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a) Základní údaje o škole 

 

Údaje o škole, zřizovateli, vedení školy, kontakty 

Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy Sokolská 211,  
768 32 Zborovice  

Kontakt telefon 573 369 102, mobil 606 624 119 

e-mail info@zszborovice.cz  

IČ 70 839 425 

DIČ nejsme plátci DPH 

Datum zařazení do sítě škol 7. 2. 1996, rozhodnutí č. j. 37/96-3 

Datum zápisu do rejstříku 1. 5. 2005 

Datum poslední aktualizace 20. 8. 2015, rozhodnutí č. j. 29551/2015-2 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

RED IZO 600 118 673 

IZO základní škola 102 519 757 

IZO školní družina 118 800 191 

IZO školní jídelna 118 801 261 

ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

Ředitelka, statutární orgán Mgr. Vladimíra Jáchimová  

tel. 573 369 102, reditel@zszborovice.cz  

  

  

  

 

mailto:info@zszborovice.cz
http://www.zszborovice.cz/
mailto:reditel@zszborovice.cz
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Zástupkyně ředitelky Mgr. Ladislava Dvořáková  
tel. 573 369 916, l.dvorakova@zszborovice.cz  

Vedoucí školní jídelny Blanka Šmídová 
tel. 573 369 016, vedouci-sj@zszborovice.cz 

Ekonomka školy Jindřiška Husovská 
tel. 573 369 915, hospodarka@zszborovice.cz  

Zřizovatel školy Obec Zborovice,  
Hlavní 37, 768 32 Zborovice  

Starosta obce, statutární 
zástupce zřizovatele 

pan Vítězslav Hanák 

Kontakt tel. 573 369 101, obeczborovice@c-box.cz  

Obec, pro kterou je škola 
spádová 

Troubky-Zdislavice 

Starosta obce pan Ondřej Varaďa 

Kontakt Obec Troubky-Zdislavice,  
Troubky 10, 768 02 Zdounky 

tel. 573 365 118, troubky-zdislavice@volny.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz
mailto:vedouci-sj@zszborovice.cz
mailto:hospodarka@zszborovice.cz
mailto:obeczborovice@c-box.cz
mailto:troubky-zdislavice@volny.cz
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Charakteristika školy 

Kapacita ZŠ Zborovice se nezměnila, podle zápisu školy v rejstříku škol 

a školských zařízení (rejskol.msmt.cz ) je následující 

Základní škola   250 žáků 

Školní družina   90 účastníků 

Školní jídelna    350 jídel 

Základní vzdělávání v ZŠ Zborovice probíhá v 9 ročnících a je členěno na 

pe t tr í d první ho stupne  oznac eny ch  I., II., III., IV., V. 

c tyr i tr í dy druhe ho stupne  oznac ene   VI., VII., VIII., IX. 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen 

škola nebo ZŠ Zborovice) je úplná spádová škola ve venkovské lokalitě. Školu 

navštěvují žáci z obce Zborovice, její místní části Medlov a ze spádové obce 

Troubky-Zdislavice. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovali školu i žáci 

z těchto nespádových obcí: Zdounky – 6 žáků, Soběsuky – 3 žáci, Cetechovice – 3 

žáci.  

Ve školním roce 2017/2018 zřizovatel školy Obec Zborovice povolil škole 

v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, 

výjimku z počtu žáků stanoveného podle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění. Pro zřizovatele z povolení výjimky vyplývá povinnost 

financovat kromě provozu školy také zvýšené výdaje na vzdělávání. Zřizovatel 

v tomto směru školu bez výhrad podpořil. 

Přehled počtu žáků ve třídách k 30. 9. 2021 

třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. celkem 

celkem 16 15 8 12 16 13 15 11 14 120 

z toho dívek 8 6 1 10 9 5 9 3 7 58 

http://rejskol.msmt.cz/
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Prostory školy 

Škola v souladu s platnou Zřizovací listinou, a Smlouvou o výpůjčce 

účelně a beze změn využívala ke své činnosti budovy a pozemky zapůjčené 

zřizovatelem. 

Hlavní  budova 

Budova je dvoupodlažní; ve sníženém prvním podlaží je malá tělocvična, 

šatna se sprchami a nářaďovna. V prvním nadzemním podlaží se nachází dvě 

kmenové třídy 2. stupně, dvě oddělení školní družiny, dva kabinety (Tv – Z                

a D – Čj) a dvě místnosti šaten žáků. Žáci 1. ročníku si odkládají obuv a svrchní 

oděv v šatně před školní družinou. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři 

kmenové třídy, učebna fyziky-chemie – „Oranžová učebna“, učebna                             

IKT – informačních a komunikačních technologií, ředitelna, kanceláře 

zástupkyně ředitelky a ekonomky školy, tři kabinety (Aj – Vo – VP – MP, Ch – Př, 

F – M – Ikt) a sborovna.  

Pr í stavba hlavní  budovy 

Je dvoupodlažní částečně podsklepená budova. V přízemí je vestibul, kde se 

setkávají všichni žáci a pedagogové školy, probíhají zde např. čtvrtletní 

hodnocení, celoškolní výstavy prací žáků a další akce školy. Z vestibulu se vchází 

do školní jídelny a školní kuchyně. V prvním patře jsou čtyři kmenové třídy             

1. stupně, kulturně vzdělávací centrum školy (KVC), sborovna učitelek 1. stupně, 

kabinet pomůcek 1. stupně a skladová místnost sloužící současně jako spisovna, 

serverovna a sklad učebnic. Třídy jsou vybaveny ergonomickým nábytkem. V 

KVC jsou uloženy knihy evidované v tzv. žákovské knihovně (více než 1000 

svazků), k dispozici je tu jedna ze čtyř školních sestav pro interaktivní výuku 

(dataprojektor + PC + interaktivní tabule). Učebna je vybavena hudebními 

nástroji (elektronické klávesy, kytary) a ozvučovací sestavou. 
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Pavilon 

Ke školním budovám náleží také tzv. pavilon, kde se nacházela žákovská 

dílna, kuchyňka, dvě učebny, skladové místnosti a dílna školníka.  Na jaře tohoto 

školního roku byla dokončena jeho rozsáhlá rekonstrukce. 

S kolní  dvu r a pozemek 

Během výuky Tv a činností školní družiny využíváme asfaltové prostranství 

a rozsáhlé travnaté plochy na školním dvoře. Škola spolupracuje s TJ Pilana 

Zborovice, některé sportovní aktivity probíhají na místním travnatém 

fotbalovém hřišti a v poslední době zejména na obecním hřišti s umělým 

povrchem na ulici Sokolská. Výuka praktických činností probíhá i na zúrodněné 

části školního pozemku. Nadále udržujeme výukové objekty získané díky 

projektu z revolvingového fondu MŽP na podporu přírodních škol „Příroda nás 

učí“, malé arboretum s našimi původními dřevinami v podobě Keltského 

stromového kalendáře a pečujeme o školní jabloňový sad. Z výpěstků jsme ve 

spolupráci se spolkem Zahrádkářů vyrobili mošt.  Přírodní učebnu využíváme 

nejen při výuce, při projektových dnech, ale i pro zájmové a odpočinkové činnosti 

účastníků školní družiny. Probíhají zde také mimoškolní aktivity. Škola má 

k dispozici parkovací stání za budovou přístavby. Celý školní pozemek je 

oplocený.  
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Údaje o vedení školy 

       Ředitelka a současně statutární orgán školy Mgr. Vladimíra Jáchimová 

nastoupila do této funkce 1. 8. 2015. Funkci zástupkyně ředitelky školy 

vykonávala Mgr. Ladislava Dvořáková. Kontakty na řídící pracovníky školy jsou 

uvedeny na str. 2. Řídící pracovní pozici má rovněž vedoucí školní jídelny Blanka 

Šmídová a ekonomka školy Jindřiška Husovská. 

 

Údaje o školské radě 

       V souladu s § 167 školského zákona zřizuje zřizovatel školy Obec Zborovice 

při ZŠ Zborovice školskou radu, orgán umožňující zákonným zástupcům žáků 

školy, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy. Zřizovatel ve volebním řádu stanovil počet členů školské rady 

devět. V září 2021 proběhly doplňovací volby do školské rady z důvodu ukončení 

členství zástupce za zákonné zástupce žáků (žák přestal být žákem naší školy). 

V souvislosti s koncem volebního období současné školské rady byl rozhodnutím 

starosty č.OUZB-2094/2021 ze dne 29. 11. 2021 schválen nový volební řád 

školské rady, který stanovuje počet členů školské rady na tři členy, z nichž jeden 

člen bude jmenován zastupitelstvem obce, jeden člen bude volen pedagogickými 

pracovníky a jeden člen bude volen zákonnými zástupci žáků.  V únoru 2022 

proběhly volby do Školské rady při Základní škole Zborovice na období 2022–

2024. Školská rada pak pracovala v tomto složení – předsedkyně z řad zákonných 

zástupců žáků, zapisovatelka z řad zástupců za zřizovatele a 1 zástupce 

pedagogických pracovníků. 

Škola při spolupráci se školskou radou dodržuje zákonné požadavky, školská 

rada plní svoji funkci. Předsedkyně školské rady se zabývá školskou legislativou, 

podněty ze strany rodičovské veřejnosti, aktivně se účastní významných akcí 

školy. 
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Údaje o činnosti školní družiny  

Škola v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, nabízela 

školské služby formou pravidelné výchovy účastníků ve školském zařízení                 

– školní družině. Ve dvou odděleních školní družiny bylo dle příslušné 

dokumentace a statistického výkazu Z2-01 k 31. 10. 2021 přihlášeno 44 žáků. 

