46. místě,
celkový počet 49 účastníků regionu)

Realizované akce
-

-

projektová práce : Habsburský rod
na českém trůně
8.A,B,C,E
Středověké říše
7.CDE
miniprojekty : Starověký Egypt
6.A
Odysseova dobrodružství 6.A
Trojský kůň
6.A
Staroorientální státy
6.B,C,D
Gotika
7.B

Hájková
Hájková
Hausmajerová
Hausmajerová
Hausmajerová
Mládková
Mládková

Plnění tematických plánů:
-

Hájková :

7 C,D,E – neprobrána Třicetiletá válka
8 A,B,C E – probráno vše podle tematického plánu
9 A,B,C,D – probráno vše podle tematického plánu

-

Mládková :

6 B,C,D – probráno vše podle tematického plánu
7 B – neprobrána Třicetiletá válka
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-

8 D – probráno vše podle tematického plánu
Hausmajerová 6 A – probráno vše podle tematického plánu
Stavinohová 7 A – probráno vše podle tematického plánu
Mlýnková
9 E – probráno vše podle tematického plánu

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

nekonaly se

Požadavky, připomínky:
-

plánovaná úplná výměna učebnic pro 6. ročník

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ 2000,- :
-

900,- Kč na odměny za školní kolo DO
1026,- kopírovací papíry (materiály do výuky) a papíry balící (tvorba hypertextů pro
miniprojekty v ročnících) a jiné kancelářské potřeby do výuky pro žáky i učitele
zůstatek 74,- Kč

V Kroměříži dne 17. 6. 2021
Mgr. Hájková Radka - vedoucí předmětové komise DĚJEPIS
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Příloha 6.
Předmětová komise zeměpisu – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Mgr.Jana Krejbichová
Mgr. Libuše Liplová
Mgr. Gabriela Zavadilová
Mgr. Romana Katrňáková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
6. ročník
Zeměpis 1. díl (Vstupte na planetu Zemi)
Zeměpis 2. díl (Přírodní obraz Země)
Zeměpis světa 1 (Oceány, Afrika a Austrálie)
7. ročník
Zeměpis 1. díl (Amerika, Afrika)
Zeměpis 2. díl (Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida)
8. ročník
Lidé a hospodářství
Evropa
9. ročník
Zeměpis České republiky

Nová
Nová
ČGS
Nová
Nová
Nová
Nová
Nová

škola
škola
škola
škola
škola
škola
škola

Sešity a další pomůcky
- sešity pro předmět zeměpisu – A4 nebo A5 nelinkovaný 60 listů
- sešity na písemné testy (dle uvážení učitele), jinak samostatné papíry
- tvrdá rozkládací folie A4, na níž se dá psát tužkou
- nástěnné mapy, vybrané materiály z pracovních sešitů, knihy a publikace z učitelské
knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál
- Školní atlas světa v 6. - 8. roč. (Kartografie Praha), v 9. roč. Školní atlas ČR a Evropy
(Shocart), pro 8. roč. využíváme občas (podle probíraného učiva) Školní atlas dnešního
světa
Do konce září odevzdat přehled učebnic a atlasů na vyřazení ve všech třídách.

Soutěže
-

žádné

Realizované akce
-

žádné

Plnění tematických plánů:
-

žáci v 6. - 9. ročníku jsou vzděláváni v souladu se ŠVP

-

v době distanční výuky byla zadávána práce formou pracovních listů, referátů,
domácích úkolů, kvízů, práce s textem a porozuměním, vše bylo zpětně vyhodnocováno
v online hodinách se využívaly prezentace, procvičovalo se probrané učivo, hodnotila
se aktivita v online hodinách, domácí úkoly i se ústně zkoušelo

-

-

ve všech třídách a ročnících se podařilo probrat veškeré učivo
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Vzájemné náslechy v hodinách:
-

žádné

Požadavky, připomínky:
-

připomínky k prezenční výuce:
bohužel nefunguje interaktivní technika ve třídách, nejsou nainstalovány přehrávače
videí (DVD s přírodovědným filmem nelze pustit), prezentace též nelze využívat

