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I. Základní charakteristika školy 
 

a) Název školy:                   2. Základní škola Holešov 

 Sídlo:                   Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov  

 

b) Zřizovatel:                   Město Holešov  

                    Masarykova 628 

                    769 01 Holešov  

 

c) Právní forma:                   příspěvková organizace  

 Právní subjektivita:                     od 1. 1. 1996 

 IČO:                   63458799 

 IZO:                   102519358 

 

d) Ředitelka školy:                   Mgr. Helena Moravčíková 

 Datum jmenování do funkce:    1. 8. 2019  

 Jmenoval:    Město Holešov 

 

 Zástupce ředitele:  Mgr. Hana Hlobilová 

 Datum jmenování do funkce: 17. 8. 2011 

 

e) Kontakt na školu:  tel.: 573 396 019, 605 387 198 

   e-mail: info@zshol.cz 

    http: www.zshol.cz 

 

f) Údaje podle „Rozhodnutí o zařazení do sítě škol“ a jejich kapacity 

                                                                                                              kapacita             IZO 

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, Holešov 470 žáků 102 519 358 

Školní družina - Smetanovy sady 625, Holešov 70 žáků 118 800 426 

Školní klub – Smetanovy sady 625, Holešov  53 žáků 150 077 556 

 

g) Základní údaje o škole za školní rok 2019/2020:  
 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped. prac.  

k 30. 6. 2020 

1. stupeň 5 96 19, 2 6, 00 

2. stupeň 4 77 19, 25 6, 55 

asistenti pedagoga 6 9 - 5, 53 

ŠD 2 59 24 1, 80 

ŠK 1 23 - DPP 

 

h) Školská rada: 

Složení školské rady:  

 

 Adéla Ševčíková - zástupce zákonných zástupců 

     Erik Fišer - zástupce zákonných zástupců 

 Mgr. Hana Hlobilová - zástupce pedagogických pracovníků 

 Mgr. Tamara Košatová - zástupce pedagogických pracovníků 

 Ing. Pavel Karhan - zástupce zřizovatele 

 Milan Roubalík - zástupce zřizovatele 

mailto:info@zshol.cz
http://www.zshol.cz/
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Termín konání Schváleno, projednáno 

9. 10. 2019 Výroční zpráva za šk. rok 2019/2020, volba předsedy, hřiště školy. 

10. 6. 2020 Hodnocení 1. pololetí 2019/2020, průběh 2. poletí 2019/2020 (nepovinná 

distanční výuka, platforma Google Classroom), řádné volby za 

pedagogické pracovníky a zákonné zástupce přesunuty na srpen a září 

2020, zástupci za zřizovatele jmenováni 8. 6. 2020: Ing. Pavel Karhan, 

Milan Roubalík (pro období 2020 - 2023), opravy ve škole, dotace IROP. 

27. 8. 2020 Školní řád č.j. 595/2020, ŠVP č.j. 580/2020, hodnocení 2. pololetí 

2019/2020, za pedagogické pracovníky zvoleni Mgr. Hana Hlobilová,  

Ing. Petr Pokorný (pro období 2020 - 2023). 

 

ch) Spolek rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov (dále jen SRPD) 
 

SRPD je dle platných zákonů institucí sdružující zejména rodiče a zákonné zástupce dětí 

navštěvujících školu.  Zaměřuje se na podporu doprovodných programů a akcí souvisejících se 

vzdělávacím programem školy nebo volnočasových aktivit, rozvíjení vztahů rodičů, žáků a 

zaměstnanců základní školy, pořádá a spolufinancuje kulturní, společenské a osvětové akce pro 

žáky základní školy, podílí se na vybavenosti školy výukovými pomůckami, poskytuje příspěvek 

na odměny žáků za mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé akce, výlety, 

exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci primární prevence-program. 

 

Ve školním roce 2019/2020 se SRPD podílelo: 

 na dopravném k výuce plavání, do divadla ve Zlíně, LVK 

 na exkurzi Dukovany - Dalešice, Praha, adaptačním kurzu 

pro 6. ročník 

 nákupu elektrospotřebičů do cvičné kuchyně, pomůcek do 

Tv, Vv, M 

 na preventivním programu Centra primární prevence 

Renarkon Ostrava „Buď OK“ a vytvoření preventivní 

filmotéky 

 na nákupu materiálu do školní dílny 

 na odměnách v literární soutěži, při Dnu dětí a LVK 

 na materiálovém zajištění ŠD 

     viz účetnictví SRPD 

 

Základním zdrojem příjmu jsou členské příspěvky od rodičů. Dalšími příjmy mohou být 

dobrovolné dary a výtěžky z akcí např. ples školy. Takto získané prostředky jsou použity ve 

prospěch dětí 2. Základní školy Holešov, k rozvoji školní činnosti dětí a k zajištění programů, 

které nejsou hrazeny z rozpočtu základní školy. SRPD se schází minimálně 4 x ročně, na schůze 

je zván jeden zástupce z každé třídy a vedení školy.  

 

Přehled třídních důvěrníků 2019/2020 

Třída Jméno, příjmení 

1. A Monika Stískalová Šišková, Michal Dorazín 

2. A Veronika Mikulíková 

3. A Blanka Červeňáková 

4. A Ilona Vybíralová 

5. A Lenka Marčonková 

6. A Renata Mlčáková 

7. A Adéla Ševčíková 

8. A Ilona Gregorová 

9. A Radka Jurčáková Müllerová 
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Výroční zpráva o hospodaření SRPD v roce 2019 

  

    Počáteční zůstatek 1. 1. 2019 27258,18 50219 77477,18 

    Příjmy BÚ Pokladna Celkem 

Za ples   120948,00 120948,00 

Úroky BÚ 5,86   5,86 

Členské příspěvky   99000,00 99000,00 

Vklad 209500,00   209500,00 

Ostatní   805,00 805,00 

Pracovní sešity   57800,00 57800,00 

Celkem 209505,86 278553 488058,86 

    Výdaje BÚ Pokladna Celkem 

Ples (pronájem, cattering, tisk plakátů) 48474,00   48474,00 

Akce (den matek, vánoce, LVK, taneční, adaptační) 5620,00 19371,00 24991,00 

Výzdoba školy   5233,00 5233,00 

      0,00 

učební pomůcky (resuscit. modely, předškol., 

kuchyňka) 4515,00 14877,00 19392,00 

Materiálové vybavení (koberec, nádobí, spotřebiče) 75724,00   75724,00 

poplatky  1878,36 100,00 1978,36 

doprava žáků (LVK, soutěže, divadla, plavání, výlety) 35865,00 6360,00 42225,00 

Ostatní služby (prevent. progr., výzdoba, SCIO) 4760,00 2000,00 6760,00 

odměny žákům   7917,00 7917,00 

Knihy, pracovní sešity 59895,00   59895,00 

Příspěvek ŠD   11664,00 11664,00 

Na účet   209500,00 209500,00 

Celkem 236731,36 277022,00 513753,36 

    Zůstatek 31. 12. 2019 32,68 51750,00 51782,68 
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II. Vzdělávací program školy   
 

Program Třídy Název 

Školní vzdělávací program Č. j. 585/2019 1. -  9. A  Šance 

 

1. Učební plány  

 

Tabulace učebního plánu 1. stupně 
 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

 

Minimální 

časová dotace 

RVP/skutečnost 

 

Vyučovací 

předmět 

 

Ročník 
Celkem 

předměty 
 

Z toho 

DČD* 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

35/40 

 

9/12 

Český jazyk 7+2 7+1 7+1 7+1 7 40 5 

Anglický 

jazyk 
+1 +2 3 3 3 12 3 

 

Matematika 20/24 Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 
 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1/1 Informatika - - - - 1 1 0 

 

Člověk 

a jeho svět 
12/13 

Prvouka 2 2 2 - - 6 0 

Vlastivěda - - - 1 1+1 3 1 

Přírodověda - - - 2 2 4 0 
 

Umění 

a kultura 
12/13 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 - 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1+1 2 2 8 1 

 

Člověk 

a zdraví 
10/10 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 

 

Člověk 

a svět práce 
5/5 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 - 

Průřezová témata P P P P P   

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 14 

 

*DČD – disponibilní časová dotace 
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Tabulace učebního plánu 2. stupně 
 

Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Minimální 

časová dotace 

RVP/skutečnost 

 

Vyučovací 

předmět 

 

Ročník 

Celkem 

předmět 

Z 

toho 

DČD* 
6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

15/20 
Český jazyk a 

literatura 
4+1 4+1 4+1 3+2 20 5 

12/12 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

6/7 Německý jazyk - 2 2 2+1 7 7 
 

Matematika a 

její aplikace 
15/20 Matematika 4+1 4+1 4+1 3+2 20 5 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1/1 Informatika 1 - - - 1 0 

 

Člověk 

a společnost 
11/11 

Dějepis 2 1 2 2 7 0 

Občanská 

výchova 
1 1 1 1 4 0 

 

Člověk a 

příroda 
21/26 

Fyzika 1+1 2 2 2 8 1 

Chemie - - 2 2 4 0 

Přírodopis  2 1+1 1+1 1 7 2 

Zeměpis 2 1+1 1 1+1 7 2 
 

Umění 

a kultura 
10/10 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 4 0 

Výtvarná 

výchova 
1 2 1 2 6 0 

 

Člověk 

a zdraví 
10/10 

Tělesná 

výchova 
3 2 2 2 9 0 

Výchova ke 

zdraví 
- 1 - - 1 0 

 

Člověk 

a svět práce 
3/4 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 0+1 4 1 

 Volitelný 

předmět 
1  - - 1 - 1 1 

Průřezová témata P P P P   

Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122 24 

*DČD – disponibilní časová dotace 

 

Volitelné předměty  

 

8. ročník: Aplikovaná informatika 

9. ročník:  Aplikovaná informatika 
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2. Předmětové komise 
 

Po celý školní rok ve škole pracovaly pod vedením jednotlivých pedagogů tyto předmětové 

komise: 

 

Přehled projektů a soutěží předmětové komise Cizí jazyky: 

Anglický jazyk   

Evropský den jazyků 6. – 9. ročník projekt 

My Life 9. A projekt 

Poznávání a určování čísel 4. A soutěž  

Halloween 1. – 9. ročník projekt 

My family, My favourite things 4. A projekt  

„Spelling Bee“ 5. – 9. ročník soutěž, třídní a školní kolo 

Food 4. A projekt 

Computers 8. A projekt 

The Best Tshirt designer 1. A soutěž 

Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly. 