Letošní školní rok navštěvovali školní družinu pouze žáci z 1. stupně. 

Vychovatelky školní družiny organizovaly činnosti účastníků podle Školního 

vzdělávacího programu školní družiny ZŠ Zborovice, č. j. JP 2/2016.   

Školní družina byla v provozu ve dnech školního vyučování. Po dobu 

hlavních i vedlejších prázdnin žáků byla z organizačních a ekonomických důvodů 

činnost zařízení školní družiny přerušena. Úplata za školní družinu byla 

stanovena na 100 Kč za měsíc.  

 

 

 

 

Aktivity spojené s plněním ŠVP školní družiny 

 

Název projektu Zaměření Termín 

ZDRAVÁ SVAČINKA 

 
Družinový krátkodobý projekt 
zaměřený na zdravé stravování,  
pitný režim a ochutnávku 
zdravých svačinek 
Člověk a jeho zdraví, OSV, VDO 

 
16.11.2021 

  

19.11.2021 

  

MALÍ ZDRAVOTNÍCI 

 
Družinový krátkodobý projekt 
zaměřený na zdravotnictví,  
jeho systém a na základy první 
pomoci s praktickým nácvikem 
Člověk a jeho zdraví, OSV, VDO  

 
23.11.2021 

  

26.11.2021 
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Název projektu Zaměření Termín 

VÁNOČNÍ ZVYKY, 
TRADICE A OBYČEJE 

 
Družinový krátkodobý projekt 
zaměřený na tradice a zvyky  
souvisejícími s obdobím adventu 
spojený s výrobou tradičních 
vánočních ozdob                                                                             
Člověk a svět práce, Člověk a jeho 
svět, Umění a kultura, OSV, VDO 

 
 
16.12.2021 

  

20.12.2021 

  

MYSLIVOST V KOSTCE 

 
Družinový krátkodobý projekt 
zaměřený na ekosystém les, život 
v něm a myslivost 
OSV, Člověk a příroda, EV 

 
18.01.2022 
  

21.01.2022 

  

ŽONGLÉRSKÉ DÍLNY 

 
Družinový krátkodobý projekt 
zaměřený na smysluplné trávení 
volného času, zlepšení koordinace 
pohybu, koncentrace, vytrvalosti 
a rovnováhy s netradičními 
sportovními pomůckami 
Člověk a jeho zdraví, OSV, MV, 
Umění a kultura 
  

 
 
 
24.01.2022 
  

28.01.2022 

  

 

Název akce Zaměření Termín 

SVATÝ VÁCLAV 
Celodružinová akce – význam 
svátku, tradice 
OSV, VDO, MKV, MV  

27.09.2021  

 
 
HALLOWEEN 

 
Tematická akce zaměřená v 
duchu svátku, se zaměřením na  
tradiční výzdobu 
OSV, VDO 

 
 
21.-22.10.2021 

    
    

HALLOWEEN PÁRTY 

 
Celodružinová akce – hry, soutěže 
a diskotéka v tělocvičně 
OSV, MKV  

25.10.2021  
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Název akce Zaměření Termín 

HURÁ, LISTÍ 
  

Shrabování listí, akce zaměřená 
na ochranu životního prostředí 
EV, OSV 

1.-5.11.2021 
  
  

 
DRUŽINA PLNÁ 
SEMÍNEK 

 
Využití přírodních materiálů 
k tvorbě zvířátek 
EV, OSV 

 
8.11.2021 

    

VÁNOČNÍ DÍLNIČKA 
  
  

 
Tradice a význam vánočních 
svátku spojená s přípravou ozdob 
a dárků 
OSV, MV 

6.-10.12.2021 
8.-10.12.2021 
  

HRAJEME SI NA SNĚHU 
  
  

Akce zaměřená k pohybovým 
aktivitám na sněhu – relaxace, 
odpočinek 
OSV, Člověk a zdraví 

10.12.2022 
13.12.2022 

ROZSVIŤME ČESKO 

 
Předání ocenění k výtvarné 
soutěži věnované lidem s  
roztroušenou sklerózou, spojené 
s aktivitami a přednáškou  
o dané nemoci 
OSV, VDO, Člověk a zdraví 

17.12.2021 
  

TŘI KRÁLOVÉ 
  
Význam svátku, tradice 
OSV, VDO, MKV, MV, Člověk a svět 

6.1.2022 

VALENTÝN  

 
Výroba Valentýnky a drobných 
dárečků, význam svátku 
MV, OSV, MKV 

31.1-3.2. 
2022 
  

MASOPUST 
  

 
Akce zaměřená na tradice a zvyky 
výroba masek 
OSV, VDO  

14.2.-18.2. 
2022 
  

VÍTÁNÍ JARA 
   

 
Akce zaměřená na roční období, 
charakteristika, spojená 
s výrobou kytek a jejich následné 
pouštění na vodu 
OSV, EV  

28.3-29.3. 
2022 
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Název akce Zaměření Termín 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY 
V KNIHOVNĚ 

 
Tematická akce v knihovně – 
svátky velikonoční, tradice a 
zvyky 
OSV, VDO 

1.4.2021 

PAŠIJOVÝ TÝDEN – 
KAŽDÝ DEN  
MÁ JINOU BARVU 
  

 
Připomenutí tradice, velikonoční 
dny a jejich význam, 
velikonoční výzdoba 
OSV, VDO 

11.-13.4.2021 
 
  

ČARODĚJNICKÉ 
ODPOLEDNE 
   

Význam, tradice a zvyky, 
skupinová práce zaměřena na 
plnění kvízů, úkolů 
OSV, VDO 

29.4.2021 

  

MOJE MAMINKA 

 
Význam svátku, výroba drobných 
dárečků a přáníčka za použití  2.- 6.5.2021 

  techniky Quilling 
  OSV, VDO, EV 

ZÁTIŠÍ S KVĚTINAMI 
  

 
Netradiční využití přírodního 
materiálu – stínování 

6.5.2021 
  

OSV, EV 

KAMÍNKOHRANÍ 
 
  

Celodružinová akce – výroba 
putovního kamínku 
OSV, EV 

10.5.2021 
  

ŽABÍ HOTEL 
  
  

 
Celodružinová akce zaměřená na 
výrobu a výzdobu úkrytu pro  
žáby do školního jezírka 
OSV, EV 

11.5.2021 

HRAJEME SI S 
PŘÍRODNINAMI 
  

 
Využití různého druhu materiálu 
z živé i neživé přírody k tvoření  
obrázků 
OSV, EV 

12.5.2021 
  
  

 
ROZKVETLÁ 
ZVÍŘÁTKA  
  

Použití přírodního materiálu v 
kombinaci s kartonem  
OSV, EV 

12.5.2021 
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Název akce Zaměření Termín 

CHYTRÁ HLAVIČKA 

 
Družinová akce zaměřená na 
rozvoj logického myšlení, paměti 
OSV, VDO 

3.6.2021 

 
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  viz. přehled Soutěže 2021/2022 

 
průběžně 

      
 

Účastníci školní družiny se zapojovali i do výtvarných soutěží, které byly 

vyhlášeny různými pořadateli z celé republiky. 
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Údaje o činnosti zařízení školního stravování   

– školní jídelny 

Škola v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění, poskytovala 

služby zařízení školního stravování. Školní jídelna zajišťovala formou obědů 

školní stravování žákům ZŠ, stravování (přesnídávky, obědy, svačiny) dětem 

navštěvujícím Mateřskou školu Zborovice, příspěvkovou organizaci, okres 

Kroměříž (dále jen MŠ Zborovice), závodní stravování zaměstnancům školy 

a teplá jídla (obědy) pro cizí strávníky – vedlejší hospodářská činnost. Ve 

výkonovém výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu 

k 31. 10. 2021 bylo uvedeno celkem 158 pravidelně se stravujících, z toho 112 

žáků ZŠ a celkem 48 stravujících se, pro něž jsou jídla odvážena, z toho 43 dětí 

MŠ Zborovice. Cizích strávníků je více než 25, někteří z nich jsou z Medlova či 

Litenčic. Vedoucí školní jídelny pokračovala v plnění úkolu zajištění organizace 

projektů Ovoce a zelenina do škol a Školní mléko. Pracovnice školní jídelny se 

účastnily školení – Hygienické minimum, Nové trendy v moderním vaření, 

Financování a právní předpisy, Školní jídelníčky prakticky, Skutečně zdravá 

škola. 

 

 

Počet připravených jídel od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

Jídlo 
 

Přesnídávka 
MŠ 

Oběd 
MŠ 

Oběd 
ZŠ 

Oběd 
zam. ZŠ 

Oběd 
cizí 

strávníci 

Svačinka 
MŠ 

 
Počet 5 292 5 293 17 599 2 764 2 768 3 836 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se 
zápisem ve školském rejstříku 

 Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace ve školním 

roce 2021/2022 vzdělávala žáky 1. – 9. ročníku v oboru vzdělání 79-01-C/01 Základní 

škola podle dokumentu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola 

dobrých základů, č. j. JP 1/2016, včetně dodatků. 