-

připomínky k distanční výuce:
někteří žáci opakovaně bez omluvy či řádného zdůvodnění i přes upozornění mnohými
cestami neplnili kvízy (zbytečnost otevírat kvíz někomu na potřetí apod.)
Teams nelze používat při zapojení kamer (připojení i aplikace pak selhává, padá)
hodnocení není objektivní (žáci opisovali, za žáky pracovali rodiče)

-

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

nečerpáno, vrácena plná částka

V Kroměříži dne 16. 6. 2021
Mgr. Jana Krejbichová - vedoucí předmětové komise zeměpisu
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Příloha 7.
Předmětová komise přírodopisu – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Jakub Hrabal
Veronika Jordánová
Romana Katrňáková
Martina Kuchaříková
Ivana Mlýnková
Radka Petříková
Jana Veselá

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Učebnice
učebnice přírodopisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií od
nakladatelství Fraus
proběhla výměna učebnic za nové vydání
Sešity a další pomůcky
sešity pro předmět přírodopisu – A5 nelinkovaný 60 nebo 40 listů
sešity na písemné testy (dle uvážení učitele), jinak samostatné papíry
tvrdá rozkládací folie A4, na níž se dá psát tužkou
vybrané materiály z pracovních sešitů, vlastní pracovní listy, knihy a publikace
z učitelské knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál, ukázková videa

Soutěže
-

žádné

Realizované akce
-

žádné

Plnění tematických plánů:
-

žáci v 6. - 9. ročníku jsou vzděláváni v souladu se ŠVP

-

v době krátké prezenční výuky zaměření na praktickou výuku, mikroskopování,
poznávání přírodnin apod., opakování učiva hravou formou a formou třídních soutěží

-

v době distanční výuky byla zadávána práce formou pracovních listů, referátů,
domácích úkolů, kvízů, práce s textem a porozuměním, vše bylo zpětně vyhodnocováno
v online hodinách se využívaly prezentace, procvičovalo se probrané učivo, hodnotila
se aktivita v online hodinách, domácí úkoly i se ústně zkoušelo, v 9. ročníku vyzkoušena
interaktivní aplikace Nearpod (osvědčila se)

-

ne ve všech třídách a ročnících se podařilo probrat veškeré učivo

-

6. ročník:

41

-

A – probráno vše
B – probráno vše
C – probráno vše
D – chybí brouci, dvoukřídlí, blanokřídlí a ostnokožci

-

7. ročník:
A – chybí jednoděložné rostliny
B – chybí jednoděložné rostliny
C – probráno vše
D – probráno vše
E – probráno vše

-

8. ročník
A – chybí genetika
B – chybí vylučovací soustava, kožní soustava, nervová soustava, smyslová soustava,
žlázy s vnitřní sekrecí, pohlavní soustavy, genetika
C – chybí genetika
D – chybí smyslová soustava, žlázy s vnitřní sekrecí, pohlavní soustavy, genetika
E – chybí smyslová soustava, žlázy s vnitřní sekrecí, pohlavní soustavy, genetika

-

9. ročník – probráno vše

-

ekologický seminář – vycházky spojené s praktickým poznáváním do Podzámecké
zahrady, k Hrubému rybníku (naučná stezka), hry

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

žádné

Požadavky, připomínky:
-

připomínky k prezenční výuce:
bohužel nefunguje interaktivní technika ve třídách, nejsou nainstalovány přehrávače
videí (DVD s přírodovědným filmem nelze pustit), prezentace též nelze využívat
připomínky k distanční výuce:
někteří žáci opakovaně bez omluvy či řádného zdůvodnění i přes upozornění mnohými
cestami neplnili kvízy (zbytečnost otevírat kvíz někomu na potřetí apod.)
Teams nelze používat při zapojení kamer (připojení i aplikace pak selhává, padá)
hodnocení není objektivní (žáci opisovali, za žáky pracovali rodiče)
ve třídách s jednohodinovou týdenní dotací přírodopisu by stačila online hodina jednou
za dva týdny

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

nečerpáno, vrácena plná částka
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V Kroměříži dne 14. 6. 2021
Mgr. Romana Katrňáková - vedoucí předmětové komise přírodopisu
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Příloha 8.
Předmětová komise PKF-CH – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Mihaldová Silvie
Letková Olga
Krásná Pavla
Lehkoživ Pavel
Jordánová Veronika