Německý jazyk   

Die Schulsachen 7. A Obrázkový slovník 

Das Essen 9. A obrázkový slovník 

Berlin 9. A miniprojekt 

Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětové komise Vedoucí  

Cizí jazyky (anglický jazyk, německý jazyk) Mgr. Lenka Janská 

Český jazyk, dějepis, občanská výchova Mgr. Zuzana Jarkovská 

Mgr. Lucie Dvorníková 

Mgr. Eliška Hubáčková 

Tělesná výchova Mgr. Lucie Dvorníková 

Mgr. Bronislav Tobolič 

Metodické sdružení I. stupeň Mgr. Jitka Dvořáková 

Přírodopis, zeměpis, chemie Mgr. Tamara Košatová 

Matematika, fyzika, informatika Mgr. Soňa Tomčíková 

Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti Mgr. Jitka Nedbalová 

Výchovný poradce Mgr. Lucie Dvorníková 

Mgr. Andrea Kubálková 

Školní metodik prevence Mgr. Hana Hlobilová 

Metodik EVVO Mgr. Tamara Košatová 

Koordinátor ŠVP Mgr. Soňa Tomčíková 

Školní družina a školní klub Eva Manová 
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   Anglické pexeso                    The Best Tshirt designer  

 

                   
Salzburg - žáci se dozvěděli o jednom z nejznámějších rakouských měst - při zpracování získali 

informace: kde leží, proč se tak jmenuje, významné památky, zjistí významné osobnosti, které tam 

žili 

 

   
Die Einladung (Pozvánka) - žáci měli za úkol zpracovat pozvánku na narozeninovou oslavu 

Přehled akcí předmětové komise Český jazyk, dějepis, občanská výchova: 



 - 11 -  

 

Přehled termínovaných akcí Čj: 

Datum Název akce 

Září Konzultace z Čj pro žáky 9. třídy 

Pedagogická intervence pro žáky 2. stupně - 2 x 1h 

Říjen Konzultace z Čj pro žáky 9. třídy (říjen – květen) 

Listopad Individuální příprava na OČJ 

Scio testování – 9. ročník 

Prosinec Individuální příprava na OČJ 

Leden Školní kolo OČJ 

Okresní kolo OČJ 

Únor Třídní kolo recitační soutěže – 6. - 9. ročník 

Březen Školní kolo recitační soutěže – 6. - 9. ročník 

 Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly 

 

Přehled termínovaných akcí D: 

Datum Název akce 

Září Exkurze – Kroměříž – muzeum + zámek – 6. a 7. třída 

Exkurze – Uherské Hradiště – věznice - 8. a 9. třída 

Relace – 28. září - Sv. Václav 

Říjen Relace – 28. říjen 

Listopad Relace - 17. listopad 

Mini projekt – Sametová revoluce – 8. – 9. ročník 

Prosinec  

Leden Školní kolo dějepisné olympiády 

Okresní kolo dějepisné olympiády 

 Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly 
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Burza středních škol – zámek Holešov 

 

Přehled termínovaných akcí Ov:  

Datum Název akce 

Září Pranostiky 6. A (průběžně) 

Beseda s Policií – 8. A – trestní právo 

Říjen Zamyšlení se nad sebou samým 8. A 

Pranostiky 6. A 

Moje škola 6. A 

Listopad Pranostiky 6. A  

Moje rodina (rodokmen) 6. A 

Prosinec Vánoce 6. A 

Světová náboženství 7. A 

Leden Pranostiky 6. A 

Únor Pranostiky 6. A, Peníze – 8. A 

Březen Celosvětové organizace - 9. A, Pranostiky 6. A 

 Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly 

 

Přehled akcí realizovaných MS 1. stupně 

Datum Název akce 

26. - 30. 8. 2019 Výzdoba tříd 

30. 8. 2019 Schůzka MS 

13. 9. 2019 Den otevřených dveří - Hasiči 

24. 9. 2019 Den bez aut 1. - 4. tř.  

27. 9. 2019 Projektový den- Evropský den jazyků 

1. 10. 2019 Dopravní výchova KM 

14. 10. 2019 Praha exkurze 4. A 

 Kostelecký slavíček 

1. 11. 2019 Projekt – tradice - dušičky 

12. 11. 2019 MŠ Grohova – návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 

12. 11. 2019 Malá technická univerzita 

12. 11. 2019 Projekt – podzimní skřítkové v 2. A 

26. 11. 2019 Den slabikáře  

27. 11. 2019 Den otevřených dveří 

27. 11. 2019 Vánoční dílny 

28. 11. 2019 MŠ Grohova – návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 

5. 12. 2019 Mikulášská nadílka 

11. 12. 2019 OVOV  s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou 

19. 12. 2019 Výchovný koncert Zlín 

20. 12. 2019 Vánoční posezení tříd 

7. 2. 2020 Technická univerzita 
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10. 2. 2020 Třídní schůzka v MŠ 

18. 2. 2020 Třídní schůzka v MŠ 

25. 2. 2020  Technická univerzita 

25. 2. 2020 Šikovný předškolák 

26. 2. 2020  Třídní kolo recitační soutěže  

27. 2. 2020 Třídní kolo recitační soutěže  

28. 2. 2020 Malá technická univerzita 

Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly. 

 

        
 

     
Celým školním rokem provázeli naše prvňáčky Andělé strážní žáci 9. A  
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Malá technická univerzita I. - 1. A 

 

     
Malá technická univerzita II. – 1. A 

 

     
Výlet Praha 4. A 
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Dopravní výchova s policistkou ČR 

 

 
                  Den slabikáře 1. A sluníčka 

 

 
                  Den slabikáře 1. A Svět vzdělání 

 



 - 16 -  

               
Všichni si mohli smlsnout na výborném dortu 

 

     
Návštěva u hasičů           Evropský den bez aut 

 

Přehled akcí realizovaných předmětovou komisí Přírodopis, zeměpis, chemie: 

Datum Název akce 

 Přírodopis 

13. 9. 2019 Muzeum Kroměříž – vzdělávací program HMYZ  6. - 7. ročník 

24. 9. 2019 Exkurze U. Hradiště, park Rochus, Kunovice 8. - 9. ročník 

16. 10. 2019 Přírodovědný klokan žáci 2. stupně 

29. 11. 2019 Preventivní programy pro 6. - 9. ročník  Renarkon 

Únor  Projekt ,, Zdravý styl. života ,,  pro 7. ročník 

  

 Zeměpis 

18. 9. 2019 Exkurze Dalešice, Dukovany 8. - 9. ročník 

4. 10. 2019 Projektový den - Státy střední Evropy všechny ročníky 

5. 11. 2019 Pohodáři – KANADA  5. - 9. ročníku 

  

 Chemie 

25. 10. 2019 Pálenice Všetuly – 8. - 9. ročník 

 Přírodovědný klokan výběr žáků 

Žádné další akce z důvodu COVID-19 neproběhly. 

 

Přehled akcí předmětové komise Matematika, fyzika, informatika 

Datum Název akce 

18. 9. 2019  Exkurze Dukovany a Dalešice 8. - 9. ročník 

16. 10. 2019 Přírodovědný KLOKAN -   výběr žáků 

12. – 22. 11. 2019 Testování SCIO 

6. 12. 2019 Finanční gramotnost 6. - 9. ročník 

20. 4. 2020 Výběr pomůcek do F a Ch pro novou učebnu 

20. 4. 2020 Rozpočet nové učebny F + Ch 
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Přehled projektů, akcí předmětové komise Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické 

činnosti 

Datum Název akce 

 

Praktické činnosti 

11. 9. 2019 Projektový den v SPŠN Bystřice p. H. pro 8. A 

30. 9. 2019 Otevření nové kuchyňky 

říjen Zahájení Kulinářského kroužku 

17. 10. 2019 Proběhl kroužek Dřevoobrábění 

25. 10. 2019 Burza škol 

listopad Návštěva zástupců COPT Km pro 9. A 

20. 11. 2019 Projektový den v SPŠN Bystřice p. H. pro 7. A 

26. 11. 2019 Předána školní zahrada 

27. 11. 2019 Vánoční dílničky 

28. 11. 2019 Kroužek Dřevoobrábění 

prosinec Projekt Vánoce v kuchyni 

prosinec Projekt Vyrábíme dřevěné dárky na Vánoce 

16. 1. 2020 Kroužek Dřevoobrábění 

6. 2. 2020 Kroužek Dřevoobrábění 

březen 2020 Výsadba záhonů + truhlíků 

červen 2020 Uzavření projektu Moderní dílna 

 

Hudební výchova 

11. 10. Filharmonie pro 2. stupeň 

23. 10. Soutěž Kostelecký slavíček - Čestné uznaní pro 2 žáky z naší školy 

27. 11. 2019 Koncert sboru při konání vánočních dílniček 

20. 12. 2019 Vánoční koncert školního sboru: Koledování na schodech 

prosinec Koledování v domovech pro seniory 

 

Výtvarná výchova 

listopad Miniprojekt podzimní krajina 

prosinec Příprava vánočních přání na odeslání (projekt eTwining) 

prosinec Miniprojekt Vánoce 

prosinec Výtvarná soutěž pro 2. stupeň “Anděl” 
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V naší nové cvičné kuchyňce jsme pekli i chleba a perníčky 

https://www.youtube.com/watch?v=y8vlcQZp_qU&t=32s 

 

Recept: 

Poctivý domácí chléb. Rychlý, bez "pěstování" žitného kvásku. Náhradou za kvásek je droždí.  