Dále je uveden učební plán na příslušný školní rok včetně vysvětlivek. 
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UČEBNÍ PLÁN pro školní rok 2021/2022 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

Časová dotace 

1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk 57 Čj 8 8 8 7 6 5 5 5 4 

Anglický jazyk 22 Aj - 1 3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk 6 Nj - - - - - - 2 2 2 

Matematika 44 M 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informační a komunikační technologie 3 Ikt - - - 1 1 1 - - - 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 6 Prv 2 2 2 - - - - - - 

Vlastivěda 4 Vl - - - 2 2 - - - - 

Přírodověda 3 Přv - - - 1 2 - - - - 

Společenská výchova 5 Sv 1 1 1 1 1 - - - - 

Člověk a společnost 

Společenská výchova 4 Sv - - - - - 1 1 1 1 

Dějepis 7 D - - - - - 2 2 1 2 

Výchova k občanství 4 Vo - - - - - 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 7 F - - - - - 2 2 2 1 

Chemie 4 Ch - - - - - - - 2 2 

Přírodopis 7 Př - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis 6 Z - - - - - 2 2 1 2 

Environmentální výchova 1 Ev - - - - - - - - 1 

Umění a kultura 

Hudební výchova 9 Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 13 Vv 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 

Výchova ke zdraví 1 Vz - - - - - - - 1 - 

Tělesná výchova 18 Tv 2 2 2 2 2 21 21 21 21 

Člověk a svět práce Praktické činnosti 9 Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Povinná celková týdenní časová dotace v ročníku 
ÚH 
243 

Zkr. 20 22 25 25 26 29 30 32 31 

Průřezová témata POVINNĚ ZAŘAZENA VE VŠECH ROČNÍCÍCH 

Celková povinná týdenní časová dotace ročníku za daný 
stupeň ZŠ 

118 hodin 122 hodin 
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Komentář k učebnímu plánu 2021/2022  

1. Žáci 1. – 9.  ročníku se ve školním roce 2021/2022 vzdělávají podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů, ze dne              
1. 9. 2016, včetně dodatků. 

2. 1        Vzdělávací obor tělesná výchova na 2.st. je z důvodu menšího počtu žáků 
vyučován takto: TvDVI. + VII. (15 dívek – 6+9), TvDVIII.+IX. (10 dívek – 3+7) , TvCH VI.+VII. 

(14 chlapců – 8+6),TvCH VIII.+ IX. (15 chlapců – 8+7) 
3. *** Vzhledem k počtu žáků přihlášených do některých nepovinných  

              vzdělávacích oborů či vzhledem k charakteru vzdělávacích oborů jsou   
              ročníky vyučovány současně. 

4. Pro nepovinné vzdělávací obory jsou vyučujícími vedeny samostatné záznamy                
o práci. 

5. ÚH      Údaj o počtu úvazkových hodin – celkem odučeno ve třídách (vychází se                 
z dělení nebo spojování hodin), nepovinné předměty – pro kontrolu 
stanovení úvazků učitelů.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nepovinné vzdělávací 
obory *** učebního 
plánu 2021/2022 

Ročník 
Zkratka 

předmětu 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ÚH  

Cvičení z českého jazyka - - - - - - - - 1 1 CvČjN 

Cvičení z matematiky - - - - - - - - 1 1 CvMN 

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Náb 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školy 

Učitelský sbor a zaměstnanci ve školním roce 2021/2022 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

- ředitelka školy 

- zástupkyně ředitelky 

- 9 třídních učitelů 

- 3 netřídní učitelé 

- 2 asistenti pedagoga 

- 2 vychovatelky školní družiny 

- 2 učitelky na mateřské dovolené 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

- školní jídelna: 1 vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky 

- ekonomka 

- 2 uklízečky 

- školník 

 

Členění zaměstnanců podle věku 

Věk 
 

počet % 

do 20 let 0 0 
21 – 30 let 3 10,7 
31 – 40 let 4 14,3 
41 – 50 let 11 39,3 
51 – 60 let 8 28,6 
61 a více let 2 7,1 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání 
 

počet % 

základní 0 0 
vyučen 5 17,9 
střední odborné 0 0 
úplné střední   7 25,0 
vyšší odborné 2 7,1 
vysokoškolské 14 50,0 

 

Členění pedagogických zaměstnanců podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace 
 

Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 4 1 5 
učitel 2. stupně ZŠ 10 0 10 
vychovatel 2 0 2 
asistent pedagoga 2 0 2 
celkem 18 1 19 

 

Trvání pracovního poměru 

doba trvání 
 

počet % 

Do 5 let 14 50 
Do 10 let 2 7,1 
Do 15 let 5 17,9 
Do 20 let 2 7,1 
Nad 20 let 5 17,9 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 

nástupy a odchody 
 

počet 

nástupy k 1. 9. 2021 3 
odchody k 30. 6. 2022 2 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

K zápisu k povinné školní docházce se 5. dubna 2022 v doprovodu zákonných 

zástupců dostavilo 12 dětí. Dvě nově zapisované děti podaly prostřednictvím 

svých zákonných zástupců žádost o odklad povinné školní docházky podloženou 

odborným doporučením lékaře a odborného školského poradenského zařízení. 

Ředitelka školy všem žádostem o odklad vyhověla. 

 

 celkem 
z toho 
dívek 

% z celkem 
zapisovaných 

zapsaní do 1. třídy 2022 12  6 100 % 

úspěšně žádali o odklad   2   1 16,67 % 

nastoupí do 1. třídy 2022 10   5 83,33 % 

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 s nástupem do 

1. ročníku ve čtvrtek 1. září 2022 bylo zapsáno celkem 10 dětí, z toho 5 dívek.  
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e) Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 
programu 

Ve školním roce 2021/2022 se nám dařilo naplňovat cíle školního 

vzdělávacího programu Škola dobrých základů, č. j. JP 1/2016, včetně dodatků.  

Posílením časové dotace základních vzdělávacích předmětů českého jazyka 

a matematiky téměř ve všech ročnících a některých předmětů vzdělávacích 

oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda jsme získali větší 

prostor pro upevňování a procvičování základních vědomostí. Využíváním 

různých forem a metod učení v rámci výuky jednotlivých předmětů se žákům 

dařilo poznávat své osobní dispozice a nedostatky v učení a pracovat s nimi. 

Objektivním hodnocením, oceňováním výsledků prací žáků, prezentováním 

různými formami a vytvářením svých portfolií jsme i v letošním školním roce 

vedli žáky k systematické práci a zodpovědnému plnění zadaných úkolů. 

Podporovali jsme komunikativní dovedností žáků, které mohli prezentovat nejen 

před spolužáky a pedagogy, ale i před rodiči a veřejností (projektové dny, 

sebeprezentace žáků v 8. ročníku). Při plnění zadaných úkolů využívali i moderní 

komunikační prostředky (vizualizér, tablety, notebooky, scanner 

a další). Nejmladší žáci využívali mobilní interaktivní tabuli napříč předměty. 

Během celého školního roku jsme podporovali zájem žáků o poznávání 

světa. V rámci školních akcí žáci navštěvovali soutěže, výstavy a účastnili se 

vlastivědných exkurzí, učili se znát svou obec a region, mít blízký vztah ke své 

zemi, k tradicím, historii i současnosti. Žáci upevňovali vztahy se svými 

vrstevníky, učili se ohleduplnosti a vzájemné toleranci. Vedením žáků k péči 

o školní pozemky i okolí školy, k ohleduplnému chování k životnímu prostředí 

nejen každodenním tříděním odpadu, sběrem starého papíru, ale také v rámci 

školních akcí a projektů, například Den Země, Ukliďme Česko, Jezírko, jsme 

naplňovali cíle v oblasti environmentální výchovy. Rozmanitou nabídkou 

mimoškolních zájmových aktivit, činností školní družiny a spoluprací s dalšími 

organizacemi jsme přispěli k účelnému trávení volného času žáků a předcházení 

sociálně rizikovým jevům. 
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f) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním 

vzdělávacím programem, popř. individuálním vzdělávacím plánem u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami byly školou pravidelně vyhodnocovány ve 

čtvrtletí a na konci pololetí. Škola eviduje výsledky pololetního hodnocení 

v modulu Klasifikace žáků ve školním informačním systému Edookit. Zákonní 

zástupci žáků v souladu se školním řádem (pravidly hodnocení) byli ve všech 

vyučovaných vzdělávacích oborech řádně, úplně a včas informováni o výsledcích 

vzdělávání dítěte prostřednictvím žákovské knížky. V 1. pololetí obdrželi žáci 

Výpis z vysvědčení. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli zohledňováni a na základě 

závěrů a doporučení školských poradenských zařízení byly respektovány 

navržené postupy, metody a podpůrná opatření při vzdělávání žáků. Individuální 

vzdělávací plány žáků byly průběžně plněny, což bylo ve spolupráci se zákonnými 

zástupci a školským poradenským zařízením pravidelně vyhodnocováno. 

Výchovná poradkyně poskytovala poradenství v oblasti specifických poruch 

učení a chování a rovněž se zaměřovala na oblast volby povolání.  

Údaje o výsledcích přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byli ve školním 

roce 2021/2022 přijati všichni žáci IX. třídy. Dva žáci odešli z 5. ročníku na 

gymnázium a jeden ze 7. ročníku na arcibiskupské gymnázium. Všem žákům byly 

vydány zápisové lístky. 

Celkové výsledky přijímacího řízení – 2021/2022 

 5. ročník 7. ročník 9. ročník celkem 
 celkem d ch celkem d ch celkem d ch celkem d ch 

Gymnázia 2 0 2 1 0 1 2 2 0 5 2 3 
SOŠ 0 0 0 0 0 0 7 4 3 7 4 3 

SOU 0 0 0 0 0 0 5 1 4 5 1 4 
OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem  2 0 2 1 0 1 14 7 7 17 7 10 
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druhy škol 
 

% 

Gymnázia 29,41 
Střední odborné školy 41,18 
Střední odborná učiliště 29,41 
Odborná učiliště 0,00 
celkem 100 

 

 

        Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků 

 

 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. 