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia pro 6. – 9. Ročník: Rauner,
nakl. Fraus
Sbírka úloh z fyziky 1. – 3. díl: Bohuněk, nakl. Prometheus
Hravá Fyzika – pracovní sešity pro 6. – 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia: Benkovská,
nakl. TAKTIK
sada učebnic a pracovních sešitů pro učitele: Fyzika učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia pro 6. – 9. Ročník: Rauner, nakl. Fraus
Tabulky pro základní školu: Běloun, nakl. Prometheus
Periodická soustava prvků
Úvod do obecné a anorganické chemie - učebnice pro 8. ročník ZŠ a odpovídající
ročníky víceletého gymnázia: Mach, Plucková, Šibor, nakladatelství Nová Škola
Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů učebnice pro 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia: Mach,
Plucková, Šibor, nakladatelství Nová Škola

Soutěže
-

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci neproběhly

Realizované akce
-

vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci neproběhly

Plnění tematických plánů:
Fyzika
6.A
6.B
6.C
6.D
7.A

Učivo, které nebylo probráno v souvislosti s pandemickou krizí, bude dobráno
v příštím školním roce.
Větší část učiva byla probrána formou distanční výuky.
Vyučující využívali v hodinách digitální učební materiály, vypracované v rámci
projektu EU - peníze školám.
Přehled nedobraného učiva:
Dobráno
Zdroje el. energie, el. proud, napětí.
Zdroje el. energie, el. proud, napětí.
Zdroje el. energie, el. proud, napětí.
Archimedův zákon; Plyny; Světelné jevy
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7.B

Plyny; Kapilární jevy

7.C

Plyny; Kapilární jevy

7.D

Plyny; Kapilární jevy

7.E

Plyny; Kapilární jevy

8.A

Dobráno

8.B

Dobráno

8.C

Dobráno

8.D

Dobráno

8.E

Dobráno

Chemie:
8.A

Kyslíkaté kyseliny

8.B

Hydroxidy; Kyseliny; pH Ꙩ

8.C

Hydroxidy; Kyseliny; pH Ꙩ

8.D

Hydroxidy; Kyseliny; pH Ꙩ

8.E

Hydroxidy; Kyseliny; pH Ꙩ

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Neproběhly
Hospitace ČŠI během DV:
F 8.B u p. uč Letkové: Ohmův zákon

Požadavky, připomínky:
-

nejsou

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

Z finančního příspěvku celkem 1000 Kč byla čerpána pouze částka ve výši 150 Kč, na
nákup pomůcek na pokusy a drobných kancelářských potřeb.
Zbytek – 850 Kč, byl vrácen.

V Kroměříži dne 8. 6. 2021

Mgr. Silvie Mihaldová - vedoucí předmětové komise F-CH
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Příloha 9.
Předmětová komise HV, VV – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

R. Gregor, J. Němečková
M. Ferenzová, M. Zavadilová, L. Hausmajerová, I. Mlýnková, H. Stavinohová

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Učebnice HV pro 6. – 9. ročník
Distanční výuka – využití internetu, YouTube

Soutěže
-

VV online Bludiště – žáci 2. stupně

Realizované akce
-------------------Plnění tematických plánů:
-

VV – vše splněno
HV – vzhledem k hygienické situaci nebyl dlouho realizován zpěv, intonace

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

HV – R. Gregor – náslech v hodině 9.A u p. uč. Němečkové
VV – M. Simonová – praxe u p. uč. Zavadilové, Ferenzové

Požadavky, připomínky:
-

VV – pořízení malířských stojanů do ateliéru

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

VV – v plné výši 2.000,- Kč

V Kroměříži dne 10 .6. 2021
Mgr. Jana Němečková - vedoucí předmětové komise HV, VV

46

Příloha 10.
Předmětová komise pracovní výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Škvarlová Iva
Kuchaříková Martina
Nakládalová Nikol
Lehkoživ Pavel
Adamík Martin
Droščák Petr
Liplová Libuše
Hrabal Jakub