Díky tomu si můžete chléb upéct přesně ve chvíli, kdy ho potřebujete, nemusíte si pečení 

plánovat několik dní dopředu a výsledek je stejně ohromující jako při použití kvásku. Ba co víc, 

chuť je skvělá a k nerozeznání od kváskového chleba. Nevěříte? Tak neváhejte a vyzkoušejte 

recept na rychlý domácí chléb. Výsledek Vás mile překvapí. 

 

Suroviny: 

300 – 350 g žitná chlebová mouka 

0, 5 kg pšeničná hladká mouka 

1 kostka droždí 

20 g sůl 

10 – 15 g cukr 

10 g drcený kmín 

30 g ocet  

30 g slunečnicový olej 

0, 5 – 1 l voda 
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Práce v dílnách 5. A 

 

V rámci předmětových komisí, které se pravidelně scházely, byly naplánovány školní i 

mimoškolní akce, programy, exkurze, výlety. Všechny uskutečněné aktivity jsou přínosné pro 

další rozvoj žáků a přispívají k rozšíření jejich vědomostí, dovedností. Probíhala také spolupráce 

s poradenskými zařízeními KPPP a ZDVPP Zlín (s  okresní a krajskou metodičkou prevence), s 

OSPODem Holešov, Bystřice pod Hostýnem, se středisky výchovné péče, Policií ČR, Městskou 

policií Holešov, VPŠ a SPŠ MV Holešov, Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, SŠNO 

Bystřice pod Hostýnem, s TYMY Všetuly, s ČZS Holešov, s HZS ČR. 

Důležitá je stále velmi dobře fungující kooperace s místními mateřskými školami - MŠ 

Masarykova a MŠ Grohova. Účast paní učitelek na třídních schůzkách v mateřských školách 

před zápisem do 1. ročníku je naprostou samozřejmostí. Zde paní učitelky seznamují rodiče 
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s tím, co všechno by měl před vstupem do školy jejich prvňáček zvládnout, také poskytnou 

informace ohledně chodu školního vyučování, školy a školní družiny. 

 

Program Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu se stal již tradiční aktivitou pro 

budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Je prostředkem k tomu, aby se paní učitelky první třídy mohly 

seznámit s budoucími žáky.  Probíhá většinou v pěti na sebe navazujících společných setkání, 

kde si děti hravou formou vyzkouší, jak se ve škole pracuje, jak to ve škole vypadá a co je ve 

škole čeká. Prostřednictvím hravého činnostního učení si rozvíjí své schopnosti a dovednosti.   

 

 
   

     
Budoucí prvňáčci 
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3. Zájmová činnost  
 

Zájmové aktivity – vedené pedagogy školy 

Název zájmové činnosti Vedoucí  

Robotika s legem Ing. Petr Pokorný 

Konzultace v M Mgr. Soňa Tomčíková 

Konzultace v Čj Mgr. Lucie Dvorníková 

Logopedický kroužek I Mgr. Andrea Krejčí 

Logopedický kroužek II Mgr. L. Bezděková 

Školní pěvecký sbor Mgr. Zuzana Jarkovská/Renata Mlčáková 

Legohrátky Mgr. Kateřina Zacharová 

Legohrátky Ilona Gregorová 

Kulinářský Veronika Miklíková 

Doučování EU 1. A Mgr. Jitka Dvořáková 

Doučování EU 4. A Mgr. Jitka Nedbalová 

Doučování EU 8. A Mgr. Hana Hlobilová 

Doučování EU 7. A Mgr. Lucie Dvorníková 

Doučování EU 6. A Mgr. Lenka Leciánová 

Doučování EU 6. A Mgr. Renata Mlčáková 

Doučování EU 9. A Mgr. Soňa Tomčíková 

Doučování EU 5. A Ing. Hana Miklíková 

Badatelský klub EU  Mgr. Tamara Košatová 

Anglický klub EU Mgr. Lenka Janská 

Hodina Tv navíc/ ŠD Ilona Gregorová, Renata Mlčáková 

  

Zájmové aktivity – vedené  externisty 

Název zájmové činnosti Vedoucí  

Loutkohraní Jiří Kuhl 

Elektronika Karel Hrnčiřík 

 

 

     
Kroužek legohrátky   
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Kroužek loutkohraní 

 

V průběhu celého školního roku probíhala volnočasová aktivita organizovaná SŠNO v Bystřici 

pod Hostýnem s názvem „Dřevoobrábění“ pod vedením mistra odborného výcviku pana 

Blažka, této aktivity se účastnili zájemci z řad chlapců sedmého až devátého ročníku. Cílem 

tohoto setkávání a tvoření je doplnění a rozšíření technických znalostí a dovedností žáků a 

motivace ke studiu oborů s technickým zaměřením.   

 

4. Výchovně vzdělávací koncepce 
 

a) Koncepce rozvoje školy na školní roky 2019 – 2025 

 

Základní cíle a vize školy, které vedou k realizaci koncepce školy 

 

Tato dlouhodobá koncepce školy je přímo navazující a opírající se o koncepci let 2013 – 2019, 

kterou jsem zpracovávala při vstupu do funkce ředitelky 2. Základní Holešov. Je stále platná a 

každoročně ji obohacovaná o další vize, náměty, které ve vzájemné spolupráci realizujeme. 

Primárně vychází ze všeho dobrého a osvědčeného, co se v předchozích letech podařilo, na co je 

třeba navázat, a reaguje na požadavky moderního vzdělávání.  Prvořadým úkolem pro mě i mé 

kolegy je nastavení vysoké úrovně vzdělávání a výchovy.  

 

Základní cíle…… usilovat o školu: 

 s dobrou pověstí, o kterou bude trvalý zájem ze strany rodičů i veřejnosti 

(plníme, daří se nám) 

 udržovat naplněnost školy - neztratit zájem zákonných zástupců 

(plníme, daří se nám) 

 trvale zdokonalovat prostředí a technické zázemí školy 

(plníme, každoročně renovuje – rekonstruujeme prostory školy) 

 bezproblémově konkurující ostatním městským školám 

(jsme konkurencí) 

 s kvalitním a fundovaným pedagogickým sborem 

(splněno) 

 s prostředím přátelského a tvořivého klimatu 

(plníme) 

 podílející se na společenském dění města 

(plníme) 

 připravující žáky do budoucího života 

(plníme) 

 s bezpečným prostředím 

(plníme) 
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Výchova a vzdělávání 

 poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vedoucí žáky k tomu, aby 

získali pozitivní vztah k učení a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání, aby byla 

rozvíjena individualita každého žáka 

- jsme důslední, nároční, učitelský sbor je kvalifikovaný 

- máme kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program 

- k výuce na I. i II. stupni využíváme od roku 2014/2015 stavebnice LEGO  

education, robotické lego, lego jednoduché stroje (podporuje zručnost, technické 

myšlení, fantazii, IT zdatnost…) 

- nadstandardně se věnujeme nadaným žákům – třída spolku Svět vzdělání, výuka 

je rozšířena o 2 hodiny angličtiny, 1 hodinu logiky a 1 hodinu osobnostního 

rozvoje 

 pozitivně formovat a výrazně ovlivňovat morální profil žáků, připravit je na komunikaci 

mezi lidmi a uplatnění v životě, podporovat v nich odpovědnost za své jednání 

- během posledních tří let výrazně ubylo problémových žáků 

- občasné výchovné problémy řešíme operativně 

- v naší škole se nevyskytují sociálně patologické jevy 

 výuka je zaměřena na jazyky (angličtina, němčina, zájmově ruština) 

- angličtina od 1. ročníku (1 h/týden), třída Světa vzdělání (3h/týden) 

- plánujeme organizovat zájezdy do anglicky či německy mluvících zemí 

- rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka – 1. třída, vybrané třídy 2. stupně  

 podpora polytechnického vzdělávání 

- výuka v dílnách je na vysoké úrovni, dílnu jsme vybavili novým nářadím z projektu 

Moderní dílna 

- proběhla revitalizace školní zahrady – je koncipována jako výukovo-naučné 

prostředí, s odpočinkovými zónami (získány finance z IROPU) 

- proběhla kompletní rekonstrukce cvičné kuchyňky pro žáky 

 umožnit žákům realizovat se v širokém okruhu zájmové činnosti, kterou jim nabízí škola  

- množství kroužků – příprava na přijímací zkoušky z matematiky, českého jazyka,     

loutkoherectví, legohrátky, logopedická náprava, florbal, doučování, keramika, 

pěvecký sbor, anglická konverzace, přírodovědný kroužek, elektrotechnický 

kroužek, kroužek robotiky 

 

Klima školy, personální podmínky 

velmi souvisí s celkovým kulturním prostředím školy, s kvalitou řízení a vzájemnými 

mezilidskými vztahy. Systém mezilidských vztahů je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, 

mezi učiteli a ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a 

pedagogickým sborem a v neposlední řadě i mezi žáky samotnými. 

 rozvíjet a pěstovat podnětné a přátelské vztahy mezi pedagogy i ostatními zaměstnanci, 

stabilizovat kolektiv 

- kolektiv zaměstnanců je stabilizovaný 

- zaměstnanci se mohou spolehnout na vedení školy, mají v něm oporu 

- vztahy mezi zaměstnanci jsou na partnerské úrovni, odráží se to na vztazích mezi žáky a 

celkovém klimatu školy 

- zaměstnanci jsou podporováni ve vzdělávání, vedení školy jim zlepšuje pracovní 

prostředí 

 