Počet hodnocených žáků 16 15 8 12 16 17 15 8 13 16 

Snížený stupeň z chování 
– 2  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Snížený stupeň z chování 
– 3  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním   14 14 5   9 8 14 13 5 8 9 

Prospělo  0 1 3 3 8 1 2 3 5 7 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 

Nehodnoceno  0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

1518 
(0) 

905 
(0) 

730 
(14) 

835 
(0) 

823 
(0) 

1589 
(0) 

774 
(10) 

641 
(25) 

696 
(0) 

835 
(0) 

   

Celkem    

67 žáků celkem 
40 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
15 žáků prospělo 
2 žáci neprospěli z více 
předmětů 

 

69 žáků celkem 
49 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
18 žáků prospělo 
2 žáci neprospěli z více 
předmětů 
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2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX. 

Počet hodnocených žáků 13 15 11 14 13 16 12 14 

Snížený stupeň z chování – 2  0 0 1 0 0 0 0 0 

Snížený stupeň z chování – 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním  6 7 4 6 7 8 7 6 

Prospělo 7 8 7 8 6 8 5 8 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více předmětů 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehodnoceno  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

751 
(2) 

1005 
(0) 

762 
(0) 

1210 
(0) 

756 
(0) 

1339 
(0) 

359 
(0) 

935 
(0) 

   

Celkem    

53 žáků celkem 
23 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
30 žáků prospělo  
 

55 žáků celkem 
28 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
27 žáků prospělo  

 

V pololetí bylo hodnoceno: 120 žáků 124 žáků 
 

 

Uložená výchovná opatření ve školním roce 2021/2022 

Při hodnocení chování žáků pedagogové vycházeli z pravidel hodnocení, 

která jsou součástí školního řádu. Výchovná opatření jsou pro školu hlavním 

nástrojem pro ocenění nebo usměrnění chování žáků. V případě výchovných 

opatření je uložení projednáno se zákonným zástupcem žáka. Ve školním 

informačním systému Edookit byla zaznamenána výchovná opatření uvedená 

v následující tabulce.  

Typ výchovného opatření Počet v 1. pololetí Počet ve 2. pololetí 

Důtka ředitelky školy 1 3 

Důtka třídní učitelky 3 2 

Napomenutí třídní učitelky 10 0 

Pochvala ředitelky školy 0 1 

Pochvala třídní učitelky 4 78 
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g) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového 
chování a zajištění podpory žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 
a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

Oblast primární prevence rizikového chování byla na škole zajišťována 

školním metodikem prevence, školským poradenským pracovištěm a zapojením 

celého pedagogického sboru.  

Škola spolupracovala s okresním metodikem prevence. Základem efektivní 

prevence byla realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok 

2021/2022, který koordinuje činnost v oblasti prevence rizikových jevů žáků. 

Samotná preventivní činnost vycházela ze systematické práce s třídním 

kolektivem a zaměřovala se na udržování dobrých vztahů v těchto kolektivech či 

jejich zlepšování. Dále se zaměřovala na prevenci negativních jevů, na sociální 

a osobnostní rozvoj žáků, na nácvik komunikace a na volnočasové aktivity. Vedla 

žáky k dodržování základních pravidel slušného chování a jednání, k úctě ke 

spolužákům, učitelům i sobě samým. Směřovala k posílení sebedůvěry, 

komunikativních i sociálních dovedností. Žáci byli seznámeni se Školním řádem 

se zaměřením na rizikové chování, byli poučeni o bezpečném chování, o zákazu 

kouření, používání elektronických cigaret, požívání alkoholu i jejich držení 

a nošení do školy a na akce organizované školou. 

Škola zároveň využívala nabídek odborníků z praxe. Velmi úzce 

spolupracovala se speciálními pedagogy SVP Kroměříž i s KPPP pracoviště 

Kroměříž. Volnočasové aktivity a kroužky nabízené školou nejen pomáhaly 

rozvíjet dovednosti a schopnosti žáků, ale sloužily také jako prevence rizikového 

chování. O četnosti výskytu a způsobech řešení rizikových situací a o následných 

jednáních s rodiči je vedena řádná agenda. Metodička prevence vypracovala 

zprávu o plnění MPP a vyplnila hodnocení MPP v online systému výkaznictví. Při 

prevenci rizikového chování se škola řídí dokumenty, které vycházejí z legislativy 

a dostupných metodik. Cílem těchto materiálů je metodická podpora 

pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků. Metodické doporučení 
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k primární prevenci rizikového chování je začleněno do školního vzdělávacího 

programu a školního řádu.  

Ve školním roce 2021/2022 jsme ve škole řešili problémové vztahy 

v některých třídních kolektivech, nevhodné chování, agresivitu, vulgaritu, 

neplnění školních povinností, podezření na záškoláctví, odcizení věcí. Všechny 

projevy byly řešeny s žáky a jejich rodiči. Za porušování školního řádu byla 

udělena výchovná opatření.  

Témata týkající se prevence rizikového chování byla zařazována do 

jednotlivých ročníků s ohledem na věková specifika. Realizaci prováděli třídní 

učitelé a učitelé daných předmětů. Daná témata byla zařazována do výuky dle 

tematických a časových plánů. 

Preventivní programy pokrývaly výchovnou i naukovou složku vzdělání. 

Byly zaměřeny na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na rozvoj 

životních dovedností a na aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy. 

Realizované preventivní programy byly pro danou cílovou skupinu vhodné 

a odpovídaly její psychosociální úrovni.  

Podařilo se nám zrealizovat projekt Sebeobrana žáků 2022 ZŠ Zborovice 

v rámci programu Podpora sebeobrany žáků na základních školách vyhlášeného 

Zlínským krajem na podporu realizace vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany 

a reálné sebeobrany se zaměřením na žáky 6. – 9. tříd základních škol na území 

Zlínského kraje.  

Některé naplánované akce a programy byly na základě aktuálních podmínek 

přesunuty nebo zrušeny. 

Hlavní cíle MPP ve školním roce 2021/2022 byly prakticky splněny, i když 

v některých oblastech bylo nutno přistoupit k jejich minimalizaci v souvislosti 

s aktuálními omezeními způsobenými opatřeními Covid - 19. Vyučující vynaložili 

maximální úsilí naplnit námi nastavené dlouhodobé cíle prevence.  

Vzdělávali jsme třináct žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, 

jimž školské poradenské zařízení stanovilo podpůrná opatření. Všichni byli 

vyučováni v běžných třídách. Tři z nich se vzdělávali podle individuálního 
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vzdělávacího plánu. U dvou z nich byla KPPP a ZDVPP Zlín pracoviště Kroměříž 

doporučena a školou zřízena pozice asistenta pedagoga. Vzhledem k celkové výši 

pracovních úvazků asistenci vykonávali dva asistenti pedagoga. U potřebných 

žáků jsme využívali individuální přístup, pedagogickou intervenci, formativní 

hodnocení, individuální konzultace. Spolupracovali jsme s KPPP, SPC, SVP. 

Ve 2. pololetí školního roku jsme do školy přijali 2 žáky – cizince (uprchlíky 

z Ukrajiny). Oběma byla poskytnuta podpora ve výuce českého jazyka, obdrželi 

různé materiály, ukrajinsko – české slovníčky. Žáci byli zařazeni do tříd dle věku. 

Socializační procesy s českými žáky, aktivní zapojení dětí do 

výuky i volnočasových činností probíhaly nejen ve škole, ale i v rámci 

odpoledních aktivit. Pro podporu výuky českého jazyka jsme žákům cizincům 

nabídli doučování českého jazyka, které probíhalo i během hlavních prázdnin. 

V rámci této problematiky úzce spolupracujeme s různými organizacemi, MŠMT, 

NPI a dalšími. 
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h) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a 
odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

 V tomto školním roce všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních 

poradách pravidelně informováni o školních projektech, o nových předpisech 

v oblasti BOZP, PO, Zákoníku práce, Školském zákoně apod. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků se uskutečňovalo rovněž tradiční a oblíbenou formou 

samostudia, vedení školy pedagogům předkládalo náměty obsahu samostudia. 

Ostatních vzdělávacích akcí se učitelé účastnili podle potřeb školy a svých zájmů. 

Byly preferovány vzdělávací aktivity školního managementu, semináře 

zaměřeny na osobnostně sociální rozvoj a také školení v souvislosti s integrací 

ukrajinských žáků. Jeden pedagog zahájil Specializační studium koordinátora 

EVVO. 

 Dlouhodobě se nedaří zajistit splnění požadovaných kvalifikačních 

předpokladů pro výkon specializovaných činností školního metodika prevence.  

 Nepedagogičtí pracovníci v rámci odborného rozvoje absolvovali školení 

z oblasti stravování, BOZP, PO, ICT a školení zaměřená na své odbornosti. Tato 

školení probíhala jak prezenční, tak i on-line formou. 

 

 

Přehled DVPP 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 12 

2 Pracovní setkání ŠMP 1 

3 Motivační setkání vyučujících cizích jazyků – Aj 1 

4 Matematická gramotnost I. - aktivity nejen na začátek 

vyučovací hodiny 

1 

5 Inspirativní odpoledne na ZŠ Střílky 2 

6 Jak mluvit o válce (nejen) s dětmi (on-line) 1 

7 Skutečně zdravá škola (on-line) 2 

8 Strach z války (on-line) 1 
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9 Pracovní setkání ŠMP 1 

10 Plánujeme cestu s Agátou (on-line) 1 

11 Integrace ukrajinských žáků (webinář) 1 

12 Základy Word, Excel, PowerPoint 16 

13 Seminář kariérového poradenství 1 

14 Porada výchovných poradců KPPP Kroměříž 1 

15 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně 2 

16 Školení zaměstnanců o požární ochraně 15 

 

 

 

Přehled odborného rozvoje nepedagogických pracovníků 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 Skutečně zdravá škola (on-line) 2 

2 Nové trendy v moderním vaření 2 

3 Školní stravování – financování a právní předpisy 1 

4 Školní jídelníčky prakticky 1 

5 Hygienické minimum 6 

6 Základy Word, Excel, PowerPoint 2 

7 Příprava a sestavení účetní závěrky u vybraných účetních 

jednotek k 31. 12. 2021, inventarizace majetku 

1 

8 Proškolení topiče NTL plynové kotelny 1 

9 Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně 2 

10 Školení zaměstnanců o požární ochraně 6 
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i) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ročníkové projekty 2021/2022 

Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

JSEM ŠKOLÁK 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na adaptaci žáků ve škole 
a třídě 

06.09.2021 
 - 22.06.2022 I. 