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

7.ročník Mami ,pusť mě k vaření

PRÁCE ,SPL

-

Sešity a další pomůcky
sešity pro předmět pracovní výchovy – technické práce – sešit 445
sešity pro předmět pracovní výchovy – pěstitelství, vaření sešit 540
prezentace a výuka přes interaktivní tabule – technické práce, pěstitelství, vaření ,ruční
práce
pro 6.-9. ročník

Soutěže
-

nekonalo se (koronavirus)

Realizované akce
-

6.ročník vyřezávání dýní ,podzimní výzdoba
ostatní akce neproběhly(koronavirus)

Plnění tematických plánů:
-

v 6. -9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP,
ale proběhly úpravy vzhledem k distanční výuce :
nebyly vyrobeny praktické výrobky byly omezeny distanční výukou a možnostmi dětí doma

-

byly vypracovány tematické projekty na dané téma určitého ročníku
6.ročník – seznámení se dřevem ,nářadí na dřevo ,
vánoční ozdoby, velikonoční dekorace, pěstování hrášku v květináči
7.ročník – kvizy o rostlinách, domácí vaření,
domácí pracovní dílna a nářadí
8.ročník – přišívání knoflíků, recepty a domácí vaření, projekty velikonoční dekorace
druhy nářadí, postup práce na výrobku, pletení pomlázky
9.ročník – základy pletení, domácí šití roušek, domácí vaření
vybavení pracovní dílny, druhy nářadí, skládání origami ,technický výkres

-
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hodnocení: žáci posílali fotografie některých úkolů do školního systému

-

proběhly pouze podzimní práce
jarní práce neproběhly (koronavirus)

od května probíhá projektová úprava školního pozemku, na pozemek žáci nemohou
chodit

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

nekonalo se (koronavirus)

Požadavky, připomínky:
-

položení lina na pracovní stoly v dílnách

obstarání materiálu dřeva a plasty pro výrobky žáků
dokoupení nářadí do dílen a nádobí školní kuchyňky

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

nečerpáno

V Kroměříži dne 11. 06. 2021
Mgr. Iva Škvarlová - vedoucí předmětové komise pracovní výchovy
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Příloha 11.
Předmětová komise Tělesné výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Mgr. Martin Adamík
Mgr. Petr Droščák
Mgr. Jakub Hrabal
Mgr. Kateřina Kováčová
Mgr. Libuše Liplová
Mgr. Ondřej Mrázek
Mgr. Nikol Nakládalová
Mgr. Radka Petříková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

Nebyly používány

Soutěže
-

V tomto školním roce nebyly soutěže realizovány z důvodu pandemie Covid-19

Realizované akce
-

Vícedenní turistický výlet pro sportovní třídy.

Plnění tematických plánů:
-

Dle pandemických možností Covid-19

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Nerealizovány

Požadavky, připomínky:
-

Termínovník kurzů pro rok 2021/2022

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

Nebylo čerpáno

V Kroměříži dne 14. 06. 2021
Mgr. Martin Adamík - vedoucí předmětové komise Tělesné výchovy
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Příloha 12.
Předmětová komise VO, VZ a EV – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Jana Sigmundová
Ivana Mlýnková
Nikol Nakládalová
Radka Petříková
Martina Kuchaříková
Libuše Liplová
Jana Veselá
Jakub Hrabal
Jana Němečková

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
- žáci neměli vlastní učebnici
- 7. - 9. ročník VO a VZ - možnost použít již vyřazené učebnice - vždy 14 ks zapůjčeno do třídy
– FRAUS: Občanská výchova/Rodinná výchova 7-8-9
- 6. ročník - Etická výchova 6-7 (vyučující EV měli k dispozici sadu 24 ks)
Rozšiřující učebnice a materiály pro učitele:
- OV I., II. - nakl. Fortuna, OV – Valenta, OV – nakl. Olomouc, OV – nakl. SPN
- RV - nakl. Fortuna, Drogy – brožury Sám sebou
- Výukový materiál Šikana, Kyberšikana, Bezpečný internet
- Ochrana člověka za mimořádných situací – brožura, kopírované materiály
- Etická výchova 8-9
- Volba povolání – Most
Sešity a další pomůcky:
- sešit – malý tenký linkovaný 544 nebo dle uvážení učitele
- nástěnné informační obrazy
Soutěže
-

Neproběhly.