Oblast materiálně-technická 

 zaměřit se na dostupnost počítačového vybavení pro učitele 

- postupně jsou nakupovány notebooky pro učitele (Šablony MŠMT) 

 modernizovat učebny dle aktuálního trendu ve výuce  

- oprava odborných učeben – probíhají rekonstrukce 3 učeben  – matematicko – 

fyzikální, robotická, dvě učebny IT (projekt IROP výzva č. 47) 
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 průběžně inovovat vybavení ICT snažit se získávat sponzory na konkrétní akce školy, 

zvýšit podíl dalších osob na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a 

projektů vyhlašovaných MŠMT, dalších organizací (plníme) 

 využít projektů IROP (využíváme) 

 pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP 

 aktualizovat stávající vybavení školy vhodnými didaktickými materiály a pomůckami 

(doplňujeme) 

 kultivovat pracovní prostředí zaměstnanců – vybavení kabinetů, kanceláří (plníme 

průběžně) 

 

Škola a veřejnost 

 tradiční akce pořádané školou 

- besídky, dny otevřených dvěří, vánoční dílny, konzultační hodiny, třídní schůzky, ples 

školy 

- spolupracovat se školskou radou, zřizovatelem 

- spolupráce probíhá – školská rada 2x do roka, setkání u pana starosty, účast  

představitelů města na některých akcích školy (zápis, první školní den, OVOV, vánoční 

dílny..) 

- webové stránky školy – informovanost rodičů i široké veřejnosti 

- webové stránky odpovídající požadavkům doby, každodenně aktualizované 

- fcb stránka 

 spolupracovat s místními organizacemi, spolky 

-  spolupracujeme (TYMY, hasiči, MKS, Policie ČR, OSPOD, Sokol, CPS Holešov…) 

 spolupráce s ostatními školami 

 - pořádání sportovní soutěže OVOV pro malotřídní školy Holešovska, pořádání 

projektových dopolední pro okolní malotřídní školy, spolupráce s ostatními školami 

v rámci MAPu – soutěže, vzdělávací aktivity, zájezdy 

 - spolupráce s mateřskými školami – návštěvy dětí ve vyučování v první třídě, aktivita 

pro rodiče a děti Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu 

 spolupráce se zřizovatelem 

- pořádání plesu školy v prostorách holešovského zámku 

- zapojení do soutěží – výstavy v holešovském zámku 

- programy pro Centrum pro seniory 

- úklidové práce v rámci projektu Čisté město 

- školské rady, návštěvy představitelů města na akcích školy (OVOV, Dny otevřených 

dveří, vánoční dílny, zahájení a ukončení školního roku…) 

- zviditelňujeme město prostřednictvím propagace školy – televizní pořad, videospot o 

škole 

- poskytování prostor pro barokní školu… 

- finanční i administrativní spolupráce na projektech IROP 

 spolupráce s rodiči 

- třídní schůzky, Dny otevřených dveří, společná organizace plesu školy – neformální 

setkávání s rodiči 

-  konzultační hodiny 

- besídka ke Dni matek, vánoční dílničky 

 

 Oblast ekonomická 

 získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z dotace města a využívat ho pro 

rozvojové programy školy  

 spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy 

 i nadále snaha získávat sponzorské dary (finanční, věcné) v minulých 7 letech získáno 

437 655 Kč 
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b) Řízení školy 

Činnost školy se řídí celoročním plánem, který je upřesňován jednotlivými měsíčními plány, ty 

jsou pak rozpracovány do týdenních plánů. Začátkem každého měsíce probíhají organizační 

porady a ve spolupráci se všemi vyučujícími jsou jednotlivé akce doplňovány, porady vedení 

školy, porady vychovatelek školní družiny, porady s nepedagogickými pracovníky a další porady 

dle potřeby. 

 vedení školy dbá o náležitou kvalifikaci svých pedagogů a jejich profesionalitu, rozvoj 

při DVPP a samostudiu 

 plnění a obsah ŠVP – aktualizace ŠVP doplněno rozšiřující učiva pro nadané žáky 

 hospitační činnost – zaměřena na střídání metod a forem práce jednotlivých pedagogů, 

motivaci žáků, hodnocení a sebehodnocení, využívání interaktivní techniky 

 dodržování BOZ, plnění ročního plánu školy 

 kontrola činnosti metodických orgánů, výchovného poradenství, prevence 

 estetičnost prostředí 

 prověřování vědomostí žáků v rámci testování Zlínského kraje, ČŠI, SCIO 

 správnost a úplnost vedení dokumentace školy (obnova a aktualizace směrnic, 

dokumentů, třídních knih, rozvrhy hodin, školní matrika, dokumentace žáků s PO, 

personální a mzdová dokumentace…) 

 doplňovat koncepci školy o nové prvky, průběžně s nimi seznamovat pracovníky školy, 

žáky a rodiče – probíhá každoročně 

 zachování stávající počet standardních setkávání rodičů a pedagogů 

 

Koncepce školy, která byla nastavena ředitelkou před sedmi lety, je každoročně 

doplňována o další vize a aktualizována.  Naše škola se díky tomuto programu stává 

viditelnější v očích veřejnosti a stále získává lepší jméno.  
  

c) Zpráva ředitelky školy 

 

Ve školním roce 2019/2020 plnilo základní školní docházku na 2. Základní škole Holešov 

168 žáků. Vyučovalo se v 9 třídách, zájmové činnosti probíhaly ve dvou odděleních školní 

družiny a školním klubu, v pedagogickém sboru působilo 16 učitelů, 2 vychovatelky školní 

družiny, 6 asistentek pedagoga, v ekonomickém úseku pracovaly 2 zaměstnankyně, 

v provozním 4 zaměstnanci.  

 

Bylo uspořádáno a zorganizováno mnoho aktivit ve spolupráci s MAP a ostatními 

holešovskými mateřskými a základními školami. Naše škole je garantem pro čtenářskou 

gramotnost, ředitelka se pravidelně účastní schůzek organizovaných MAP. 

 

Realizované aktivity MAP: 

• 5 dní s Montessori pedagogikou – jazyk 

Aritmetika 

Geometrie 

• Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka - seminář 

• Den zdraví I 

• Schopnost sebereflexe - seminář 

• Zoom meeting Client 

• ICT pro MŠ a ZŠ 

• Nestandardní aplikační úlohy ve výuce matematiky  - workshop 

• Školení 1. pomoci – školení 

Během školního roku jsme pořádali a účastnili jsme se řady aktivit podporujících rozšíření 

vědomostí a poznatků v návaznosti na praktický život (viz akce jednotlivých metodických 

sdružení, metodika prevence..). 
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Již druhým rokem spolupracujeme se spolkem Svět vzdělání a Menzou ČR. Ve spolupráci 

s těmito subjekty jsme opět nabídli rodičům prvňáčků třídu s rozšířenou výukou angličtiny, 

logiky, osobnostního rozvoje a matematiku metodou Hejného. 

Zákonní zástupci projevili o nadstandardní výuku od první třídy 

zájem, takže i v roce 2020/2021 přibude další skupinka žáků s tímto 

zaměřením.  

 

Úspěšně pokračujeme ve výuce se stavebnicemi Lego – 

vyprávíme příběhy, robotické lego, lego jednoduché stroje a 

rozšířili jsme výuku o práci s ozoboty. 

 

Ve spolupráci s rodiči jsme organizovali XII. ročníku plesu SRPD 

při 2. Základní škole Holešov v prostorách holešovského zámku dne 

15. 2. 2020.   

 

Z důvodu špatného stavu tělocvičny byla se zřizovatelem dohodnuta její komplexní 

oprava včetně injektáží a podřezání zdiva, opravy vnitřních omítek a instalování 

nového polyuretanového povrchu. Městu Holešov tedy patří poděkování za financování 

celé opravy a spolupráci při výběrovém řízení i odborném dohledu v průběhu celé 

stavby.  
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Oprava tělocvičny 
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Školní rok 2019/2020 byl poznamenán Covidovou epidemií, kdy od 11. 3. 2020 byly 

kompletně uzavřeny všechny školy včetně školní družiny. Docházka do školy se stala 

nepovinnou a žáci se mohli vzdělávat distančně - prostřednictvím internetu, zasíláním 

emailů, později jsme začali s online výukou na dálku v platformě Google Classroom.  

 

Tímto způsobem probíhala výuka do 25. 5. 2020, kdy nastoupili 

dobrovolně do školy žáci pouze 1. stupně. Následně pak i žáci 2. 

stupně od 8. 6. 2020 tříd. Distanční výuka byla velmi náročná jak 

pro učitele, tak pro děti i rodiče. Museli jsme se naučit mnoho 

nového v prostředí digitálních technologií a práce ve virtuálním 

světě zabrala mnohem více času.  

 

Všem pedagogům patří velký dík za vypořádání se s tak 

náročným obdobím a za to, jak skvěle všechno kolem online 

vyučování zvládli. 