  OSV, MKV, VDO   

MOJE RODINA 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na vztahy a život v rodině 

02.09.2021 
- 15.06.2022 II. 

  OSV, VDO, MKV     

MOJE OBEC 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na poznávání historie  
a života v obci 

01.12.2021 
 - 10.06.2022 

III. 
  OSV, MKV, VDO, MV     

MOJE VLAST 
  
  

Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na poznávání historie 
naší vlasti 

02.11.2021 
 - 30.11.2021 

IV. 
OSV, MKV, VDO, MV     

ČR V RÁMCI 
EVROPY 

Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na bližší poznání 
evropských států 

10.01.2022 
- 3.2.2022 V. 

  OSV, VDO, MKV, MV   

DEN UČITELŮ 
Ročníkový projekt zaměřený na 
bližší seznámení s profesí učitele 29.03.2022 VI. 

  OSV, VDO, MV     

EVROPSKÝ DEN 
JAZYKŮ 

Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na kulturu  
a pamětihodnosti vybraných 

10.09.2021 
 - 17.09.2021 VII. 

  evropských států     
  OSV, MKV, EGS     

SEBEPREZENTACE 
ŽÁKA 

Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na profesní orientaci 
a volbu povolání 

 17.12.2021 
 - 02.06.2022 VIII. 

  OSV, VDO, MV   

DEN ZEMĚ 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na ekologickou péči 
o planetu Zemi 

06.05.2022 
 - 20.05.2022 IX. 

  OSV, MV, EV     
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Projekty 2021/2022 

Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

  
RECYKLOHRANÍ 
  
  

  
Školní recyklační program pod 
záštitou MŠMT ČR zaměřený na 
prohloubení znalostí žáků  
v oblasti třídění a recyklace 
odpadů 
OSV, Ev, MV, VDO, VDO, EGS, 
Člověk a příroda 

  
v průběhu 
šk. roku 
  

  
I. - IX. 
  
  

  
VOLBA POVOLÁNÍ 
  
  

  
Projekt pro žáky 8. a 9. ročníku 
zaměřený na volbu povolání  
spojený s prezentacemi 
středních škol a učilišť 
OSV, VDO 

v průběhu 
šk. roku 
  

  
VIII., IX. 
  
  

  
TAHITI 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na vznik, krajinu, 
život, historii a kulturu na 
ostrově Tahiti 
OSV, Ev, Člověk a příroda 

  
23.09.2021 
  
  

  

VII.  
  
  

  
DEN PODZIMU 
  
  

  
Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na podzimní období – 
plody a tématiku zdravé výživy 
OSV, Ev, Člověk a příroda, 
Člověk a svět práce, Člověk  
a zdraví 

  

  
I.- IX. 
  
  

15. a 22.10. 
2021 
  

  
MINERÁLY KOLEM 
NÁS 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na fyzikální  
a chemické vlastnosti  
nejznámějších minerálů 
OSV, Ev, Člověk a příroda, 
Člověk a svět práce 

  
09.11.2021 
  
  

  
IX. 
  
  

    
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na život ještěrů  
a hadů 
OSV, Ev, Člověk a příroda 

    
PUTOVÁNÍ S PLAZY 23.11.2021 VII. 
      

      

  
17. LISTOPAD 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na události 17.11. 
1939 a 1989 
OSV, VDO, MV, MKV 

  
25.11.2021 
26.11.2021 
  

  
VIII.  
IX. 
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Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

  
VELKÁ MORAVA 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na společnost, 
každodenní život a kulturu  
v období 8. a 9. století Velké 
Moravy 
OSV, MKV, Člověk a společnost 

  
02.12.2021 
  
  

  
VII. 
  

  

  
PRAVĚK  
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na vývoj člověka, 
život a kulturu v období pravěku  
a starověku 
OSV, MKV, Člověk a společnost 

  
09.12.2021 
  
  

  
VI. 
  

  

  
LES VE ŠKOLE 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na ekosystém les, 
život v něm a myslivost 
OSV, Ev, Člověk a příroda 

  
21.01.2022 
  
  

  
VIII. 
  

  

  
NEBOJME SE 
ZDRAVOVĚDY 2 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na zdravotnictví, 
první pomoc s praktickým 
nácvikem, resuscitaci a anatomii 
člověka 
OSV, VDO, Člověk zdraví 

  
25.01.2022 
28.01.2022 
  

  
VII. 
 VI. 

  

  
NEBOJME SE 
ZDRAVOVĚDY 1 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na první pomoc  
s praktickým nácvikem, 
resuscitaci a anatomii člověka 
OSV, VDO, Člověk zdraví 

  
26.01.2022 
  
  

  
V. 
  

  

  
ŠITÍ 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na techniku šití na 
šicím stroji, textilní materiály a 
jejich využití 
OSV, Pč 

  
11.03.2022 
  
  

  
VIII. 
  

  
    

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na kulturní akce, 
různé aktivity a účast  
v uměleckých soutěžích 
OSV, MV, Umění a kultura  

  
březen 2022 
  

  

MĚSÍC UMĚNÍ 
  
  

I. - V. 
VI. - IX. 
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Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

 
ENVIRONMENTÁLNÍ 
ŠITÍ 
  
  

 
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na techniku šití na 
šicím stroji, textilní materiály  
a jejich environmentální využití 
OSV, Ev, Pč 

 
26.05.2022 
  
  

  
IX. 
  
  

  
JEZÍRKO 
  
  

  
Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na techniku výstavby, 
vodního prvku na školní 
zahradě 
OSV, Člověk a svět práce, Člověk 
a příroda, Vv 

  
15.06.2022 
  
  

  
IX. 
  
  

   
Kurz sebeobrany zaměřený na 
základní principy bezpečného 
chování, praktické prvky fyzické 
sebeobrany, chování v krizových 
situacích, aktivní přístup  
k životu a zdravý životní styl 
OSV, VDO, Člověk a zdraví 

  
22.06.2022 
  
  

  
VI. - IX. 
  
  

SEBEOBRANA ŽÁKŮ 
2022 ZŠ ZBOROVICE 
  

    
Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na sportovní aktivity 
 a netradiční disciplíny 
OSV, Člověk zdraví 

  
29.06.2022 
  
  

  
SPORTOVNÍ DEN  

I. - V. 
VI. - IX. 
  

  

  
      

 
01.03.2022 
  
  

  

HRAJEME SI S 
PŘEDŠKOLÁKY 

Spolupráce s rodiči předškoláků, 
příprava k povinné školní 
docházce 

předškoláci  
  

  OSV  
 
 
 

 

 

 

 



str. 32 
 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
   

 

Další aktivity spojené s plněním ŠVP 

Název aktivity Zaměření Termín Třída 
    

Výuka plavání v rámci Tv 
  
Člověk a zdraví 

    
PLAVECKÝ VÝCVIK 06.09.-08.11. III., IV., V. 
KROMĚŘÍŽ 2021   
      

KURZ OSV 
 

 
Práce se třídou, aktivity k 
vzájemnému poznávání, nastavení 
pravidel třídního kolektivu 
OSV 

09.09.-10.09. 
2021 

 

I. 
 

  
KULT TĚLA 
  
  

  
Program primární prevence 
zaměřený na zdravý životní styl,  
falešný ideál krásy (poruchy 
příjmu potravy, sebepřijetí aj.) 
OSV, VDO 

    

14.09.2021 
  

VII. 
  

    
Program primární prevence 
zaměřený na rozdíl mezi mužem a 
ženou, jak najít pravého partnera, 
zamilovanost, láska 
OSV, VDO 

    
PARTNERSTVÍ, 
VZTAHY 

14.09.2021 
  

VIII., IX. 
    

    

  
KURZ OSV  
  
  

  
Kurz pro žáky zaměřený na 
zmapování vztahů, komunikaci 
a spolupráci kolektivu, pravidla 
třídy 
OSV 

16.09.-17.09. 
2021  

  

VI. 
  

    
Beseda s odborníkem z Úřadu 
práce v Kroměříži zaměřená na 
volbu povolání; nabídku středních 
škol a učilišť 
Volba povolání, OSV, VDO 

    

VOLBA POVOLÁNÍ 
  
  

22.09.2021 
  

IX. 
  

  
ZÁTOPKOVY ŠTAFETY 
  
  

  
Štafetový závod smíšených 
družstev 
 OSV, MV, VDO, Člověk a zdraví 

    
24.09.2021 III. - IX. 

   
    

      

UKLIĎME ČESKO 

 

Celorepubliková akce v rámci 
soutěže CO2 liga zaměřená na 
ochranu životního prostředí 
OSV, EV, Člověk a příroda, Člověk a 
svět práce 
 

01.10.2021 I. - IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
OK KOLO - 
 DOPRAVNÍ SOUTĚŽ 
  

  

 
08.10.2021 

  

I.-IX.  