Realizované akce
-

Seznamovací kurz 6. ročníků.
Projekt: Proč je normální nekouřit - Libuše Liplová.
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-

Účast na online cyklu tří seminářů společnosti Nevypusť duši – Duševní zdravověda
pro učitele (12 hodin) – Radka Petříková.
Webinář na téma Kyberšikana: Co se děje za zavřenými dveřmi - Jana Veselá.
Většina naplánovaných akcí a projektů pro žáky byla z epidemiologických důvodů
zrušena.

Plnění tematických plánů:
-

Tematické plány EV v 6. ročníku a tematické plány VO a VZ v 7. – 9. ročníku byly
plněny podle ŠVP a to i během distanční výuky.

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Nekonaly se, probíhaly pouze vzájemné konzultace mimo vyučovací hodiny.

Požadavky, připomínky:
-

Žádáme, aby VO a VZ nebyly zařazovány v rozvrhu v čase 7. - 9. vyučovací hodiny.
Žádáme o zakoupení učebnic “Výchova ke zdravému životnímu stylu” FRAUS 2017
v počtu 15ks pro každého vyučujícího.
Žádáme o navýšení počtu kopií vzhledem k tomu, že žáci nemají žádné učebnice ani
pracovní sešity.

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

Finanční příspěvek 1000,- Kč byl čerpán na spotřební, organizační a výukový materiál
využívaný v hodinách VO, VZ, EV.

V Kroměříži dne 15. 6. 2021
Mgr. Jana Sigmundová - vedoucí předmětové komise VO, VZ a EV
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Příloha 13.
Příloha 13.
Předmětová komise Informatiky – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
-

Adamík M.,
Droščák P.,
Klimek D.,
Krejbichová J.,
Kuchaříková M.,
Mrázek O.,

Hrabal J.

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
-

-

Nepoužívají se jednotné učebnice. Potřeba společných učebnic bude projednána na předmětové
komisi v novém školním roku 2021/22 (srpen).
Sešit na zápisy učiva a poznámek, nástěnné obrazy a mapy, nepoužívané počítače různých
platforem a jejich HW součásti, učební texty v digitální podobě, výukové filmy a pořady
dostupné na internetu.

Soutěže
-

Neproběhly.

Realizované akce
-

Způsob online vyučování a distanční forma studia (v období karantény).
Školení zaměstnanců školy – programy Office365 - TEAMS, Edookit, interakt. tabule.
Příprava a aktualizace počítačů (pevných stanic a nootebooků) pro potřeby DV.
Instalace interaktivních tabulí a dataprojektorů v učebnách.
Příprava učeben pro potřeby školení ped. zaměstnanců a on-line výuky.

-

Zabezpečení dozoru pro žáky, kteří se během DV vzdělávali ve škole.
Pomoc jiným předmětům při DV a zpracování závěrečných prací a postupů. Vyhodnocení
různých soutěží, projektů a školních akcí.

Plnění tematických plánů:
-

V 6. - 7. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP. Případné připomínky jsou řešeny na předmětové
komisi INF. Funkce, které poskytnuté verze software Office365 nepodporují, byly vyučovány
až v květnu a červnu v hodinách INF.

Vzájemné náslechy v hodinách:
-

Během DV a online vyučování podle potřeby jednotlivých vyučujících po vzájemné domluvě
až do zvládnutí problematiky distanční formy vyučování.
V hodinách ve školním prostředí po domluvě, 1-2x ročně.
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Požadavky, připomínky:
-

Stav HW vybavení učeben, proběhla plánovaná modernizace učeben.

-

Modernizované učebny jsou postupně zahrnovány do plného režimu on-line i fyzické formy výuky.

-

Probíhají zkoušky provozu a zatížení, úpravy a instalace potřebného hardware a software.

-

Fixy a houby na interaktivní tabule, tonery do tiskáren, papíry k tisku.

Průběžné opravy a výměny HW a SW.

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

Neproběhlo.