 

Během covidových „prázdnin“ se ve škole pracovalo – malovali 

jsme druhé poschodí a opravovala se místnost školní družiny.  
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   Oprava školní družiny 
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Přehled oprav, údržby, vybavení, darů, dotací od roku 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
OPRAVY, 

ÚDRŽBA 
  VYBAVENÍ   DARY   DOTACE 

2014 Opravy podlahy:   nábytek 139 235 TH Holešov 8 000   

  učebna 36 82 398 videotelefony ZV 14  500       

  učebna fyziky 84 500           

  učebna chemie 32 854           

  učebna 32 69 386           

  jazyková učebna 85 280           

  Oprava římsy  96 995           

  Malování 298 818           

2015 Oprava podlahy 83 905 interaktivní tabule 78 396 SRPD - vybavení  100 000 Výzva 56 

  Malování 130 842 skříně, židle 47 529 jazykové učebny   Výzva 57 

  Oprava zdiva 30 976     vybavení učebny Ch 45 306   

          Nadace Synot - lego 125 000   

  Oprava schodů 62 750     VAK – polytech. st. 5 000   

2016 Oprava zářivek Tv . 58 391 nábytek 158 713 
Nadace Partnerství - 

strom 
1 543 Výzva 22 

  Oprava podlahy       Nadace Synot - lego 12 500   

  učebna 28, 31 176 587     Barum Continental - lego 20 000   

  učebna 35 46 792     SRPD - PC, dataprojektor 45306   

  Oprava vchod. dveří 113 014           

  Oprava radiátorů 12 104           

  Obložení zdí 13 600           

2017 Zateplení půdy 279 591 zálohovací server 11851       

      PC 70 014 TOS Hulín - lego 5 000   

      sedací souprava 28 087 Synot 10000   

2018 Opravy PC 101 522 kopírka Epson 39 999 SRPD - nábytek ŠD 45000 IROP 46 

  Oprava podlah  201 490 nábytek ŠD 46 186 Barum Continental - lego 15 000 učebna Př 

  
Výměna vstupní 

zóny 
22 840 PC 18 058       

      nábytek kabinet Př 14 859       

2019 Oprava kuchyňky 435 916 nábytek Přírodopis 94 915     Výzva 63  

  Oprava tělocvičny 2 024 017 nábytek kuchyňka 179 384     (částečně) 

      nábytek 1. ročník 65 743       

      
stoly, židle 

kuchyňka 
41 719       

      PC 21 139       
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III. Personální zabezpečení činnosti školy  
 

a) Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2019 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní  pracovníci 23 19,76 

Externí pracovníci 1 0,15 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

pedagogický pracovník pracovní zařazení úvazek délka praxe 

1.  asistentka pedagoga 1 6 

2. učitelka 0,96 42 

3. učitelka 1 30 

4. asistentka pedagoga 1 8 

5.  zástupce ředitele 1 26 

6. učitelka 1 13 

7. učitelka 1 35 

8. učitelka 1 36 

9. učitelka 1 6 

10. vychovatelka 0,86 6 

11. učitelka  0,18 10 

12. učitelka 0,82 2 

13. vedoucí vychovatelka 1 19 

14. asistentka pedagoga 1 2 

15. asistentka pedagoga 1 6 

16. asistentka pedagoga 0,89 19 

17. ředitelka 1  30 

18. učitelka 1 18 

19. učitel 0,32 22 

20. učitel 1 23 

21. učitelka 1 25 

22. učitelka 0,73 16 
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b)  Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2020 
 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 4, 5 

Externí pracovníci 1 0,15 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících  

ostatní pracovníci pracovní zařazení  úvazek stupeň vzdělání, obor 

1.  Koordinátor DV 0,15 vysokoškolské 

2.  účetní 1 úplné střední odborné s maturitou 

3   admin. pracovník 0, 75 vysokoškolské 

4.  školník 1 SO s výučním listem  

5.   uklízečka 1 úplné střední odborné s maturitou 

6.   uklízečka 0, 75 SO s výučním listem 
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c) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

IV. Údaje o zařazování dětí a žáků  
 

žádost o přijetí k základnímu  

vzdělávání 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí do 

1. ročníku v září 2020 

29 10 19 

 

název vzdělávací aktivity (pedagogičtí pracovníci) počet účastníků 

Periodické školení BOZP 28 

Periodické školení PO 24 

Pracovní schůzka metodiků okresu Kroměříž 1 

Pracovní schůzka PK matematiky 2 1 

Motivační setkání učitelů angličtiny 1 

Motivační setkání učitelů 1 

Matematická gramotnost 2 1 

Konference EVVO 1 

Seminář Škola v pohybu 2 

Seminář Deskové a karetní hry pro rozvoj matematické 

gramotnosti 

1 

Seminář Rozumět dějinám 1 

Seminář Globální problémy 1 

Seminář Mediální výchova 1 

Vzdělávací setkání pedagogů Znojmo, p. Hubatka 3 

Valná hromada AŘZŠ 1 

Porady ředitelů škol  1 

Seminář Zakládání bylinkových zahrad v Hostětíně 2 

Seminář Základy Hejného matematiky v předmatematické 

výchově 

4 

Seminář Výuka matematiky Hejného metodou po 10 

letech 

3 

Workshop Práce s nadanými dětmi 2 

Metodické setkání ICT 1 

Studium Kariérové poradenství 4x 2 

Porada výchovných poradců okresu Kroměříž 1 

Strukturované učení v praxi (žáci s PAS) 3 

Právní vědomí vychovatelů 1 

Seminář BOZP pro učitele Tv 1 

Letní škola Malenovice 2 

Letní škola matematiky Hejného 1 

Seminář – matematika, nůžky a papír (MAP) 1 

Seminář Miniprojekty (NIDV) 5 

Název vzdělávací aktivity (nepedagogičtí pracovníci) Počet účastníků 

Účetnictví, daně a rozpočty 2019 1 

Hospodářský výsledek 1 
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V. Výsledky vzdělávání a výchovy 

 

1. Celkový prospěch  
 

Souhrnné výsledky vzdělávání v I. pololetí: 

ročník 
prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo 

žáků 

neprospělo 

žáků 

1. 23 0 0 

2. 21 0 0 

3. 14 3 0 

4. 7 10 0 

5. 6 12 0 

celkem 1. stupeň 71 25 0 

6. 6 18 0 

7. 3 13 1 

8. 2 17 1 

9. 2 13 2 

c e l k e m 2. stupeň 13 61 4 

škola celkem 84 86 4 

 

   Souhrnné výsledky vzdělávání v II. pololetí: 

ročník 
prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo 

žáků 

neprospělo 

žáků 

1. 23 0 0 

2. 21 0 0 

3. 14 3 0 

4. 11 6 0 

5. 6 12 0 

celkem 1. stupeň 75 21 0 

6. 10 16 0 

7. 4 13 0 

8. 3 17 0 

9. 3 13 1 

c e l k e m 2. stupeň 20 59 1 

Škola celkem 95 80 1 

 Chování 

 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. pololetí 172 1 1 

II. pololetí 176 0 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

gymnázium 
SOŠ vč. konzervatoří 

8 leté 6 leté 4 leté 

0 1 0 17 
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2.  Hodnocení výsledků výchovného působení   
 

a) Přehled udělených pochval ředitele Přehled udělených pochval ředitele 

    školy za I. pololetí 2019/2020: školy za II. pololetí 2019/2020: 

 

 

 

pochvaly písemné 

I. stupeň 0 

II. stupeň 0 

 celkem 0 

  

b) Přehled výchovných opatření konec školního roku za I. pololetí 2019/2020: 
 

 napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. st. z ch. 3. st. z ch. 

I. stupeň 25 10 7 1 0 

II. stupeň 19 23 24 0 1 

celkem 44 33 31 1 1 
 

Přehled výchovných opatření konec školního roku za II. pololetí 2019/2020: 
 

 napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 2. st. z ch. 3. st. z ch. 

I. stupeň 5 1 1 0 0 

II. stupeň 8 0 3 0 0 

celkem 13 1 4 0 0 
 

 

c) Absence žáků I. pololetí 

 

 

 

  

 

 

d) Absence žáků II. pololetí: 
  

 

 
 

 

 

 

e) Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními  

   (stav k 1. 5. 2020): 

 

celkem žáků ve škole žáci s podpůrnými opatřeními 

177 45 

 

 
 

 
 

 

 

pochvaly písemné 

I. stupeň 74 

II. stupeň 12 

celkem 86 

 celkem zameškaných 

omluvených hodin 
průměr na 

žáka 

počet žáků neomluvené 

hodiny 

I. stupeň 2887 29,76 97 0 

II. stupeň 3906 50,08 78 15 

celkem 6793 38,82 175 15 

 celkem zameškaných 

omluvených hodin 
průměr na 

žáka 

počet žáků neomluvené 

hodiny 

I. stupeň 1122 97 11,57 0 

II. stupeň 1567 80 19,59 10 

celkem 2689 177 15,19 10 
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3. Výchovné a kariérové poradenství 
 

Ve školním roce 2019/2020 realizovala výchovná poradkyně výchovné a kariérové 

poradenství v naší škole na základě Plánu práce výchovného poradce. 

 kariérové poradenství 

poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, jsou definovány 

jako součást činností výchovného poradce: 

- provádí základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracovává a     

interpretuje zájmové dotazníky v rámci vlastní odborné kompetence a analyzuje 

preference v oblasti volby povolání žáků 

- poskytuje poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady 

žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) 

- spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky 

výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence 

školy 

- zajišťuje skupinové návštěvy žáků školy v informačních poradenských střediscích     

úřadů práce  

 

Od září vých. poradkyně sledovala preferované školy žáků. Na rodičovských schůzkách 

proběhly individuální konzultace s rodiči, kde byly upřesněny a doporučeny žákům vhodné 

střední školy, učiliště. Odesílala přihlášky na střední školy, vydávala a kontrolovala přihlášky, 

vydávala zápisové lístky.  

 

Dne 9. 10. 2019  se žáci zúčastnili besedy a programu na ÚP Kroměříž zaměřeného na 

vhodnou volbu budoucí profese, dále dne 15. 10. 2019 se žáci 9. A zúčastnili Burzy středních 

škol Holešov, která byla pořádána  v holešovském zámku. Přehlídka poskytla přehled o 

nabídce učebních a studijních oborů na množství středních škol ze Zlínského, Olomouckého a 

Jihomoravského kraje. Rodičům byla výchovná poradkyně k dispozici v rámci konzultačních 

hodin. 