Školní kolo dopravní soutěže 
zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu s jízdou 
zručnosti 
OSV, VDO 

PODZIMNÍ SBĚR 
PAPÍRU 

 
Environmentální výchova v praxi, 
třídění odpadu 
Ev, Člověk a svět práce 

11.-14.10. 
2021 

I. - IX. 
  

   
 
PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

Přírodovědná soutěž pořádaná 
PřF UP Olomouc 
Člověk a příroda, Ev 

13.10.2021 VIII., IX. 

     
      

  
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ 
KROMĚŘÍŽ 
  

  
Přednáška zaměřená na pravidla 
bezpečnosti silničního provozu a 
pravidla bezpečné jízdy, výbavu 
kola, značky a křižovatky 
OSV, VDO 

    

12.11.2021 
  

IV. 
  

  
OLYMPIÁDA V AJ 
  
  

  

 
19.11.2021 

  

 
VII.-IX. 

  

Školní kolo soutěže vyhlašované 
MŠMT zaměřené na jazykové 
dovednosti žáků 
OSV, MV, Jazyk a jazyková 
komunikace 

 
ZBOROVICE NA MAPĚ 
  
  

 
Výtvarná soutěž - ztvárnění 
významných míst obce volnou 
technikou  
OSV, Umění a kultura 

listopad 
  

I. - IX. 
  

  
NAŠE POVĚSTI 
  
  

  
Výtvarná soutěž – ilustrace 
k regionálním pověstem pro  
MAP Hříběcí hory 
OSV, Umění a kultura 

 
25.11.2021 

  

 
VI.-VIII. 

  

 
GEOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

 
Školní kolo soutěže organizované 
MU v Brně ve znalostech z 
geologických disciplín  
OSV, EV, Člověk a příroda 

22.12.2021 IX. 
(online)     
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
VÁNOČNÍ PROGRAM 
TŘÍD 

 
Program zaměřený na vánoční 
zvyky a tradice, upevňování 
vztahů v třídním kolektivu 
OSV, VDO, MKV 

22.12.2021 I. - IX. 
      
      
        
NEBEZPEČÍ 
KYBERŠIKANY 

Program SZŠ Kroměříž zaměřený 
na využívání elektronických  10.01.2022 VIII. 

  
komunikačních technologií a 
prevence jejich zneužívání     

  OSV, VDO     
    

Okresní kolo soutěže 
organizované MU v Brně ve 
znalostech z geologických 
disciplín  
OSV, EV, Člověk a příroda 

    
GEOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 18.01.2022 IX. 
(online)     

      

  
OLYMPIÁDA V D 
  
  

  
 

26.01.2022 
  

  
Školní kolo soutěže organizované 
MŠMT zaměřená na znalost 
historie  
OSV, VDO, EGS 

VIII., IX. 
  

  
OLYMPIÁDA V ČJ 
  
  

 

 
28.01.2022 

  

 
IX. 

  

Školní kolo soutěže organizované 
MŠMT zaměřené na jazykové a 
slohové dovednosti žáků 
OSV, MV, Jazyk a jazyková 
komunikace 

 
BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

 
Školní kolo soutěže organizované 
MŠMT ve znalostech z přírodopisu 
EV, Člověk a příroda 

14.02.2022 VI. - IX. 
      
     

  
LEKCE Z INTIMITY 
  
  

  
Program SZŠ Kroměříž zaměřený 
na anatomii pohlavních orgánů, 
prevenci bezpečného pohlavního 
života a psychologii člověka 
OSV, VDO, Člověk a příroda, 
Člověk a zdraví 

 
22.02.2022 

  
  

IX. 
  
  

  Třídní kolo v recitaci jednotlivců 
  
OSV, MV, Čj 

 
    

RECITAČNÍ SOUTĚŽ únor - březen I. - IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

OLYMPIÁDA V AJ 
  
  

 
Okresní kolo soutěže vyhlašované 
MŠMT zaměřené na jazykové 
dovednosti žáků 
OSV, MV, Jazyk a jazyková 
komunikace 

01.03.2022 
  VII., IX. 

  
  

  
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
  
  

    
 

IV. 
  

Program pracovníka DDH 
zaměřený na pravidla bezpečnosti  
silničního provozu  
OSV, VDO 

09.03.2022 
  

        
 
 
SOUTĚŽ V KRASOPISE 

 
Celoškolní soutěž zaměřená na 
krasopis, úpravu písma, 
dodržování tvarů písmen 
OSV, MV, Čj 

18.03.2022 I. - IX. 
      
      
  

Matematická soutěž pořádaná PdF 
a PřF UP Olomouc 
OSV, M 

    
MATEMATICKÝ 
KLOKAN 18.03.2022 II. - IX. 
      

    

  
DEN VODY 
  
  

 
Prezentace VAK Kroměříž 
seznamující žáky s vodárenskou 
technikou na vyhledávání poruch, 
monitoring kanalizace a čištění 
sítí; s výrobou, úpravou a čištěním 
vody 
OSV, EV, Člověk a příroda 

 
22.03.2022 

  

  

V., VI. 
  

PŘEHAZOVANÁ 

 
Okresní kolo Sportovní ligy ZŠ – 
soutěž družstev v přehazované 

23.03.2022 IV., V. 

OSV, MV, VDO, Člověk a zdraví    
    

Školní kolo v recitaci jednotlivců 
  
OSV, MV, Čj 

    
RECITAČNÍ SOUTĚŽ 25.03.2022 I. - IX. 
      
      
        
NÁVŠTĚVA 
PŘEDŠKOLÁKŮ 

Spolupráce s MŠ 
  
OSV 

30.03.2022 I. 
V I. TŘÍDĚ     
      
    

Krajské kolo soutěže organizované 
MU v Brně ve znalostech  
z geologických disciplín 
OSV, EV, Člověk a příroda 

    
GEOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 04.04.2022 IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

  
POZNEJ A CHRAŇ 
  
  

  

06.04.2022 
08.04.2022  

IV.-V. 
VI.-VII.  

Okresní kolo ekologické soutěže 
družstev organizované ZO ČSOP 
Ekocentrum Čtyřlístek 
OSV, EV, Člověk a příroda 

  
BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 
  

  
Okresní kolo soutěže 
organizované MŠMT ve znalostech 
z přírodopisu 
EV, Člověk a příroda 

 
11.04.2022 
22.04.2022 

VIII. 
VII.  

  

  
POZNEJ A CHRAŇ 
  
  

  
Krajské kolo ekologické soutěže 
družstev organizované  
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek. 
OSV, EV, Člověk a příroda 

 
21.04.2022 

  

  
VI.-VII. 

  
  

    
Environmentální výchova v praxi, 
třídění odpadu 
EV, Člověk a svět práce 

    
JARNÍ SBĚR PAPÍRU 25.4.-28.4. I. - IX. 
  2022   
      

  
UKLIĎME ČESKO 
  
  

  
Celorepubliková akce zaměřená 
na ochranu životního prostředí 
OSV, EV, Člověk a příroda, Člověk 
a svět práce 

  
29.04.2022 

  
  

 
I. - IX. 

  

  
TUTANCHAMON 
  
  

  
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
kulturní zajímavosti Brna 
spojená s návštěvou výstavy 
Tutanchamon - jeho hrobka a 
poklady 
OSV, VDO, EGS 

 
13.05.2022 

  

 
VII.-IX. 

  

NAŠE OBEC 
  
  

 
Beseda se starostou obce v rámci 
ročníkového projektu zaměřená  
na poznávání historie a života 
 v obci 
OSV, VDO, Člověk a jeho svět 

16.05.2022 
  III. 

  
  

 
 
VOLBA POVOLÁNÍ 

 
Exkurze na Úřad práce v 
Kroměříži zaměřená na volbu 
povolání; nabídku středních škol  
a učilišť 
Volba povolání, OSV, VDO 

18.05.2022 VIII. 
      

      

  
EXKURZE     
TOSHULIN a.s.  

 
Exkurze zaměřená na seznámení s 
provozem strojírenské výroby.  
OSV, VDO 
  

 
26.05.2022  

 
VIII.  
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

  
CHEMICKÉ AKTIVITY 
GYMNÁZIUM 
KROMĚŘÍŽ 
  

     
Aktivita IROP zaměřená na 
seznámení s chemickou laboratoří, 
jejím řádem, chemickým sklem 26.05.2022 IX. 
a s praktickou zkouškou práce v 
laboratoři     
OSV, Člověk a příroda        

    
Pravidla bezpečnosti silničního 
provozu a pravidla bezpečné jízdy 
OSV, VDO 

30.05.2022  

 
IV. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ 
KROMĚŘÍŽ   

EXKURZE KROMĚŘÍŽ 
  
  

 
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
kulturní zajímavosti Kroměříže 
spojená s návštěvou Muzea, 
zámecké věže, Zrcadlového 
bludiště 
OSV, VDO, Umění a kultura 

01.06.2022 
  

VI. 
  

 
JEDEME DO ZOO 

 
Hudebně výchovný program ZUŠ 
Zdounky 
OSV, VDO, Umění a kultura 

02.06.2022 I., II. 
      
      

  
DEN DĚTÍ 

Třídní program:  
Hry v přírodě 
OSV, Člověk a příroda 

 
03.06.2022  

I., II. 
Podzámecká zahrada 
OSV, Umění a kultura III.-IV. 
Kontrola zarybnění 
OSV, Člověk a příroda V. 
KOVOZOO                             
OSV, EV, Člověk a příroda    

VI. 

Moderní umění v Kroměříži  
OSV, Umění a kultura 

VII. 

Turistická vycházka k Nětčické 
studánce     
OSV, Člověk a zdraví 

VIII. 

  
Den tance  
OSV, Umění a kultura   

IX. 