V Kroměříži dne 14. 06. 2021
Mgr. Petr Droščák - vedoucí předmětové komise Informatiky
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Příloha 14.
Předmětová komise Metodické sdružení – závěrečná zpráva školní rok 2020/2021
PK pracovala ve složení:
J. Bečicová, M. Danielová, B. Dostalíková, P. Dřímalová, A. Dubová, M. Günterová, M.
Hladilová, A. Hrbasová, I. Hýbnerová, E. Janoušková, T. Kočířová, H. Koláčková, E. Komínková, A. Mašíková, V. Němcová, P. Novotná, E. Plačková, P. Pospíšilová, M. Rozmánková, M. Skácelová, K. Šišáková, M. Šustková, J. Vaďurová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
1. ročník
Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ
Slabikář pro 1. ročník ZŠ
Matematika1., 2. a 3. díl
Já a můj svět prvouka pro 1. ročník ZŠ
Hudební výchova

Nová škola
Nová škola
Taktik
Nová škola
Taktik

2. ročník
Český jazyk pro 2. ročník ZŠ
Čítanka pro 2. ročník ZŠ
Matematika 1., 2. a 3. díl
Prvouka pro 2. ročník ZŠ
Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ
Angličtina 2

Nová škola
Nová škola
Studio 1 + 1
Nová škola
Nová škola
Fraus

3. ročník
Český jazyk pro 3. ročník
Čítanka pro 3. ročník – čtení s porozuměním
Matematika pro 3. ročník 1., 2. a 3. díl
Já a můj svět prvouka pro 3. ročník ZŠ
Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ
START CLICK WITH NEW 1

Alter
Nová škola
Alter
Nová škola
SPN
Fraus

4. ročník
Český jazyk pro 4. ročník
Alter
Čítanka pro 4. ročník ZŠ
Nová škola
Matematika pro 4. ročník 1., 2. a 3. díl
Alter
Vlastivěda pro 4. ročník – České dějiny od pravěku Nová škola
Vlastivěda pro 4. ročník – Poznáváme naši vlast
Nová škola
Člověk a jeho svět – přírodověda pro 4. ročník
Nová škola
Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ
SPN
START WITH CLICK NEW 2
Fraus
5. ročník
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Český jazyk pro 5. ročník
Čítanka pro 5. ročník ZŠ
Matematika pro 5. ročník 1., 2. a 3. díl
Vlastivěda pro 5. ročník – Významné události nových českých dějin
Vlastivěda pro 5. ročník – ČR jako součást Evropy
Člověk a jeho svět – přírodověda pro 5. ročník
Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ
START WITH CLICK NEW 3

Alter
Nová škola
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Fraus

Soutěže
školní

kola

1. ročník (účast všichni žáci): Matematická sazka
Pohádková sazka
Sportovní olympiáda
Turnaj v rychlé vybíjené
2. ročník: Recitační
20 žáků
Vybíjená
81 žáků
Každý má talent 81 žáků
4. ročník: Recitační

12 žáků

5. ročník: Matematická olympiáda
vyšší

2 žáci

kola

Matematická olympiáda – okresní kolo

2 žáci 5. tříd

1. a 6. místo

Realizované akce
1. ročník
Třída: Čertí škola
Masopustní škola
Projekt – Vánoční tradice, Lidské tělo
Šk. hřiště: Ukázka dravců
Velké náměstí: Evropský týden mobility – JF MEGA – Miniramp Show
Vánoční Kroměříž
Podzámecká zahrada: Jarní příroda

2. ročník
ČSCHZ – Domácí zvířata
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Šk. hřiště: Ukázka dravců
Velké náměstí: Evropský týden mobility – JF MEGA – Miniramp Show
Roštín: školní výlet
ZOO Lešná: Den dětí
3. ročník
Šk. hřiště: Ukázka dravců
4. ročník
Šk. hřiště: Ukázka dravců
Dopravní hřiště: Dopravní výchova
Dětský svět FLORIA: Den dětí
5. ročník
Knihovna: Jak na sociální sítě
Bágrák: Den dětí
Rusava: školní výlet
Rožnov pod Radhoštěm: školní výlet
Plnění tematických plánů:
-

tematické plány v 1. – 5. ročníku jsou plněny podle ŠVP

Vzájemné náslechy v hodinách:
--Požadavky, připomínky:
--Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
-

viz. přehledy vyúčtování jednotlivých učitelů

V Kroměříži dne 09. 06. 2021
Mgr. Martina Günterová - vedoucí předmětové komise Metodické sdružení
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