 

žáci vycházející ve školním roce 2019/2020 

ročník počet žáků 

5. 0 

7. 1 

8. 1 

9. 17 

celkem 19 
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 péče o žáky s výchovnými problémy 

Výchovná poradkyně a metodička prevence v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky 

iniciovaly šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost, poskytovaly  

poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích, spolupracovaly s dalšími institucemi. 

V závažnějších případech proběhly výchovné komise s žáky, rodiči. Z každého jednání byl 

pořízen zápis jako podklad pro další výchovný postup.  

 

Přehled výchovných komisí ve školním roce 2019/2020 

ročník počet jednání 

1. 1 

2. 0 

3. 1 

4. 3 

5. 0 

6. 5 

7. 1 

8. 0 

9. 4 

celkem 15 

 

 péče o žáky s podpůrnými opatřeními 

Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovala žáky 

s podpůrnými opatřeními, zajišťovala případné vyšetření v PPP, SPC, pomáhala učitelům 

zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření. Vedla evidenci 

těchto žáků ve škole a podílela se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro 

žáky s PO a poskytovala poradenskou činnost pro rodiče. 

 koordinace schůzek školního parlamentu žáků 

Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Je to skupina volených žáků 

jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i 

učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách 

parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně 

informují o své činnosti. Zástupci jednotlivých tříd se v průběhu školního roku scházeli na svých 

schůzkách. Součástí práce žákovského parlamentu je spolupracovat s Městským parlamentem 

Holešov. 

 

4. Prevence rizikového chování 
 

Ve školním roce 2019/2020 byl metodičkou prevence vypracován Minimální preventivní 

program 2. Základní školy Holešov a v každém pololetí školního proběhlo jeho vyhodnocení 

v následujících sledovaných oblastech: 

 

a) Hodnocení plnění aktivit dlouhodobějšího rázu 

Z dlouhodobého hlediska jsou preventivní témata zakomponována do školního vzdělávacího 

programu. Nejčastěji se s nimi setkáte ve vyučovacích předmětech: prvouka, přírodověda, 

přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví, chemie, informatika. Nebylo naplněno 

v celém rozsahu z důvodu uzavření škol, mimořádných opatření Covid 19. 

 

Podařilo se nám u žáků prohloubit povědomí žáků o rizikovém chování a o jeho možných 

následcích, nejen prostřednictvím učiva, ale i prostřednictvím komunitních kruhů a 

třídnických hodin.  

 



 - 38 -  

Komunitní kruhy se uskutečňovaly na 1. stupni pravidelně jednou týdně a jejich nedílnou 

součástí byla i preventivní témata. Probraná témata:  Vztahy mezi dětmi, cizí lidé, pomoc a úcta, 

dobrý skutek, šikana, jedinečnost člověka, naslouchání, neubližování, tolerance, pravidla, 

chování mezi spolužáky, lhaní a jeho důsledky, zapomínání, příprava do výuky, autorita, chování 

o přestávkách, jak pracovat s emocemi, zdravení, co je pomluva, žalování, jak se chovat 

k dospělým, denní režim, neděláme druhým to, co sami nemáme rádi, volný čas, pečujeme o své 

zdraví, každý z nás je jedinečný, sportování, hygiena, prevence v době koronaviru, vůdčí role 

v kolektivu nebo skupině. Z důvodu uzavření škol další plánovaná témata nebyla naplněna. 

Třídnické hodiny se konaly na 2. stupni jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby. Obsahem 

třídnických hodin byla i následující preventivní témata: Proč se nemá kouřit, vztahy ve třídě, 

zkusil jsi alkohol, bezpečně na internetu, kyberšikana, uděláme něco pro druhé, jsem odpovědný 

za své činy, kdo je netolik (splněno: září - únor) Další plánovaná témata nebyla naplněna 

z důvodu uzavření škol, mimořádná opatření Covid 19. 

 

b) Hodnocení plnění jednorázových aktivit 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla řada jednorázových aktivit. 

 preventivní program Policie ČR (forma přednášky spojená s besedou): 

                  témata: Policista je náš kamarád (2. ročník) 

                         Bezpečné chování (5. ročník) 

                               Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži (8. ročník) 

 preventivní program PPP Kroměříž „Hra končí...“ (forma přednášky spojená 

s besedou) 

témata: Zdravý životní styl + kouření (4.,5. ročník) 

 charitativní projekty – účast na Tříkrálové sbírce, na sbírce Krabice od bot (pro dětské 

domovy) 

 program „Buď OK“ Centra primární prevence Renarkon o. p. s. Ostrava témata: 

vztahy, kyberšikana, sexualita (6. - 9. ročník) 

 

c) Hodnocení volnočasových aktivit organizovaných školou pro žáky I. a II. stupně školy 

Ve školním roce 2019/2020 fungovalo 22 kroužků organizovaných naší školou (jejich výčet je 

uveden v jiné části výroční zprávy), jeden kroužek byl organizován ve spolupráci se SPŠNO 

Bystřice p. Hostýnem. V této oblasti jsme byli nápomocni rodičům při kvalitním trávení volného 

času žáků s ohledem na snížení možnosti rizikového chování žáků. 

 

d) Hodnocení dalších aktivit školy 

Ve škole fungoval žákovský parlament, který zapojoval žáky do dění ve městě. Na zlepšování 

vztahů mezi žáky, navazování kamarádství a vytváření celkově pozitivní atmosféry byl 

realizován lyžařský pobyt v chatě Větrník v obci Čenkovice a třídenní adaptační kurz pro žáky 

6. ročníku s poskytovatelem Tokaheya s.r.o. v obci Rusava. 
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Adaptační kurz Rusava 6. A 

 

      
Krásné prostředí Čenkovic 

 

    
Lyžařský pobyt v Čenkovicích  
 

e) Hodnocení aktivit zaměřených na rodiče 

Rodičům byla problematika prevence rizikového chování předkládána a diskutována především 

na třídních schůzkách, kterých se během školního roku uskutečnilo pět. Výborná je spolupráce se 

SRPD při 2. Základní škole Holešov, které uspořádalo tradiční ples v prostorách holešovského 

zámku.  

Pro rodiče byl uspořádán Den otevřených dveří, k pozitivní atmosféře přispěly Vánoční dílničky 

dětí a rodičů. 
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 Vánoční dílničky 

                                                          

   5. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále pod zkratkou EVVO) 
 

 výchova EVVO se prolíná mnoha předměty (prvouka, 

přírodověda, přírodopis, chemie) a je náplní činnosti školní 

družiny (např. projekty: Den stromů, Světový den vody, Den 

Země atd.) 

 žáci se účastnili aktivit vybraných a zajištěných 

koordinátorem EVVO, jednalo se o projekty: Zdravý styl 

života, Afrika, Den bez aut 

 pokračovali jsme v tradiční soutěži Přírodovědný klokan, další 

plánované soutěže nebyly realizovány z důvodu mimořádných 

opatření 

 realizovali jsme poznávací exkurze: Muzeum Kroměříž - 

program Hmyz, Dalešice + Dukovany: programy o fungování 

elektráren v ČR,   

 práce v přírodovědném kroužku Poznáváme svět 
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 otevřena zahrada s novou výsadbou a spoustou zakomponovaných vzdělávacích 

prvků 

 zavedeny v rámci spolupráce s malotřídními školami přírodopisné hodiny – 

organizovali jsme a realizovali projektové hodiny, projektová dopoledne s využitím 

obnovené školní zahrady a přírodopisné učebny 

                                             

   Podpořili jsme následující celoroční aktivity: 

 sběr starého papíru  

 recyklohraní  - sběr elektroodpadu  

 Celé Česko čte dětem 

 

6. Školní družina, školní klub  
 

Ve školním roce 2019/2020 výchovně vzdělávací práce probíhala ve dvou odděleních školní 

družiny. Zapsáno bylo 59 dětí. 

 

Počet žáků dle tříd 

Školní družina 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 

 19 15 11 5 - 

 

Provoz 

Školní družina ranní dopolední odpolední 

 6, 15 – 7, 40 hodin - 11, 40 – 16, 30 hodin 

  

Úrazy 

Školní družina                                                                 3 

 

Kulturní akce 

Městská knihovna – besedy pro 

družiny 
Téma:  

Září Jak šla knížka do knihovny 

Říjen My jsme děti z Holešova 

Listopad Hororový listopad 

Prosinec Pohádkové Vánoce 

Leden Superhrdinové a hrdinové 

Únor Knížka jako obrázek 

Březen Kdo hledá, najde! 

Duben --- 

Květen --- 

Červen Knížky Zuzany Pospíšilové 

 

Různé  

Listopad Vánoční dílny 

Říjen Česká pošta - exkurse 

Březen Sportovní odpoledne v Centru pro seniory 

Červen Pasování prvňáčků do řad čtenářů 

 „Cestou necestou“ – společný výlet 
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Zábavné akce 

Prosinec Posezení u stromečku - besídka 

Leden Malování s Adolfem Dudkem 

Únor „Masopustní dovádění“ - karneval 

Květen Mezinárodní den dětí - oslava 

 

Soutěže 

Září Vlaštovky odlétají 

Říjen Křížovkář 

Listopad Opičí dráha 

Prosinec Nejkrásnější dárek 

Březen Věž 

Duben --- 

Květen Král střelců - vybíjená 

 

Projekty 

Říjen Světový den pošty 

Listopad Světový den pozdravů 

Únor Masopust 

Březen Mezinárodní den divadla 

Duben --- 

Květen Mezinárodní den rodiny 

 

Školní družina pokračuje v celorepublikovém projektu „Recyklohraní“ - školní 

recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky. Jeho 

cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a  umožnit 

jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých    drobných 

elektrozařízení. 