  
EXKURZE – ČOV 
  
  

  
Environmentální exkurze 
zaměřená na fungování ČOV 
Zborovice 
OSV, EV, Člověk a příroda  

  
06.06.2022 

  
  

 
IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

EXKURZE – SKLÁDKA  
KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU 
 

 
Environmentální exkurze 
zaměřená na fungování skládky  
komunálního odpadu Depoz, spol. 
s r.o. 
OSV, EV, Člověk a příroda 

09.06.2022 IX. 

  
MISE 45 
  
  

  
 

10.06.2022 
  

 
IV. 

  

Matematická soutěž čtyř až 
pětičlenných týmů pořádaná UTB 
Zlín 
OSV, M 

    
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
poznávání našeho regionu  
 s hrami v přírodě  
OSV, VDO, Člověk a příroda, 
Člověk a zdraví 

    
 
PŘEŽITÍ V DIVOKÁCH 17.06.2022 V. 
      

      
        
 
ZOO A DINOPARK 
VYŠKOV 

Exkurze do ZOO zaměřená na 
poznávání domácích  
i hospodářských zvířat z celého 
světa a prohlídku DinoParku ve 
Vyškově 
OSV, VDO, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda 

17.06.2022 I.-IV. 
      

      
  
ZLÍN – KRAJSKÉ 
MĚSTO 
  
  

      
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
kulturní zajímavosti Zlína 
spojená se sportovními aktivitami 
OSV, VDO, Umění a kultura 

 
20.06.2022 IX.  

    
    

    
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
poznávání našeho regionu  
po naučné stezce Boří 
OSV, VDO, Člověk a příroda 

    
 
KLIDNÉ DIVOKY 24.06.2022 VII. 
      
      

  
ZBOROVICE A OKOLÍ 
   

  
Vlastivědná exkurze zaměřená na 
poznávání našeho regionu  
 OSV, VDO, Člověk a příroda 
  

 
24.06.2022 

  

 
VIII. 
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Zájmové aktivity žáků 

I v letošním školním roce jsme žákům nabídli možnost navštěvovat ve škole 

bezúplatně zájmové aktivity, které tradičně probíhají v odpoledních hodinách 

v období od 1. října do 31. května. Nabídku jsme znovu rozšířili o kluby pro žáky: 

Čtenářský klub, Klub komunikace v cizím jazyce a Badatelský klub (prostředky 

na realizaci byly získány z projektu OPVVV „Šablony 2019 ZŠ Zborovice“).   

 

Název aktivity 
Ročník/y Počet žáků 

LOGOPEDICKÝ KROUŽEK 1. – 5. 8 

ANGLIČTINA HROU 1. 14 

POHYBOVÉ HRY 1. – 2. 21 

POHYBOVÉ HRY 3. – 5. 19 

PŘÍPRAVNÝ SBOR 1. – 3. 7 

SBOROVÝ ZPĚV 4. – 9. 18 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 5. - 9. 3 

HUDEBNÍ KROUŽEK (KYTARA, UKULELE) 5. - 9. 4 

ČTENÁŘSKÝ KLUB 5. - 9. 7 

KLUB KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE 6. - 9. 12 

BADATELSKÝ KLUB 4. - 9. 12 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala na veřejnosti tradičními formami 

- pí semne  pozva nky v z a kovsky ch kní z ka ch, tis te ne , popr . tvor ene  pozva nky,  

- plaka ty akcí ,  

- informace o pr ipravovany ch akcí ch na s kolní m webu www.zszborovice.cz, 

- informace o de ní  ve s kole ve vy ve sce pr ed prodejnou COOP Zborovice, 

- hla s ení  mí stní ho rozhlasu, 

- informace v regiona lní m tisku, 

- zasí la ní  litera rní ch a vy tvarny ch prací  do soute z í , 

- u c ast na ru zny ch soute z í ch a olympia da ch, 

- c la nky v regiona lní m tisku. 

 

V tomto s kolní m roce jsme se zapojili do te chto aktivit vyhla s eny ch jiny mi 

por adateli: 

 

Naukové soutěže a olympiády 

 

- Geologicka  olympia da – školní kolo 

U c ast: 2 z a ci – IX. tr í da 

 

- Geologicka  olympia da – okresní kolo 

U c ast: 2 z a ci – IX. tr í da 

 

- Geologicka  olympia da – krajské kolo 

U c ast: 2 z a ci – IX. tr í da 

 

- Biologicka  olympia da kategorie D – školní kolo 

U c ast: 11 z a ku  – VI., VII. tr í da 

 

- Biologicka  olympia da kategorie D – okresní kolo 

U c ast: 2 z a ci – VII. tr í da 

Umí ste ní : 5. – 6. mí sto 

 

http://www.zszborovice.cz/
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- Biologicka  olympia da kategorie C – školní kolo 

U c ast: 6 z a ku  – VIII., IX. tr í da 

 

- Biologicka  olympia da kategorie C – okresní kolo 

U c ast: 2 z a ci – VIII., IX. tr í da 

Umí ste ní : 5. – 6. mí sto 

 

- Poznej a chran  – okresní kolo 

U c ast: 6 z a ku  (2 ty my) – IV., V. tr í da 

 

- Poznej a chran  – okresní kolo 

U c ast: 12 z a ku  (3 ty my) – VI., VII. tr í da 

Umí ste ní : 2. mí sto 

 

- Poznej a chran  – krajské kolo 

U c ast: 3 z a ci (1 ty m) – VII. tr í da 

Umí ste ní : 7. mí sto 

 

- Zlata  srnc í  trofej  

U c ast: 8 z a ku  – V., VI., VII. tr í da 

Umí ste ní : 4., 4-5., 8.-9. mí sto 

 

- Olympia da v Aj – školní kolo 

U c ast: 11 z a ku  – VII., VIII., IX. tr í da 

 

- Olympia da v Aj – okresní kolo 

U c ast: 2 z a ci – VII., IX. tr í da 

 

- Olympia da v D – školní kolo 

U c ast: 24 z a ku  – VIII., IX. tr í da 

 

- Matematicky  klokan – školní kolo 

U c ast: 85 z a ku  – II. - IX. tr í da 
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- Pr í rodove dny  klokan – školní kolo 

U c ast: 3 z a ci – VIII. - IX. tr í da 

 

- Olympia da v C j – školní kolo 

U c ast: 3 z a ci – IX. tr í da 

 

 

Literární soutěže 

 

- Krome r í z ska  litera – „aby ze sve ta nevymizela radost“ 

U c ast: 5 z a ku  – VI., VII. tr í da 

 Umí ste ní : 3. mí sto  

 

 

Výtvarné soutěže 

 

- Zborovice na mape  – vy tvarna  soute z  – ztva rne ní  vy znamny ch mí st obce 

volnou technikou 

- U c ast: 106 z a ku  – I.- IX. tr í da 

 

- Nas e pove sti – vy tvarna  soute z  – ilustrace k regiona lní m pove stem pro 

MAP Hr í be cí  hory 

- U c ast: 38 z a ku  – VI. - VIII. tr í da 

 

- Rozsviťme C esko – celostátní kolo 

U c ast: 10 z a ku  – VIII.- IX. tr í da 

Umí ste ní : 1 z a k – cena odborne  poroty, 1 z a k – ví te z internetove ho 

hlasova ní  

 

- Soute z  de tske  mapy Barbary Petchenik – národní kolo mezina rodní  

ume lecko-kartograficke  soute z e – Mapa me ho budoucí ho sve ta 

U c ast: 2 u c astní ci S D 

Umí ste ní : 6. mí sto 
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- Rozsviťme C esko – celostátní kolo 

U c ast: 7 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 3. mí sto, 3 u c astní ci cena odborne  poroty 

 

- Zebra se za tebe nerozhle dne – krajské kolo 

U c ast: 7 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 3. mí sto, 3 u c astní ci cena odborne  poroty 

 

- Poha dky z Hr í be cí ch hor – regionální kolo 

U c ast: 15 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 2 u c astní ci obra zek k pove sti vybra n do knihy 

 

- Zima – Tajemství  lesa, 32. roc ní k vy tvarne  soute z e De ti malují  pro Konto 

Barie ry – celostátní kolo 

            U c ast: 19 u c astní ku  S D 

 

- 50. roc ní k Mezina rodní  de tske  vy tvarne  vy stavy Lidice 2022, te ma – 

Muzeum 

U c ast: 12 u c astní ku  S D 

 

- Za mecka  stras idla 

U c ast: 4 u c astní ci S D 

 

- PO oc ima de tí  a mla dez e, te ma "Z ivelne  katastrofy – na roc ny  u kol pro 

hasic e" - školní kolo  

U c ast: 9 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 1. mí sto 2 u c astní ci S D, 2. mí sto, 3. mí sto 

 

- PO oc ima de tí  a mla dez e, te ma "Z ivelne  katastrofy – na roc ny  u kol pro 

hasic e" - okresní kolo  

U c ast: 4 u c astní ci S D 

Umí ste ní : 3. mí sto 
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- Doma cí  mazlí c ek 

U c ast: 16 u c astní ku  S D 

 

- XIII. roc ní k vy tvarne  soute z e Western a kone  oc ima de tí  – celostátní kolo 

U c ast: 11 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 3. mí sto, 3 u c astní ci S D semifina le 

 

- Poha dky paní  hudby - 6. roc ní k vy tvarne  soute z e – celostátní kolo 

U c ast: 8 u c astní ku  S D 

 

- Rok netopy ru  – celostátní kolo 

- U c ast: 7 u c astní ku  S D 
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j) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Škola poskytovala součinnost ČŠI podle platných předpisů.  