 

„Celé Česko čte dětem“ - posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je 

prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. 

Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich 

emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí 

myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My 

neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. 

Každý den. 

 

Nově jsme se zapojili do sportovního projektu „Sportuj ve škole“ – program MŠMT.  

Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům 

oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. 

Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky 

ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají 

školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. 
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Hádankové odpoledne 

       

VI. Zapojení školy do mezinárodních projektů a rozvojových programů 
 

Ovoce do škol 

Stále jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, který byl spuštěn ve školním roce 

2009/2010 s cílem podpořit zdravé stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce 

a zeleniny. Spolupracujeme s firmou OVOCENTRUM, která dodává produkty 

zdravé výživy. Každý měsíc žákům dováží čerstvé ovoce, zeleninu nebo mléčné 

výrobky. 

 

Masáže MISP 

V naší škole jsme se od roku 2017 zapojily do celostátního projektu MISP. Tento program je 

zcela nový koncept v dnešní moderní společnosti. I když jsou masáže staré jako lidstvo samo, 

teprve v minulém století byla věda schopna vysvětlit její výhody. 

 

Projekt MISP – aktivizační cvičení pro děti je jedinečný „masážní“ program zaměřený na dítě, 

kterým lze pomoci dětem po celém světě. 

    
 

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života 

dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto 

bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti 

postojů ve třídě. 

 

Middle European Tales 

Již pátý rok se naše škola účastní mezinárodního projektu e -Twinning. Jedná se o virtuální 

prostředí, kde se žáci mohou vzájemně poznávat, vyměňovat si informace a zkušenosti a zároveň 

se zdokonalovat v angličtině. Učí se tak komunikaci v cizím jazyce a rozvíjejí schopnosti práce s 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://zshol.cz/projekty/middle-european-tales
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ICT, prohlubují si znalosti o jiných evropských zemích a kulturách. V letošním školním roce se 

mezinárodní spolupráce účastnila paní učitelka anglického jazyka – projekt byl zaměřen na 

pedagogy cizích jazyků, vzájemnou spolupráci a komunikaci. 

 

Tandem  
Projekt Tandem se zaměřuje na výměnné pobyty mládeže. Je realizován ve spolupráci s 

velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Letos nás opět navštívila pracovnice česko – 

německé organizace TANDEM, která žákům povyprávěla o významu znalosti německého jazyka 

a zpestřila hodiny zajímavými aktivitami.  

 

Výzva č. 16/2017 Zahrada, cesta k poznání – revitalizace školní zahrady  
Státní fond životního prostředí ČR, Podporovaná aktivita c) Úpravy venkovních areálů a 

pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve 

venkovním prostředí. 

 

Předmětem projektu bylo vybudování funkčního a zajímavého prostoru školní zahrady, která v 

sobě bude integrovat prvky přírodních zahrad (broukoviště, kompost, aj.), přírodní laboratoře 

(sbírky dřev, meteorologická budka), bylinkovou a pěstitelskou část a také místo pro výuku v 

přírodě (vrbový přístřešek). Cílem je rozvoj místa, kde probíhá výuka tak, aby děti měly 

zachován kontakt s přírodou.  

 

Popis projektu: Předmětem projektu je úprava venkovního prostoru základní školy – zahrady, 

který tak skýtá možnost znásobit svůj potenciál.  Návrh dle podmínek využití je místem dvou 

rozdílných prostor – jsou to čtyři tematicky zaměřená oddělení na jedné straně a pak volný 

centrální prostor. Čtyři oddělení vytváří místa, která jsou podobná třídě, učebně, pokoji. V 

jednotlivých odděleních se budou odehrávat jednotlivé činnosti (výuka, zájmové kroužky, 

tematické akce) a na volné ploše, blíže k budově školy, se budou moci konat setkání při různých 

příležitostech spojených s oblastí environmentální výchovy. Prostor školní zahrady je tedy řešen 

tak, aby se v ní mohlo pohybovat více skupin dětí podle tématu, kterým se právě zabývají. 

 

Tematická členění na 4 oddělení (základní prvky, které obsahují): 

 

A) Studijní oddělení – v centru krytá učebna vč. vrbového přístřešku, bylinková plocha z 

recyklovatelných palet, malá knihovnička, lavička z recyklovaných palet, lehátko z 

recyklovaných  

palet, hmatový chodník, chytrý provázek – na tom se děti naučí vytvářet logické dvojice dané 

tematikou geologie. 

 

B) Pěstební oddělení – prvky pěstebního oddělení: bylinková spirála, vrbová stěna, dvojice 

zvýšených záhonů, kompost z recyklovaných palet, dřevěný nábytek na drobné nářadí, odkládací 

plocha z recyklovaných palet. Chytrý provázek s tématikou botaniky. 

 

C) Přírodní oddělení – určeno přírodě a živočichům, zůstává zde původní jehličnan, nově pak 

doplněno o listnatý strom, živý plůtek. V této části je hmyzí stěna, ptačí krmítka a 

meteorologická budka. 

 

D) Společensko-odpočinkové oddělení – obsahuje lavičky z recyklovaných palet (využitelné k 

výuce/mohou být prodejním pultem), dřevěné hudební nástroje, herní prvek „mravenci“ z 

akátového dřeva, dále bylinkový chodníček, aj. 
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  Vrbičkové týpí 

 

     
           Prolézačka mravenec 

 

     
Bylinkové zahrádky 

 



 - 46 -  

        
Sklízíme úrodu 

 

    
 

    
Naši žáci se pustili do výroby laviček  
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Výzva 63 Šablony II (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) 

 

Aktivity pro základní školy 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ  

 

2.II/6c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizích jazycích. 

 

2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 

hodin 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání 

prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do 

školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas. Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit 

vzdělávání pro celý pedagogický sbor. 

 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ  

 

2.II/16a Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových 

výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). Škola realizuje 

vybraný počet hodin výuky s využitím ICT. Z šablony je zakoupeno a využíváno 20 notebooků 

(mobilní PC učebna), určených k výuce napříč všemi předměty. 

 

     
 

 
Práce s mobilní učebnou 
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Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ  

 

2.II/17d Klub pro žáky ZŠ (badatelský klu) 

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové 

aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a 

kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle 

rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

 

2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti 

doučování. Aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední 

přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro 

základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

 

2.II/19 Projektový den ve škole 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová 

výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí 

žáků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně 

naplánují a zrealizují projektový den ve škole. 

 

Aktivity pro školní družiny a školní kluby:  

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK  

 

2.V/4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP 

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého 

vzdělávání a průběžného sebevzdělávání v cizím jazyce. Vzdělávání bude probíhat formou 

absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. 

 

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK  

 

2.V/11b Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub zábavné logiky a deskových her 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má 

formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. 

 

2.V/11c Klub pro účastníky ŠD/ŠK – klub komunikace v cizím jazyce 

Cílem aktivity je realizace klubu pro účastníky školní družiny a školního klubu. Aktivita má 

formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí účastníků. 

 

2.V/12 Projektový den v ŠD/ŠK 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektového vzdělávání, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků. 

Aktivita  

je určena pro minimálně jednoho pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují 

a zrealizují projektový den ve školském zařízení nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 

vyučovacích hodin. 
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Projektový den v ŠD – setkání generací 

 

2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení 

projektového vzdělávání. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného 

vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí účastníků. Aktivita je určena pro minimálně jednoho 

pedagoga ŠD/ŠK a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den mimo 

školské zařízení v délce 4 vyučovacích hodin.   
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Děti se zúčastnily projektového odpoledne mimo ŠD v Muzeu ve Zlíně  

 

MaS05-19 – Podpora vybavení dílen v základních školách 

 

Cílem Programu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak motivovat 

žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních škol. 

Důvodem poskytnutí dotace je skutečnost, že v posledních letech došlo ke zrušení většiny 

dílen na základních školách a jejich opětovné vybavení je pro zřizovatele těchto škol finančně 

náročné. Absence rukodělných činností v rámci základní školní přípravy vede k nezájmu žáků 

o učební obory a profese, které manuální zručnost vyžadují, a proto je potřeba tuto oblast 

podpořit. V rámci uvedené poskytnuté dotace se očekává, že zřizovatelé škol vybaví školní dílny 

a žáci je pod vedením učitelů budou ve výuce využívat.  
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O vybavenosti dílen není pochyb a o tom, že žáci pracují s radostí…také ne 

 

Výzva č. 47 IROP Rekonstrukce odborných učeben 2. ZŠ Holešov 

 

Naše škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných učeben 2. 

základní školy Holešov“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004139), který je 

spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V 

rámci projektu dojde k rekonstrukci 4 odborných učeben (nominální kapacita 71 žáků). Dále 

bude nakoupeno vybavení a učební pomůcky. Dalším výstupem projektu je výsadba zeleně, 

dodání mobiliáře a terénní úpravy na školním dvoře. 
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Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

 

Celkové náklady projektu jsou 5 248 845,01 Kč, kdy všechny tyto výdaje jsou zahrnuty ve 

způsobilých výdajích projektu. 

Cílem podpory je vybavit zařízení pro vzdělávání (školy, školská zařízení a další zařízení 

podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit), která umožní rozvíjet klíčové schopnosti, zlepšit 

kvalitu celoživotního učení, to je formálního (předškolního, základního, středního, vyššího 

odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a tím zajistit reálnou uplatnitelnost 

na trhu práce. Výsledkem projektu budou modernizované odborné učebny, které umožní 

zavedení nových metod výuky s důrazem na získání praktických znalostí a dovedností. Součástí 

výstupů projektu bude také výsadba okrasné zeleně v areálu ZŠ, která jednak zvelebení okolí 

školy a zároveň bude mít naučnou funkci. 