Spolupracovali jsme, popř. předávali jsme ČŠI informace: 

 

–  dobrovolne  zjis ťova ní  vy sledku  z a ku  5., 7. a 9. roc ní ku za kladní ch s kol 

a odpoví dají cí ch roc ní ku  ví celety ch gymna zií  z c eske ho jazyka, matematiky 

a anglicke ho jazyka pr esunute  z 2. pololetí  s kolní ho roku 2020/2021 na 

podzim 2021 (testovane  tr í dy VI. a VIII.) 

– inspekc ní  elektronicke  zjis ťova ní  zame r ene  na problematiku podpory 

pohybovy ch aktivit a pohybovy ch dovedností  z a ku  (dí lc í  souc a st s irs í ho 

tematicke ho s etr ení  C S I orientovane ho na pohybovou problematiku) 

 

 

    



str. 46 
 

Základní údaje o hospodaření školy  
   

 

k) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy bylo v kalendářním roce 2021 vyrovnané. Do rezervního 

fondu byla v březnu 2022 se svolením zřizovatele převedena částka 64 064,00 Kč 

a do fondu odměn částka 15 000,00 Kč.  

Rozbor hospodaření školy za příslušný hospodářský rok byl předložen školské 

radě a zřizovateli v zákonem stanovené lhůtě v souladu s platnými předpisy. 

 

1. DOTACE  
 
Na rok 2021 byl schválen rozpočet na provoz pro Základní školu Zborovice, okres 

Kroměříž, příspěvkovou organizaci v celkové výši  15 701 042,00 Kč.   

 výše dotací 

MŠMT – NIV celkem 13 229 778,00 Kč    

OP VVV     371 264,00 Kč  

Obec Zborovice – provoz 2 100 000,00 Kč 

dotace na provoz celkem                                    15 701 042,00 Kč 
 

2.  NÁKLADY  

V přehledu nákladů v položce spotřeba materiálu je celková částka včetně 

spotřeby potravin.  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

mzdové prostředky  9 796 826,00 34 543,00 

OON 90 910,00 0 

zákonné odvody 3 312 170,46 11 675,54 

tvorba FKSP 197 779,62 690,86 

zákonné pojištění KOOP 40 827,38 145,10 

spotřeba materiálu včetně 
potravin 

 892 367,70 74 951,24 
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nákup DDHM, DDNM 796 408,80 0 

spotřeba energií 645 880,64 15 631,36 

opravy a udržování 190 679,34 0 

cestovné 2 576,00 0 

ostatní služby 469 449,77 0 

jiné ostatní náklady 114 660,00 0 

odpisy majetku 118 692,00 0 

ostatní soc. náklady 175 847,33 0 

náklady celkem 16 845 075,04 Kč 137 637,10 Kč 

 

3. VÝNOSY  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

Tržby 637 085,00 163 588,00 

úroky z účtu 1 200,00 0 

ostatní výnosy 94 267,75 13 920,00 

dotace MŠMT 13 747 086,80 0 

dotace ÚSC 2 100 000,00 0 

zúčtování RF a FRM 304 628,59 0 

výnosy celkem 16 884 268,14 Kč 177 508,00 Kč 

 

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 výnosy 
 

náklady hospodářský 
výsledek 

hlavní činnost 
 

16 884 268,14 16 845 075,04 + 39 193,10 

vedlejší činnost 
 

177 508,00 137 637,10 + 39 870,90 

celkem   17 061 776,14 Kč 16 982 712,14 Kč + 79 064,00 Kč 
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Zisk organizace činí  79 064,00 Kč. 

 

5. MAJETEK  

Majetek je evidován v inventárních knihách a inventárních kartách v programu 

ACE EMA. K 30. 11. 2021 byla provedena inventarizace drobného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a samostatných movitých věcí. 

 

Finanční stavy inventarizovaného majetku k 31. 12. 2021: 

SÚ 018 – DDNM    224 144,50 Kč  

SÚ 022 – SMV               1 754 047,97 Kč 

SÚ 028 – DDHM              6 767 240,42 Kč 

 

6. STAV FONDŮ  K 31. 12. 2021 

SÚ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb  126 834, 05 Kč  

SÚ 413+414  Fond rezervní     497 850,40 Kč  

SÚ 416 Fond reprodukce majetku                  520 882,44 Kč  

SÚ 411             Fond odměn                                  17 000,00 Kč 

 

Veškeré použité údaje byly čerpány z účetní závěrky k 31. 12. 2021. Zápis                  

o provedené inventuře majetku k 30. 11. 2021 včetně vyřazovacích protokolů je 

uložen v archivu školy. 

V červnu 2022 provedlo kontrolní oddělení ekonomického odboru krajského 

úřadu Zlínského kraje veřejnosprávní kontrolu na místě. 
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Závěr 

Výuka ve školním roce 2021/2022 byla realizována dle školního 

vzdělávacího programu Škola dobrých základů, včetně dodatků.  

Pedagogové se snažili žákům předat co nejvíce vědomostí, využít 

poznatky získané na školeních a začlenit je do výuky. Vedli žáky v průběhu celého 

školního roku k osvojování potřebných strategií učení, získávání nezbytných 

dovedností, prohlubování znalostí a k všestrannému rozvoji jejich schopností. 

Využíváním efektivních forem práce, vhodných vyučovacích metod, 

alternativních způsobů práce a pozitivní motivací usilovali o dosahování 

optimálních výchovně vzdělávacích výsledků. Během vzdělávání a výchovy 

podporovali tvořivé myšlení, schopnost žáků řešit efektivně problémy, 

komunikovat, spolupracovat, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, 

k odlišným kulturám. Pedagogové rozvíjeli také péči o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Velkou pozornost jsme věnovali otázkám prevence 

sociálně patologických jevů.  

I v letošním školním roce zasáhla v zimním období do vzdělávání 

distanční výuka (byla realizována synchronní i asynchronní formou), 

neprocházela však napříč všemi ročníky. Nedošlo k celkovému uzavření škol na 

základě mimořádných opatření. Distanční výuka se týkala pouze nařízené 

karantény v jednotlivých ročnících po dobu jednoho až dvou týdnů.  

Proto jsme mohli také zrealizovat řadu zajímavých mimoškolních aktivit 

pro žáky i rodiče a širokou veřejnost. Žáci nás úspěšně reprezentovali na 

kulturních a společenských akcích, účastnili se literárních, výtvarných, 

sportovních, naukových soutěží a olympiád na okresní, krajské i republikové 

úrovni.  

Podařilo se nám splnit všechny úkoly, které jsme zařadili do plánu práce a 

v průběhu roku připojit mnohé další. Jak je patrné z výroční zprávy, škola se 

během školního roku zapojila do projektů, které tvoří významný přínos pro školu 

nejen po stránce finanční. Výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí. Naše 

škola stále patří mezi kvalitní výchovně – vzdělávací zařízení. Školní rok 

2021/2022 můžeme chápat jako další úspěšný rok na cestě ke zlepšení kvality 

vzdělávání žáků naší základní školy. 
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Rádi bychom poděkovali za vynaložené úsilí všem zaměstnancům školy, 

zřizovateli, rodičům, sponzorům, partnerům a příznivcům školy, kteří nám 

během tohoto školního roku pomáhali a ochotně vycházeli vstříc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vy roc ní  zpra vu pedagogicka  rada projednala a neme la z a dne  pr ipomí nky  

dne 11. 10. 2022. 

 

Vy roc ní  zpra vu projednala a schva lila s kolska  rada dne 12. 10. 2022. 

 

Zpra va byla v pí semne  podobe  pr eda na zr izovateli s koly a zpr í stupne na na 

dostupne m mí ste  ve s kole a v elektronicke  podobe  na www.zszborovice.cz        

dne 21. 10. 2022. 

 

Vy roc ní  zpra va vyda na pod c í slem jednací m ZS Z/JP/6/2022. 

     

 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Vladimíra Jáchimová.  

 

Ve Zborovicích dne 7. 10. 2022                      Mgr. Vladimíra Jáchimová 

http://www.zszborovice.cz/
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Přílohy 

      

 

 

 

 

 

 

Fotodokumentace 

aktivit a prezentace školy        

na veřejnosti 
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Zátopkovy štafety – štafetový běh III.-IX. třída 
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Ukliďme Česko 
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Kurz OSV I. třída

 

 

 



str. 55 
 

Přílohy  
   

 

Kurz OSV VI. třída
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 Den MAS Hříběcí Hory
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OK kolo
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Olympiáda v Aj
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Koně – Pč VIII. třída
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17. listopad

 

Velká Morava
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Les ve škole 
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Putování s plazy 
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Nebojme se zdravovědy
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Den vody
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Přehazovaná – okresní kolo Sportovní ligy ZŠ 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů 
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Hrajeme si s předškoláky 
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Den učitelů
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Předávání cen Kroměřížská litera
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Návštěva předškoláků v I. třídě
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Poznej a chraň – okresní kolo
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Poznej a chraň – krajské kolo 

 

 

 

 

 

 



str. 72 
 

Přílohy  
   

 

Biologická olympiáda – okresní kolo 
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KOVOZOO
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Vybarvený běh Kroměříž
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ČOV Zborovice
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  Pojedeme do ZOO 
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Jezírko 
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Skládka komunálního odpadu Nětčice
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Sebeobrana žáků ZŠ Zborovice 
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Sportovní den 
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Žonglérské dílny v ŠD
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Myslivost v kostce v ŠD
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Malí zdravotníci v ŠD
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Halloween v ŠD  
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 Rozsviťme Česko v ŠD
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Hrajeme si na sněhu v ŠD
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Žabí hotel v ŠD 
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Hrajeme si s přírodninami v ŠD

   

 

 