 

       
Učebna chemie 

 

     
Učebny IT připravené k rekonstrukci 

   
Učebna robotiky před zahájením prací 
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Součástí projektu je i výsadba zeleně a zhotovení odpočinkové zóny, tak naši žáci za 

odborného dohledu a s pomocí pana učitele Ing. Petra Pokorného natřeli skelety laviček a 

budou i připevňovat dřívka na sezení. 

 

   
 

VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

Ve školním roce 2019/2020 proběhla v naší škole kontrolní činnost prostřednictvím řízeného 

telefonického rozhovoru. ČŠI. V dubnu 2020 Česká školní inspekce telefonicky zjišťovala 

jakými formami a způsoby naše škola distanční vzdělávání pojímá, na co se při vzdělávání 

zaměřuje, jak se daří s žáky komunikovat, s jakými překážkami se setkáváme nebo jakou pomoc 

či podporu potřebujeme.  

 

VIII. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Město Holešov, Masarykova 628 Holešov. 

Organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625 byla zřízena dnem  

1. 1. 1996 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. 

       Organizace hospodařila s finančními prostředky ze státní dotace a prostředky  

z dotace od zřizovatele - Města Holešov. 

       Náklady ze SR - ONIV a platy zaměstnanců byly kryty ze státního rozpočtu. 

       Náklady na provoz školy byly hrazeny z dotace od zřizovatele - Města Holešov. 

       Doplňková činnost školy spočívala v pronájmu místností. 

       V hlavní činnosti z rozpočtu Města za rok 2019 byl vykázán v hospodaření školy zisk 

ve výši 30 229,95 Kč. 
    V hlavní činnosti ze SR za rok 2019 byl vykázaný zůstatek v hospodaření 0,00 Kč. 

       V doplňkové činnosti za rok 2019 byl v hospodaření vykázán zisk ve výši 54 369 Kč. 

       Celkový zisk hospodaření školy za rok 2019 činí 84 598,95 Kč. 

      
 Ke dni 31. 12. 2019 bylo zaměstnáno 24 pedagogických a 8 správních zaměstnanců. 
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Plnění hlavních ukazatelů 
   

       Rozpočet na rok 2019 - dotace ze státního rozpočtu 

 Mzdové prostředky na platy 
   

9 420 548,00 

OON 
  

   

160 000,00 

Odvody na mzdy + ONIV 
   

3 666 233,00 

UZ 33063 - Výzva 63 
   

892 651,00 

UZ 33076 - Vyrov. mezikraj. rozdílů 
  

240 101,00 

Celkem dotace 

    

14 379 533,00 

       Rozpočet na rok 2019 - dotace od zřizovatele 

  Dotace USC 
    

2 200 000,00 

Dotace Fond životního prostředí 
  

388 721,00 

Použití fondů 
    

2 545 000,00 

Časové rozlišení  
    

103 398,60 

Vlastní příjmy 
    

2 028,00 

Celkem příjmy 
    

5 239 147,60 

       Vlastní příjmy školy z hlavní činnosti 

   Školné školní družina, školní klub 
 

147 940,00 

Celkem čerpání 
    

5 356 857,65 

       Celkem zisk 

    

30 229,95 

       Doplňková činnost 

    Organizace provozuje doplňkovou činnost - pronájem  64060,00 

Podíl na energiích 

    

9691,00 

       Zisk 

     
54369,00 

       Hospodářský výsledek za rok 2019 

   Zisk z dotace ÚSC 
    

30 229,95 

Zisk z dotace SR 
    

0 

Zisk z doplňkové činnosti 
   

54 369,00 

   
   

 
Celkem výsledek hospodaření      84 598,95 

       Mzdové prostředky 

    Dotace ze SR 
    

9 597 093,00 

Čerpání ze SR 
    

9 597 093,00 

Celkem zůstatek 

    

0,00 

       Hospodaření s fondy 

    

       Rezervní fond 

     Stav fondu k 1. 1. 2019 

   

82 191,92 

Příděl ze zisku  
   

200 000,00 

Čerpání fondu 
    

35 000,00 

Dary 
     

10 000,00 

Čerpání darů 
    

10 000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2019 

   

247 191,92 
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Investiční fond 

  Stav fondu k 1. 1. 2019 

   

508 137,98 

Tvorba odpisů 
   

262 002,00 

Dotace zřizovatele na opravu tělocvičny 
  

2 000 000,00 

Čerpání fondu 
    

2 400 000,00 

Odvod zřizovateli 
    

150000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2019 

   

220 139,98 

       Fond odměn 

     Stav fondu k 1. 1. 2019 

   

343 244,29 

Příděl ze zisku  
   

66 745,31 

Čerpání fondu 
    

100 000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2019 

   

309 989,60 

       Stav fondu k 1. 1. 2019 

   

125 459,36 

Tvorba FKSP  
   

195 162,64 

Čerpání fondu  
   

182 040,00 

Stav fondu k 31. 12. 2019 

   

138 582,00 

 

Výdaje 
      Příspěvek na stravování 

   

99 160,00 

Kultura a tělovýchova 
   

61 380,00 

Rehabilitace 
 

   

10 500,00 

Dary 
     

11 000,00 

Celkem 

     

182 040,00 

       Péče o spravovaný majetek 

   V roce 2019 byla částečně čerpána dotace Výzva 63 mimo jiné na počítačovou techniku. 

Byla provedena celková oprava tělocvičny včetně nové podlahy a vybavení, 

oprava kuchyňky spolu s nákupem nábytku. Nábytkem byla vybavena také 1. A. 

Z dotace Státního fondu životního prostředí byly v areálu zahrady instalovány výukové  

prvky a osázena plocha školní zahrady stromy a keři. 

 

       Inventarizace pokladní hotovosti proběhla 4x ročně. 
 Inventarizace veškerého majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2019.  

Byla provedena k 31. 12. 2019 inventura dokladových 

účtů. 
 

       Běžný účet - škola 
    

3 060 310,56 

Běžný účet - FKSP 
    

130 040,42 

Pokladní hotovost - škola 
   

19 950,00 

Pokladní hotovost - FKSP 
   

1094,00 

       Majetek je veden v programu na počítači a místních seznamech. 

Za majetek uvedený na jednotlivých seznamech odpovídají pověření učitelé. 

S účetní a administrativní pracovnicí jsou uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti. 
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IX. Závěr  
 

Pro další zdárný rozvoj školy je nutné: 

 řešit nedostatek vhodných prostor pro tělesnou výchovu – hřiště (škola stále nemá 

hřiště, na školských radách byl toto téma mnohokrát řešeno, čeká se na dotace EU) 

 průběžně doplňovat prvky do zabezpečovacího systému školy  

 vymalovat chodby a sociální zařízení 1. patra, prostory suterénu školy (dle KHS je 

nutné malovat školská zařízení 1x za 3 roky) 

 pokračovat ve vybavování učeben interaktivními tabulemi, výukovými pomůckami, 

učebnicemi, stavitelným žákovským nábytkem, skříňky pro pomůcky, výměnou 

zbývajících podlah, které ještě neprošly opravou (kabinety, třídy) 

 vyřešit vlhkost a zápach ve sklepních prostorech školy, kde jsou šatny žáků – byla 

doporučena elektroosmóza  

 vybavení šaten skříňkami pro žáky 2. stupně 

 nábytek a podlahy do některých kabinetů, kanceláře (velmi kritický stav) 

 oprava sociálního zařízení – toalet, umývadel, sprch v celé budově školy 

 vzhledem k opadávající omítce opravit fasádu budovy, opravit hydroizolační folie 

střechy 

 kanalizační potrubí v podlaze chodby ve sklepě – nutno opravit 

 venkovní prostor u budovy školy – modernizace tak, aby vzniklo parkoviště 

 obnova dvou PC učeben z projektu IROP EU 

 výměna WiFi v kabinetech učitelů 

 

soupiska techniky a její životnost 

 
 

Poděkování 

Velice ráda bych poděkovala všem kolegům a kolegyním, kteří i přes nečekanou a složitou 

situaci způsobenou epidemií Covid 19 zvládli on-line výuku v době nouzového stavu. 

Nezapomínám ani na naše paní uklízečky, které se musely popasovat se všemi hygienickými a 

epidemiologickými opatřeními…a nakonec vedení školy, včetně sekretariátu a pana školníka, 

kteří byli v zápřahu bez přestávky. Poděkování také patří Městu Holešov za vstřícnost při 

financování kompletní opravy tělocvičny. Velmi si vážíme spolupráce s rodiči, i pro ně byl 

školní rok 2019/2020 nesmírně náročný, věnovali se svým dětem po dobu distanční výuky a 

v mnohém jim byli nápomocni.  

 

V Holešově 31. 8. 2020 

 

 

_____________________ 

Mgr. Helena Moravčíková 

         ředitelka školy 
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X. Způsob projednání výroční zprávy, potvrzení převzetí 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě dne  

31. 8. 2020.  

 

Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy 2. Základní školy Holešov za školní 

rok 2019/2020. 

 

 
V Holešově 9. 10. 2020 

 

 

 

 

 

______________________            ___________________               ____________________ 

        Milan Roubalík              Adéla Ševčíková                  Mgr. Hana Hlobilová 

místostarosta Města Holešov        předsedkyně školské rady                 členka školské rady  

            za zákonné zástupce                               za školu 
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Naši nejmenší školáci 

 

Fota jednotlivých tříd 

     
                               1. A                                                                       2. A 

      
                                 3. A                                                                       4. A 
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 5. A 6. A 

             
 7. A 8. A 

          
 9. A 

 
Pedagogický sbor 


